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CUVÂNT ÎNAINTE 
  

Profesorul Valeriu Dulgheru este un eminent inginer şi dascăl la 
Universitatea Tehnică a Moldovei, cu realizări deosebite în Tehnologia 
construcţiei de maşini, care este specialitatea inginerească de bază pentru toate 
celelalte ramuri industriale: electrotehnica, chimia industrială, industria 
alimentară, tehnologia agricolă, ecologia industrială, infrastructura urbanistică, 
transportul, adică fundamentul unei societăţi moderne. 

Dar pe lângă meseria de inginer, cercetător şi inventator, V. Dulgheru este 
mare iubitor de istorie, cunoscător al istoriei şi chiar scriitor de istorie. Dragostea 
pentru istorie vine din dorinţa de cunoaştere a trecutului, dorinţă care se naşte în 
primii ani de şcoală şi creşte mereu în anii adolescenţei, când se formează 
personalitatea fiecărui tânăr aflat la poarta vieţii. Cunoaşterea istoriei ţării tale, a 
neamului tău, precum şi pe cea a vecinilor, dezvoltă sentimentul apartenenţei 
etnice, înţelegerea contextului în care neamul nostru s-a născut, a crescut şi şi-a 
cucerit locul pe harta lumii, prin luptă şi chiar sacrificiu, timp de multe generaţii, 
alături de neamurile cu care ne-am însoțit la bine şi la rău timp de 2000 de ani. 

Aria etnică a poporului român, al muntenilor, oltenilor, maramureşenilor, 
ardelenilor şi moldovenilor se întinde de la Tisa în apus până la Nistru la răsărit, 
de la Carpaţii păduroşi în nord, până la Dunăre şi Marea Neagră în sud. De la 
vechii traci de acum 2700 de ani, de la geţii de pe Nistru, numiţi de istoricii antici 
tirageţi, de la neamurile dacice din Transilvania numiţi apulensi, napocensi, 
cotensi, buridavensi, suci, sensi, napaei, costoboci, carpi, saldensi, care timp de 
30 de ani au luptat pentru independenţă, împotriva expansiunii romane din 
timpul împăraţilor Domiţian şi Traian, a început istoria veche a românilor. Ei 
descind din amestecul civilizaţiei geto-dacice formată pe timpul regelui 
Dromihete al geţilor, în contact cu civilizaţia elenă din marile colonii Olbia, 
Tyras, Histros, Tomis, Kalatis – mari oraşe greco-geto-romane pe la a. 100 d.Hr., 
în care înflorea cultura spirituală elenă şi cea materială romană.  

Romanizarea Daciei a fost uşoară, deoarece limba daco-geţilor în timpul 
marelui rege Buerebista, contemporan cu Caius Iulius Caesar (85-44 î. Hr.) era 
asemănătoare cu limba latină din peninsula italică. Însăşi fondatorul legendar al 
Romei antice, Aeneas (Enea) a fost eroul trac din Troia, cucerită apr. la 1200 
î.Hr. de către vechii greci. Învins, rătăcind cu oamenii săi mai mult timp în drum 
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spre vest, Enea a ajuns pe coasta mării Tireniene, la etrusci, latini şi sabini. 
Urmaşii lui Enea au întemeiat în 753 î.Hr. Roma, oraşul etern, marea lumină a 
antichităţii. 

Dacii, geţii, carpii, tirageţii romanizaţi erau pe la 250-270 d. Hr. cetăţeni 
ai Romei, când triburile germanice – ostrogoţii, vizigoţii, gepizii, dar şi dacii 
liberi din Moldova de azi, carpii şi alte neamuri, l-au determinat pe Aurelian să 
părăsească Dacia Traiană pe la 273-275 d.Hr. 

Vijeliile istoriei, frigul şi foamea i-au adus pe la 375-376 pe huni pe 
pământurile daco-romanilor. Au urmat avarii (560-570 d.Hr.), un neam turanic, 
numeros şi agresiv, care au slăbit puterea Imperiului Român de răsărit, pe timpul 
împăratului Iustinian (527-565 d.Hr.), care refăcuse puterea romană la Dunărea 
de jos. În acea vreme de restrişte neamurile slave au migrat peste România de 
azi, în special pe valea Siretului, spre Dunăre şi Bulgaria de azi şi pe valea Tisei, 
spre Panonia, Slovenia, Croaţia şi Serbia de astăzi, aşezându-se în peninsula 
balcanică. Slavii de la nord de Dunăre au fost asimilaţi de băştinaşii daco-
romani, iar cei de la sud, fiind majoritari, au asimilat populaţiile tracice 
romanizate în Bulgaria de azi, în Macedonia până în Grecia, în Epir, Tesalia, 
Salonic şi în toată Iliria, pe coasta Dalmaţiei şi Albania. Peste patria românilor, 
situată între Nistru şi Tisa, au mai trecut şi alte neamuri turanice: bulgarii lui 
Asparuh (640-680 d.Hr.), întemeind pe la 800 d.Hr. ţaratul Bulgar; maghiarii 
(880-890) în drumul lor spre Apus; pecenegii (900-1050 d.Hr.); cumanii (1070-
1220 d.Hr.); tătarii (1223-1243 d.Hr.). Pe la 1360 Regatul Ungariei i-a alungat 
pe tătari din Moldova – ţara dintre Carpaţi şi Nistru. Primii domnitori ai 
Moldovei, din neamul Muşatinilor (1380-1390), au consolidat graniţa pe Nistru. 
Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun (1400-1432) stăpânea Cetatea Albă, 
Chilia, Soroca şi Hotinul. 

Au fost apoi anii de apărare, înălţare şi prosperare ai lui Ştefan Vodă 
(1457-1504), numit apoi cel Mare, urmat de mulţi domnitori, dintre care au 
rămas în memoria Neamului, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Ioan Vodă 
cel Cumplit, Mihai Viteazul, Vasile Lupu, Gheorghe Duca şi apoi luminatul 
savant, istoric şi principe Dimitrie Cantemir. După a. 1711 au urmat trei sute de 
ani de expansiune şi agresiune a Rusiei, în luptă cu Imperiul Otoman, care ne 
chinuia şi sărăcea prin tribut, haraci şi jaf de pe la 1500 până la 1878, când, după 
victoriile de la Plevna, România şi-a cucerit independenţa. 

La 1812 jumătatea de est a Moldovei dintre Nistru şi Prut a fost răpită prin 
vicleşug, fiind cedată de către turci Rusiei. Rusia era în drum spre 
Constantinopol, iar ţările române – Moldova, Muntenia şi Transilvania, se aflau 
în calea lor. Nenumărate războaie ruso-turce şi ruso-austriace-turce au distrus 
timp de 170 de ani (1711-1877) ţările române, dar mai ales Basarabia, ţară a 
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răzeşilor şi mazililor. În fiecare din aceste războaie erau cam câte o sută de mii 
de soldaţi de ambele părţi care trebuiau să se hrănească din „resurse locale”. 

Mă opresc aici cu istoria patriei noastre, Basarabia. Profesorul Valeriu 
Dulgheru a scris această istorie mult mai bine decât aş fi scris-o eu. De aceea 
sunt fericit că s-a găsit un om harnic, de nădejde, care a scris toată Istoria 
Basarabiei într-un mod simplu, documentat, adevărat şi frumos. 

Cinste unui inginer care, pătruns de dragostea pentru Neam, a înţeles 
datoria sa de astăzi: de a scrie pentru toţi românii basarabeni o minunată carte de 
istorie. 

Citiţi-o cu dragoste şi încredere! 
 

Eugen STATNIC, 
Un basarabean, inginer de electronică şi 

iubitor de istorie adevărată, care după 70 de ani de 
pribegie a revăzut cu fericire şi durere Patria. 

 4 septembrie 2016. 
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INTRODUCERE 

 

„Ion Deaconescu: „Şi totuşi ce ar trebui făcut ca România să nu cadă 
din timp, acum, la întretăierea dintre milenii?” 

 
Emil Cioran: „Să nu mai fim paraziţii unor glorii desuete. Să nu mai 
vorbim de idealuri, ci să edificăm istoria propriei noastre identităţi”. 

 

Mistuit de dorinţa acută de a cunoaşte cât mai bine trecutul istoric al stră-
strămoşilor noştri, profund indignat de falsificările la care s-au dedat unii falşi 
istorici de prin vecini, adevărul aflându-se uneori chiar la suprafaţă, sub un strat 
subţire de colb, m-am hotărât să scriu această carte, care încearcă să elucideze 
unele aspecte, cele mai grosolan şi neruşinat falsificate.  

Îmi dau bine seama că intru pe un teren minat, că pentru unii cititori 
anumite informaţii ar putea să fie deja cunoscute, că pentru alţii ar fi doar nişte 
poveşti, însă dacă măcar ceva din această carte fi necunoscut şi interesant pentru 
cititor, voi considera misiunea cărţii împlinită.  

Aflat dintotdeauna în calea intereselor geopolitice ale mai marilor (ca 
număr de locuitori şi teritoriu, nu şi ca valoare culturală) şi mai puternicilor 
vecini, spaţiul românesc a fost din veac un fruct dorit, şi de aceea furat mereu, 
în fel şi chip. Ni s-a furat istoria. Ni s-a furat identitatea. Ni se mai fură încă 
limba.   

„Spaţiul Carpato-Balcano-Pontic – leagănul civilizaţiei europene – locul 
de naştere a vechii limbi latine „latina prisca”,– locul de naştere a primului 
sistem de scriere” – iată ideile de bază care trebuie studiate de către istorici.  

Străinii ne spun că noi, românii, nu suntem nişte intruşi urcaţi în trenul 
istoriei, nu am fost simpli observatori la marile evenimente istorice care au 
marcat civilizaţia umană, cel puţin pe cea europeană, ci dimpotrivă, participanţi 
activi la acest proces. „Civilizaţia s-a născut acum 13-15 mii de ani acolo unde 
astăzi se găseşte poporul român…” (William Schiler); „Nu ne este permis să ne 
îndoim că naţiunile pelasge formară poporul latin”(F. Colson); “Spaţiul, din 
care au pornit indo-europenii, este situat între Valea Dunării, Marea Egee şi 
Marea Neagra” (Bosch Gimpera); „…localizarea centrului principal de 
formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi sudul 
Dunării” (Gordon W. Childe); „...formarea popoarelor indo-europene se află în 
zona de naştere a culturii danubiene” (Diakonoff); „Romania este vatra a ceea 
ce am numit Vechea Europa” (Marija Gimbutas); „Înaintea gloriei, care le-a 
revenit Greciei şi Romei, chiar şi înaintea primelor oraşe din Mesopotamia sau 
templelor de pe malul Nilului, pe Valea Dunării inferioare şi la poalele 
dealurilor balcanice locuia un popor avansat pentru vremea sa în domeniile 
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artei, tehnologiei şi comerţului la distanţă. („The New York Times”); „ Geţii au 
avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman)” 
(Bonaventura Vulcanius); „...dacii, strămoşii Românilor, şi-au formulat 
probabil o scriere cu sute de ani înaintea Sumerienilor” (D. Balaşa); „Patria 
Hiperboreilor era, după cum ne spun cei mai însemnaţi autori, în părţile de nord 
ale Dunării de jos şi ale Mării Negre… Ei au fost cei dintâi cari au adunat în 
societate familiile şi triburile răspândite prin caverne, prin munţi şi păduri, au 
întemeiat sate şi oraşe, au format cele dintâi state, au dat supuşilor săi legi şi au 
introdus în modul lor de viaţă moravuri mai blânde” (Nicolae Densuşianu). Iată 
doar câteva crâmpeie din mulţimea de surse, în special străine, care spun deschis 
acest lucru. De ce atunci suntem atât de resemnaţi în faţa unor vecini, care se 
consideră astăzi mai mari, dar cărora le ajung degetele de la mâini pentru a 
calcula vechimea, în secole, a neamurilor lor? 

„Avem o istorie multimilenară cum n-o au multe neamuri”, spunea cu 
mândrie N. Iorga. Aflată însă „în calea tuturor relelor” (vorba cronicarului!), 
România a tot risipit din bogăţiile sale multimilenare, astfel că cei care o 
vizitează acum văd doar sărăcia materială de astăzi şi nicidecum bogăţia sa 
culturală şi spirituală. Probabil că avem şi noi partea noastră de vină: prea 
nepăsători suntem cu minunatul tezaur cultural pe care l-am moştenit. Nimeni 
nu menţionează că cea mai veche scriere din Europa a fost atestată arheologic în 
1961, în Transilvania, în s. Tărtăria de către profesorul N. Vlassa de la 
Universitatea din Cluj. În afară de România, tăbliţele de la Tărtăria, datate 4700 
î.Hr., au făcut ocolul lumii anglo-saxone (Colin Renfrew, Marija Gimbutas) şi 
au provocat dezbateri aprinse pe tot globul. Deşi românii ştiau să scrie acum 
7000 de ani, acest detaliu esenţial nu este nici în ziua de azi, după mai mult de 
40 de ani, cunoscut publicului românesc. Atâtea detalii ignorate despre originea, 
continuitatea şi chiar existenţa poporului român dau de gândit. Cine schimbă şi 
interpretează istoria României? De ce nouă milenii, atestate arheologic, de 
civilizaţie neîntreruptă pe teritoriul României, sunt ignorate nu numai în Europa 
de Vest, dar şi în România?  

Canadianul de origine maghiară Delamaid Darrel răspândeşte falsul că, la 
venirea hunilor, aceste pământuri erau libere, iar istoricii noştri iau apă în gură. 
Pe când, conform unor surse, şi de altfel străine, lucrurile stau altfel. În cea mai 
veche cronică turcească, intitulată „Ogusnam”, adusă în actualitate de istoricul 
român de naţionalitate turcă Ali Ekrem, tipărită în germană, franceză şi rusă, se 
menţionează existenţa, în anul 839, a unei Ţări a Românilor la nord de Dunăre, 
până spre Nipru (până  la  venirea  ungurilor!!!).  Se  mai  menţionează  că  „Ţara 
Românilor” s-a confruntat cu cumanii, deci ţara avea o armată şi o administraţie 
bine pusă la punct. Despre această cronică istoricii şi specialiştii noştri încă nu 
au aflat că există!  
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Geneza poporului roman. 
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În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei 
de răsărit în anul 900, se specifică: „Wahalen oder Rumumy”. Este astfel numit  
teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru (pe atunci ungurii doar 
încercau să-şi adune în Panonia rămăşiţele de hoţi împrăştiate prin tot vestul 
Europei). Totodată, se menţionează şi existenţa a cinci voievodate româneşti, 
adică a unor ţărişoare locale mici. O scrisoare a unui conducător hazar se referă 
la secolul al VII-lea e.n., din care rezultă existenţa, în Transilvania, a „ţării Ardil”, 
adică a ţării Ardealului. În anul 1554, la Roma apare “Historia de Omnibus 
Gothorum” a lui Joannes Magnus, care vorbeşte despre geto-daci ca despre 
poporul formator al Europei. Anul 1687 constituie un moment deosebit pentru 
istoria spaţiului carpato-dunărean, când apare, la Upsala, lucrarea preşedintelui 
Academiei de Ştiinţe a Suediei, Carolus Lundius, „Zamolxis Primus Getarum 
Legislator”, o lucrare deosebit de documentată despre geto-daci. Despre 
continuitatea dacilor în secolul XI ne vorbeşte cunoscutul deja Codex Rohonczi, 
unde se poate vedea cum scriau dacii, de la dreapta la stânga şi de jos în sus. 
Faptul că slujba în bisericile ortodoxe, la vremea aceea, era ţinută în limba 
dacică, “Latina prisca”, nu ne poate mira. Găsim aici primele note muzicale din 
istoria Europei, “Imnul tinerilor blaki”, de credinţă faţă de Ţară şi domnitorul 
Vlad. Pentru anul 1189, în cronica descoperită a împăratului german Friederich 
al II-lea Barbarossa, se stipulează existenţa unei ţări româneşti, numită „Walahia”, 
între Dunăre şi Munţii Carpaţi, condusă de un principe. Sunt descrise cu lux de 
amănunte graniţele, iar principele ţării, într-un dialog cu împăratul, şi-a 
confirmat suveranitatea. 

Cu regret, mulţi dintre istoricii noştri nu au văzut şi, încă, nu văd cu ochi 
buni „noutatea” originii poporului nostru. Răsturnarea din temelie a adevărului 
asupra originii noastre ar fi fost un lucru cu urmări de neimaginat. Am fi pierdut 
dragostea, sprijinul şi milostenia de la unele naţiuni pentru ruda lor săracă şi care 
era ameninţată să fie înghiţită de masele ugro-slavice. „Cum noi, nişte cioflingari 
de Valahi, cari Dumnezeu ne mai ştie cum de ne mai purtăm “neatârnarea” 
între gurile lacome a două mari monarhii gata să ne sfâşie, să mai avem 
cutezanţa să mai spunem lumii că suntem cel mai vechi popor în Europa, că am 
avut cea mai minunată religie, că şi de pe plaiurile Carpaţilor noştri s-au 
împrăştiat razele culturii şi civilizaţiei în tot restul continentului?” spunea cu 
durere în suflet N. Desunşianu. 

Acelaşi lucru se petrece şi cu această frântură de popor român dintre Nistru 
şi Prut. În mare parte din ignoranţă, din neştiinţă. Misiunea tuturor intelectualilor 
este să-i deschidă ochii românului moldovean la originea lui, cărui neam îi 
aparţine. Nu este vina lui că se crede moldovean (în sensul de naţiune nu 
apartenenţă geografică) şi că limba, pe care o vorbeşte, este limba 
moldovenească. Este vina noastră, a intelectualilor, că nu am ajuns la inima lui 
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cu argumentele necesare, că l-am lăsat să cadă lejer pradă propagandei 
comuniste ieftine, să fie manipulat abil. Nu a rămas fără urmări perioada de 
aproape 200 de ani de ocupaţie rusească (ţaristă şi mai apoi sovietică-stalinistă), 
scopul de bază al căreia a fost deznaţionalizarea populaţiei, modificarea etnică a 
populaţiei prin strămutarea unor mase de populaţie, crearea tuturor condiţiilor ca 
o parte din populaţie să-şi părăsească locurile natale de bună voie.  

Populaţiile slave, dar şi cele ne-slave, venite valuri peste noi, ar trebui să 
fie recunoscătoare strămoşilor noştri pentru faptul că astăzi au un port naţional, 
o bucătărie şi muzică populară, puternic influenţate de cele ale românilor. 

De aceea, ideea scoaterii de sub tipar a unei lucrări de sinteză cu caracter 
preponderent informativ, care să oglindească acest trecut glorios al neamului 
nostru, să scoată în prim plan unele vitregii evidente ale istoriei sale sub diferite 
forme este una binevenită. În astfel de clipe ar fi bine să ne amintim de răspunsul 
autorului cărţii „Arestarea, procesul şi moartea lui Iisus” Haim Cohn la 
întrebarea dacă o carte poate pune capăt unor idei preconcepute. „O singură 
carte nu este în stare de aşa ceva, dar poate crea o opinie publică, iar aceasta, 
la rândul ei, poate să ducă la o schimbare a lucrurilor”, a spus el. 

Să creăm atunci această opinie publică prin toate mijloacele disponibile. 
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CAPITOLUL I 
 

PERIOADA FOARTE TIMPURIE – DE LA MARELE 
POTOP BIBLIC LA NEOLITIC 

 

„Civilizaţia s-a născut acum 13-15 mii de ani acolo unde astăzi se găseşte 
poporul român, răspândindu-se apoi atât spre est, cât şi spre apus…Patria originară a 

indoeuropenilor sunt teritoriile carpato-danubiano-pontice”. 
(William Schiler „Unde s-a născut civilizaţia?” [1]) 

 

Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este un popor pierdut. În realitate 
popoarele nu dispar fizic. Un popor dispare ca popor atunci când nu mai are 
istorie, limbă, când slăbeşte în plan spiritual, fiind lesne asimilat de alte popoare. 
Întrebarea retorică a multora dintre noi, românii, ar fi: de unde venim noi ca 
popor? Care sunt rădăcinile neamului nostru? Până unde ajung şi unde se pierd 
urmele stră-strămoşilor noştri? Este greu de răspuns univoc la aceste întrebări. 
Cu părere de rău, istoria în această zonă de veşnice interese ale diferitor imperii, 
în mare parte a depins de cei care au scris-o, de subiectivismul lor, de mizele 
imperiale ale cotropitorilor şi, mai rar, de materialul factologic şi de tratarea lui 
corectă.  

 
1.1. Teoria migraţionistă a indoeuropenilor. Părţile ei slabe 
 

Este arhicunoscută opinia despre rădăcinile indoeuropene ale civilizaţiilor 
Terrei. În discursul său din 2.02.1786, în care afirma afinităţile lingvistice dintre 
sanscrită, greacă şi latină, cercetătorul britanic William Jones (1746-1794) a 
semnat actul de naştere al ideii indo-europene, care este una discutabilă. Acelaşi 
lucru îl menţionează şi cercetătorul R. Carroux [2]. „…Albii, supravieţuitori ai 
marelui Potop, de pe podişul Iranului au emigrat spre occident în jurul anului 
9000 î.Hr. sub diferite nume de arieni, chiar celţi…”. Aceeaşi ipoteză este 
susţinută şi de harta, elaborată de Institutul de Studii ale Lumii Străvechi 
(Princeton University Press. USA).  

Este o teorie, un punct de vedere, care are părţile sale slabe, atacabile. Mai 
corectă ar fi utilizarea noţiunilor de euroindieni/indoeuropeni, până se mai 
clarifică unele nebuloase ale istoriei. Adevărul este că o populaţie „nou venită” 
nu putea asimila triburile „aborigenilor neolitici”, triburile indigene, despre 
existenţa cărora, din timpurile cele mai străvechi, ne vorbeşte mulţimea de 
artefacte. Spaţiul carpato-danubian mai păstrează urme istorice încă neexplorate, 
lăsate de străstrămoşi. Dar şi ceea ce au găsit arheologii pe acest teritoriu 
demonstrează cu lux de amănunte vechimea Neamului nostru. 

Multiplele vestigii descoperite de arheologi, decodificarea informaţiei 
conţinută în ele (deosebit de interesante sunt abordările regretatului Andrei 
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Migrarea indoeuropenilor de pe podişul iranian. 
 

Vartic, cel care putea ore întregi să vorbească despre marea cultură a strămoşilor 
noştri), vorbesc despre vechi urme ale omului primitiv în acest spaţiu. Cel mai 
vechi complex, de peste 45000 de ani, a fost descoperit în apropierea Hotinului. 
De asemenea, amuletele de la Brânzeni, din Basarabia, descoperite de arheologul 
Nicolae Chetraru, care au o vechime de peste 36000 de ani. Iar descoperirea 
făcută în peştera Coliboaia din judeţul Bihor de un grup de speologi români, în 
urma mai multor expediţii din anii 2009 şi 2010, şi confirmată de specialişti 
francezi, pe tărâmul picturilor rupestre, în preistorie şi paleontologie, uimesc prin 
semnificaţia şi informaţiile lor. Analizând cărbunele cu care au fost desenate 
figurile de pe pereţii peşterii, aceştia au ajuns la concluzia că au o vechime de 
peste 35000 de ani î.Hr. Numite şi picturi negre, ele reprezintă mai multe 
animale, precum cinci taurine mari, trei mai mici şi un viţel. Cârdul de animale 
este mânat de un om, iar în spatele lui se joacă 
doi copii. În partea central-dreapta a imaginii 
sunt două persoane: una şezând, parcă alegând 
ceva, iar cealaltă stă în poziţia aplecată, 
specifică râşnitului cu piatra, prin frecare. 
Această importantă pictură rupestră arată că în 
acele vremuri, omul mileniului XXXV î.Hr., 
care trăia pe plaiurile noastre, reuşise să 
domesticească vitele, act economic şi social de 
o importanţă capitală în evoluţia speciei umane. 
Fapt care ne permite să credem că erau 
domesticite şi oile în acele vremuri, fiindcă ele 
sunt mai blânde decât taurinele, iar ca paznici 
poate aveau câini, adică nişte lupi, îmblânziţi şi 

 
 

Artefacte cu o vechime de 
18000-45000 de ani. 
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ei de către om. De asemenea, să amintim 
de amuleta de la Mitoc, România, de 
25000 de ani, cea de la Cosăuţi, Soroca, 
din Basarabia, de peste 18000 de ani, 
descoperită de Ilie Borziac, de la Orşova, 
România (11000 de ani) şi multe altele; 
oare nu sunt şi ele argumente ale vechimii 
omului primitiv în aceste teritorii?  

Oricum, istoria europeană nu a 
început cu venirea indoeuropenilor, apr. 
6000 de ani înaintea lui Hristos. Istoria a 

început, poate, la Mitoc, sau poate la Bacho Kiro, Ripiceni-Izvor, Molodovo sau 
Brânzeni, fiind vorba de staţiuni cu o vechime de acum aproximativ 40000 ani. 
Cât de organizată este aşezarea descoperită recent la Lepenski Vir, pe malul 
drept al Dunării (actuala Serbie), cu vârsta de peste 9000 de ani. Este o 
confirmare în plus că bazinul Dunării (de altfel ca şi bazinele marilor râuri Nil, 
Ind, Gange, Tigru şi Eufrat, în cazul civilizaţiilor respective) ar putea fi leagănul 
civilizaţiei europene. „Toate legendele, toate tradiţiile arienilor, istoricii din 
Asia confirmă că vin din Occident…Să căutăm leagănul lor comun la Dunărea 
de Jos, în această Tracie pelasgică” [3]. 

Există tot mai multe argumente vehiculate în special de străini, că leagănul 
civilizaţiilor ar fi fost spaţiul carpato-danubian-pontic. Dacă e să acceptăm 
ipoteza că misterioasa Atlantida, cântată de grecii antici, s-a născut şi a dispărut 
în Marea Neagră - succesoarea Mării Sarmatice (în sprijinul acestei ipoteze vin 
tot mai multe argumente ale marilor istorici ai Greciei Antice şi Egiptului, 
popoare cu un trecut istoric incontestabil), atunci stră-străbunii noştri ar putea fi 
urmaşii direcţi ai euro-atlanţilor, populaţie de rasă albă, care a supravieţuit 
scufundării Atlantidei (potopului biblic), stabilindu-se în regiunile muntoase ale 
Carpaţilor şi Balcanilor.  

După marea migraţiune a euro-atlanţilor în Est, Vest şi Sud, cei rămaşi au  
fost primii lăstari ai unui popor. Cu încă un argument în favoarea acestei ipoteze 
vine Robert Ballard, cel care a descoperit epava Titanicului: că Potopul descris 
de Biblie ar fi fost localizat pe actualul teritoriu al Mării Negre. Conform 
aceleiaşi ipoteze, Marea Neagră ar fi fost, până la Potop, un lac cu apă dulce, mai 
mic decât actuala Mare Neagră, ţărmul căreia era locuit. Un cutremur sau, 
probabil, un alt cataclism a rupt fâşia de pământ care separa Marea Mediterană 
de acest lac şi apele Mediteranei au inundat micul lac, transformându-l în ceea 
ce este astăzi. În sprijinul acestei idei, Ballard arată că, în anumite zone ale 
fundului Mării Negre, există ape dulci, rămăşiţe ale vechiului lac. Membrii 
echipei lui Ballard susţin că actuala Mare Neagră nu a existat în urmă cu 



 Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                            19 
 

10...15000 de ani, pe aceste locuri trăind o civilizaţie prosperă, căreia îi aparţin 
construcţiile stranii, misterioase semnalate de sonar pe fundul apei, considerând 
că aceasta ar putea fi tocmai enigmatica  Atlantida. Profesorul american Michael 
Robinson de la Universitatea Ohio, specialist în inundaţiile catastrofale, care s-
au abătut asupra Pământului din cele mai vechi timpuri,  a  îmbrăţişat  ipoteza  
emisă  de  Robert  Ballard,  aceea că potopul a început în bazinul Mării Negre. 
Făcând cercetări în zona actualei Insule a Şerpilor, aparatele au înregistrat nişte 
construcţii ciclopice stranii, piramide şi citadele, incredibile pentru zilele noastre. 
„În cercetările mele m-am bazat foarte mult pe textele mistice care arată că toate 
civilizaţiile îşi au rădăcinile pe teritoriul patriei dumneavoastră şi am avut acces 
la toate descoperirile făcute în România, din acest punct de vedere, descoperiri 
de care românii nici măcar nu au auzit”. De asemenea, mai multe surse confirmă  
 că pe Insula Albă (Leuce), care 
nu este alta decât Insula 
Şerpilor, a fost construit în 
timpuri preistorice un imens 
templu antic al hiperboreilor, 
închinat lui Apollo, „…unde era 
locul sfânt de înmormântare al 
eroilor pelasgi ante-homerici” 
scrie Strabo. Templul lui Apollo 
era de o mare magnificenţă. În 

    
 

Aşezare descoperită recent la Lepenski Vir pe malul drept al Dunării (actuala Serbie). 

 
 

Sfârşitul Atlantidei şi începutul Potopului. 
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colindele româneşti el apare sub denumirea de „Mănăstirea Albă Sfântă” şi 
„Biserica cea mare cu 9 altare”. Rămâi uimit de detaliile care se păstrează în 
creaţia populară a neamului nostru pentru fapte atât de vechi în istorie: „Într-al 
Mării negre prund, /La dalbele mănăstiri”, descriind-o „cu 9 altare şi cu 9 jeţuri 
scrise pe cari şeade bunul Dumnezeu (Apollo), cu bătrânul (Saturnus), cu maica 
sfântă (Latona) şi cu Sfânta Maria cea mare (Gaea, Rhea), cu sfânta Maria mică 
(Iana, Diana, Luna) şi cu Siva Vasilcuţa (Consiva sau Ops-Consiva, divinitatea 
semănăturilor” [4]. Există şi o legendă română despre originea divină a 
Mănăstirii Albe. „Aici a fost cu drept cuvânt locaşul cel sfânt al primilor zori de 
civilizaţiune morală în Europa” spune în continuare N. Desunşianu [4]. În sec. 
al XIX-lea se mai regăseau ruinele acestui templu, care însă după 1947 au fost 
demontate de sovietici, transportate la Moscova, unde au dispărut. 
 

1.2.  Potopul biblic 
 

Lăsând la o parte poveştile şi legendele, să încercăm să modelăm de pe 
poziţii realiste ipoteza celor trei savanţi americani. Dacă zona actualei Mări 
Negre ar fi fost un mic lac cu apă dulce, atunci litoralul lui ar fi putut fi leagănul 
unei civilizaţii, poate şi al legendarei civilizaţii Atlantida. Existenţa într-adevăr 
a unei inundaţii catastrofale, numită cu nume biblic „Potop”, ar fi dus la dispariţia 
acestei civilizaţii. Însă o civilizaţie nu poate să dispară totalmente, fără urme. 
Aflarea în jurul acelui lac a munţilor Caucaz, Carpaţi şi Balcani au reprezentant 
zone, unde, parţial, s-au salvat urmaşii acelei civilizaţii. Ramura carpatină, 
probabil, a dat naştere civilizaţiei europene, iar cea caucaziană – celei asiatice. 
Această ipoteză confirmă, într-un fel, unicitatea aşa numitei rase indo-europene, 
dar nu că stră-strămoşii europeni ar fi venit din Asia. Noţiunii biblice a Potopului 
şi supravieţuitorului Noe cu familia sa, salvaţi cu o arcă pe vârful actualului 
munte Ararat, tot i se poate găsi o explicaţie. Noe ar putea fi unul dintre atlanţii 
supravieţuitori din munţii Caucaz. Deoarece 
vechile scrieri arată că urmaşii actualului popor 
evreu au coborât în sud dinspre munţii Caucaz, 
atunci una din legendele băştinaşilor ar fi putut 
sta la baza noţiunii biblice a Potopului şi a 
supravieţuitorului, Noe. Oricum, acesta este un 
subiect de discuţii, iar savanţii din diferite 
domenii, prin cercetările lor, ar putea confirma 
sau infirma aceste lucruri. Ceea ce ar trebui să 
ne îngrijoreze este faptul resemnării noastre. 
Vin străinii cu ipoteze foarte interesante despre 
trecutul glorios al strămoşilor noştri, Corabia lui Noe. 
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cercetătorii români însă parcă se tem să abordeze acest subiect. Vecinii noştri 
însă, neavându-le pe ale lor, au făcut şi mai fac tot posibilul pentru a şterge orice 
urme istorice ale strămoşilor noştri şi a minimaliza rolul lor în civilizaţia 
europeană. Cu alte alte cuvinte, ne fură istoria. 

Vechimea acestor artefacte nu poate fi contestată. Deci, nu rezistă sub 
aspect ştiinţific ideea provenienţei noastre de la indoeuropenii veniţi din podişul 
Iranului. Indiscutabil, rădăcinile poporului român se pierd în hăurile istoriei. 
„Teoria că indo-europenii au devenit autohtoni aici este lipsită de temei istoric 
şi documentare ştiinţifică paleoantropologică şi arheologică”, menţionează 
cercetătoarea română G. Crăciun [5]. Iată argumentele altor savanţi. „Spaţiul, din 
care au pornit indo-europenii, este situat între Valea Dunării, Marea Egee şi 
Marea Neagra” spune cunoscutul cercetător german Bosch Gimpera. Acelaşi 
lucru îl spune şi cunoscutul arheolog american Gordon W. Childe: „Locurile 
primare ale dacilor trebuie căutate, deci, pe teritoriul României. Într-adevăr, 
localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor 
trebuie să fie plasată la nordul şi sudul Dunării.” Istoricul român I. C. Drăgan 
îşi pune în mod logic întrebarea [6]: „Nu vedem de ce tocmai Europa, care a 
creat cea mai frumoasă, mai profundă şi mai răspândită civilizaţie din câte s-au 
perindat pe Pământ, să nu fi generat oameni, să nu fi produs culturi cu propriile-
i mijloace decât sub influenţa unor popoare venite de undeva, adică din altă 
parte…În mileniul VI autohtonii în spaţiul carpato-balcanic-dunărean 
dezvoltaseră o cultură materială şi spirituală din cele mai avansate din Europa 
pentru acele timpuri, cu mult înainte de amestecul lor cu păstorii veniţi din est” 
(I. Maxim [7]). „Cum civilizaţia neolitică e o creaţie a oamenilor de aici, 
celelalte elemente nefiind decât o suprapunere şi o completare” menţionează 
Nicolae Iorga despre indo-europenizarea autohtonilor. Iată că în zilele noastre 
(1981), sub egida Institutului de studii Indo-europene de la Lyon, s-a publicat 
lucrarea lui Jean Haudry, în care este citat P. Bosch Gimpera, care afirmă că 
„...formarea popoarelor indo-europene se află în zona de naştere a culturii 
danubiene” şi Diakonoff care spune că „...centrul ariei indo-europene comune 
era o parte a Balcanilor şi a Carpaţilor, de exemplu, lângă Porţile de fier ale 
Dunării”. Aceste afirmaţii nu sunt singulare şi întâmplătoare. Papus afirma că 
Rama şi tribul său au plecat de la Marea Neagră spre actualul habitat India pe la 
6000 î.Hr., sau după poziţia constelaţiilor, pe la 8500 î.Hr. Despre acelaşi lucru 
vorbesc noile teorii ale savanţilor americani (a căror punct de vedere pare să fie 
mai plauzibil) M. Robinson, R. Ballard, W. Ryan şi W. Pitman – care susţin 
teoria unui potop în zona Mării Negre, ce a determinat exodul populaţiei în 
arealul de locuire al indo-europenilor. De asemenea, Rudolf Steiner susţinea că 
„Civilizaţia megalitică şi cultul druizilor provine de la Marea Neagră”.  

Marija Gimbutas, specialist american de origine lituaniană, profesoară la  
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UCLA (Universitatea Californiei, din Los Angeles) declară „România este vatra 
a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500 
– 3.500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi 
creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europene patriarhale, de 
luptători din epocile bronzului şi fierului” [8]. Pe baza descoperirilor arheologice 
făcute în diverse ţări de pe continentul european, ea întocmeşte o hartă intitulată 
„Vechea Civilizaţie Europeană ca parte a lumii străvechi în perioada maximei 
sale expansiuni”, mileniul V î.Hr.  

Conform acestei hărţi, cu 7 000 ani în urmă, nu existau urme de civilizaţie 
decât în Spaţiul Carpatic şi pericarpatic, restul Europei fiind o imensă pată albă. 
Această concluzie se potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din Franţa, 
Anglia, Germania şi alte descoperiri referitoare la perioada respectivă, din care 
lipsesc atât scheletele cât şi olăritul, ceea ce dovedeşte absenţa unor aşezări 
umane stabile pe acele meleaguri. Ipoteza existenţei unui singur centru de 
civilizaţie, cea indo-europeană, este puţin probabilă. „După marele Potop 
universal de acum cca 12000 de ani, supravieţuitorii puteau să se refugieze pe 
cele cinci podişuri înalte ale Globului: Iran, Himalaia, Abisinia, Munţii Stâncoşi 
şi Altiplano, de unde s-au răspândit rasele albă, galbenă, neagră şi roşie” [2]. 
O parte a acestui potop universal, istoriceşte şi biblic, putea avea loc în zona 
Mării Negre şi supravieţuitorii acestui spaţiu se puteau salva în munţii Carpaţi şi 
Caucaz. Caucazul ar fi putut da naştere unei ramuri asiatice a civilizaţiei, iar 
Carpaţii – celei europene. „În zona carpa-to-balcanică prezenţa protoeuro-
poizilor este uşor explicabilă dat fiind că Protoeuropoizii - Cromanioizii formau 
în Europa fondul principal al populaţiei din Paleoliticul superior şi Epipaleo-
litic, fond care nu a putut să nu fie transmis, cel puţin în parte, populaţiilor 
neolitice” (O.Nekrasov [9]). 

Să examinăm încă un argument în favoarea ipotezelor înaintate mai sus de 
către cercetătorii americani. „La mijlocul anilor 80 autorităţile centrale de la 
Bucureşti au pornit făurirea marelui canal Dunăre-Bucureşti. Săpând vre-o 5-6 
m în adâncime, cupele excavatoarelor au început să scoată tot felul de resturi 
vegetale. Arheologii chemaţi de la Bucureşti au constatat că la o adâncime de 
15-25 m se găsea o...pădure preistorică. Nisipul, care o acoperise, conservase 
foarte bine lemnul copacilor. Specialiştii au descoperit soiuri vechi de stejar, 
fag, gorun şi tei. Analiza cu carbon a arătat că nisipul care acoperise pădurea 
de foioase avea o vechime cuprinsă între 10000 – 12000 de ani, ceea ce 
înseamnă că pădurea în sine era mult mai veche (cam aceeaşi perioadă 
figurează şi în ipotezele enunţate de savanţii americani prezentate mai sus). Mai 
este o problemă greu de explicat: cum şi de unde a apărut această cantitate 
uriaşă de apă, care a acoperit cu o adâncime de cca 100 – 150 metri teritorii 
imense de uscat? O ipoteză ar fi topirea gheţarilor şi creşterea nivelului mării 
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Mediterane mult peste nivelul normal” [10]. O altă ipoteză, care merită toată 
atenţia, este a paleontologului şi biologului bucureştean Codrin Niculescu. 
Domnia sa a observat că în basoreliefurile şi scrierile foarte vechi nici un popor 
din antichitate nu menţionează Luna, acest astru al nopţii. „Mai mult ca sigur că, 
în momentul în care Terra a primit Luna, Pământul întreg a cunoscut activitatea 
dezastruoasă a marilor valuri. E posibil ca pe Argeş să avem de-a face cu un val 
imens, nu cu o inundaţie 
catastrofală” menţionează 
savantul Niculescu [10]. În 
sprijinul teoriei sale, dl 
Niculescu aduce lipsa 
aproape completă a 
sedimentelor de animale 
marine pe linia pe care se 
întinde pădurea preistorică. 
Această ipoteză merită toată 
atenţia, cu atât mai mult că 
ultimele cercetări efectuate 
în lume demonstrează că 
luna se îndepărtează încet de 
pământ. Deci, ar putea fi 
valabilă şi ipoteza că luna nu a fost întotdeauna satelit al Pământului. Oricum, 
aceste ipoteze, care scot în prim plan rolul deosebit de important al strămoşilor 
noştri în apariţia civilizaţiei, cel puţin pe continentul european, merită toată 
atenţia specialiştilor în domeniu. 

Profesorul Robert Ballard afirmă că pe teritoriul actualei Românii ar fi 
existat fantastica Atlantidă şi că cetăţile descoperite în munţi nu sunt decât 
rămăşiţe din străvechea civilizaţie, după scufundarea acesteia. Mai mult, dânsul 
confruntă această ipoteză cu cea a originii Potopului, punând semnul egalităţii 
între cele două evenimente. Biblia vorbeşte despre un mare potop, căruia nu i-a 
supravieţuit decât Noe şi familia sa. Analizând scrierile vechi ale fiecărui popor 
european constatăm că la fiecare găsim câte un potop, în urma căruia s-au salvat 
foarte puţini. Interesant este faptul că şi legendele româneşti vorbesc, la rândul 
lor, despre diverse inundaţii catastrofale. Dar cine să ia seamă de nişte 
poveşti…„Ceea ce oamenii au numit Noe şi familia sa, au fost, în fapt, singurii 
atlanţi care au supravieţuit cataclismului. Iar arca a fost construită din lemn de 
cedru la dumneavoastră, în România, locul unde a început şi marea inundaţie a 
Pământului” afirmă în continuare Michael Robinson, specialist în inundaţii 
catastrofale, profesor la Universitatea din Ohio, SUA. Iată că un străin încearcă 
să ţină seama de aceste „poveşti”.  

 
Vechea civilizaţie Europeană ca parte a lumii 

străvechi în perioada maximei sale expansiuni, 
mileniul V î.Hr.
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CAPITOLUL II 

 
GENEZA POPORULUI ROMÂN 

 
 „Înaintea gloriei, care le-a revenit Greciei şi Romei, chiar şi înaintea 

primelor oraşe din Mesopotamia sau templelor de pe malul Nilului, pe Valea 
Dunării inferioare şi la poalele dealurilor balcanice locuia un popor avansat 

pentru vremea sa în domeniile artei, tehnologiei şi comerţului la distanţă. Timp 
de 1.500 de ani, începând dinainte de anul 5000 î.Hr., ei se ocupau de 

agricultură şi construiau adevărate "oraşe", câteva cu nu mai puţin de 2.000 de 
edificii. Stăpâneau prelucrarea cuprului, noua tehnologie a epocii. Mormintele 

lor cuprindeau o mare diversitate de podoabe de păr şi coliere descoperite într-
un cimitir, care conţine cel mai timpuriu ansamblu de obiecte din aur găsite pe 

tot cuprinsul lumii”  
(„The New York Times” New York. 01.12.2009). 

 
2.1. Culturile danubiene – fondul local al civilizaţiei europene 

 

Nimic nu apare din nimic şi în acest sens putem presupune că leagănul 
civilizaţiilor europene ar fi fost spaţiul carpato-danubiano-pontic, care a 
prezentat un veritabil fond local, fiind precursorul culturilor Criş-Starcevo, 
Hamangia, Boian, Gumelniţa, Cucuteni, Sălcuţa, Petreşti ş.a. Noile metode 
utilizate în cercetările arheologice au scos la iveală unele frânturi de informaţii, 
foarte interesante, despre provenienţa neamului românesc, despre urmele lăsate 

în istorie de strămoşii noştri, chiar în 
pofida faptului că multe dintre ele au 
fost distruse intenţionat. Istoria 
apariţiei civilizaţiilor este un subiect 
deosebit de important. Cu regret, la 
şcoală se învaţă mult mai mult despre 
civilizaţiile egip-teană, greacă, 
chineză, indiană, mesopo-tamiană 
ş.a. decât despre civilizaţiile care au 
constituit „baza civilizaţiei europene 
(o spunşi  străinii!!!))”, care au luat 
naştere în acest miraculos spaţiu 
carpato-balcano-pontic.  

O analiză sumară demonstrează 
că marile civilizaţii ale lumii s-au constituit în bazinele marilor fluvii: cea 
egipteană – în bazinul Nilului; indiană – în bazinul  Indului şi Gange; chineză – 

Perechea gânditoare de la Hamangia. 
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în bazinul râului Yangtze 
(Fluviul Galben); 
mesopotamiană – între 
fluviile Tigru şi Eufrat. Cu 
un grad mare de 
probabilitate civilizaţia 
europeană a luat naştere în 
bazinul hidrografic al 
Dunării. Oricare ar fi 
adevărul provenienţei 
civilizaţiei europene, cert 
este că ea a luat naştere în 
spaţiul carpato-balcanic-
dunărean cca 8000 de ani în 
urmă. Drept argumente 
avem multiplele mărturii şi 
dovezi. Cele mai avansate 
culturi europene din acea 
perioadă, cultura Hamangia 
(5500-4600 î.Hr.) şi 
Cucuteni (4600-3500 î.Hr.), 
au apărut în acest spaţiu 
(dinastiile Egiptului Antic 
îşi iau începutul apr. 3000 
î.Hr.). „În Mileniul VI î.Hr. 
autohtonii în spaţiul 
carpato-balcano-dunărean 
dezvoltaseră o cultură 
materială şi spirituală din 
cele mai avansate din 
Europa pentru acele 
timpuri, cu mult mai înainte de amestecul lor cu păstorii veniţi din răsărit” scrie 
cercetătorul I. Maxim [7]. 
      Drept prime argumente servesc celebrele artefacte cum ar fi „Gânditorul de 
la Hamangia”, „Gânditorul de la Târpeşti” (cultura Cucuteni), tăbliţele de la 
Tărtăria, inestimabilele ca valoare artistică şi istorică, ceramica de Cucuteni 
ş.m.a. Puteau să creeze oare aseme-nea opere de artă nişte barbari veniţi de pe 
aiurea, fără rădăcini? „Gânditorul a adus dovada existenţei, atunci, a omului 
înzestrat cu puterea gândirii profunde. După chipul şi poziţia lui, se înţelege că 
medita la existenţa unei puteri divine, îi cerea sprijin acesteia, îi aducea 

 

Harta răspândirii celor mai importante culturi 
europene.
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mulţumiri şi laude. Figuri asemănătoare cu cea de la Cernavoda, descoperite în 
multe aşezări ale ţinuturilor carpatice (de ex. la Târpeşti, Neamţ), au rămas o 
dovadă că băştinaşii acestor locuri erau profund credincioşi şi îşi rezervau timp 
necesar meditaţiei. Această imagine a cosmosului spiritual plăsmuit în chip 
uman aduce dovada existenţei confortului, a bunei stări materiale, precum şi a 
unor performanţe tehnice obţinute cu mijloace specifice. Scaunul, pe care se 
aşeza omul străvechi a rămas în practica tuturor generaţiilor care au urmat. A 
rămas până astăzi ca obiect ritual, fără modificări structurale şi fără uzură 
morală” spune cercetătorul român V. Vasilescu [11]. Imaginea Gânditorului de 
Hamangia ne relevează perspectiva trecutului spiritual, care a dat chip omului 
carpatic, chipul omului aşezat în legile lui morale, intangibile. A rămas ca o 
dovadă că neamul care l-a creat a trăit pe o vatră nestrămutată, a trăit numai din 
rodul muncii lui. Vetrele cultice nu puteau fi purtate în interminabilele invazii 
ale cetelor nomade, nici idolii vetrelor nu însoţeau prăzile şi nu puteau fi aburcate 
pe spinarea calului. Gânditorul aduce dovada că am fost, că am fost paşnici, că 
am fost de când lumea pe aceeaşi vatră.  

Drept recunoaştere a inestimabilei valori a aceste statuete este faptul că în 
a. 2000 statueta „Gânditorul de la Hamangia” a fost desemnată de către o 
comisie internaţională să fie unul dintre cele 10 artefacte ale culturii pământene, 
care ar trebui să ne reprezinte planeta. Respectiv, Gânditorul ar putea fi unul 
dintre simbolurile care să fie trimise în spaţiu pentru o eventuală întâlnire cu o 
civilizaţie extraterestră.  

 
2.2. Cultura Cucuteni 
 

Cele mai clare urme, cu o vechime de cel puţin 5-6 mii de ani, le-a lăsat 
cultura Cucuteni, pe teritoriul actualelor state România şi Republica Moldova. 
Între creaţiile strălucite de aici se remarcă cultura Cucuteni, care este, fără 
îndoială, singura cultură preistorică europeană, care poate rivaliza cu civilizaţiile 
din Orientul Apropiat prin scara răspândirii ei şi valoarea culturală. Cultura 
Cucuteni, parte integrantă a marelui complex cultural Ariuşd-Cucuteni-Tripolie 
răspândit din sud-estul Transilvaniei şi nord-estul Munteniei, peste toată 
Moldova şi Basarabia, până în vestul Ucrainei, care a atins în perioada sa de 
maximă expansiune o suprafaţă de peste 350 000 de km2. Cunoscută mult timp 
doar specialiştilor, cultura Cucuteni suscită astăzi interesul unor cercuri tot mai 
largi de iubitori ai artei preistorice şi arheologiei. Expoziţiile româneşti de artă 
cucuteniană au făcut deja înconjurul Europei şi peste tot au fost primite cu 
fascinaţie. În Elveţia, guvernul a dat o directivă şi a anunţat transport gratuit 
pentru toţi cei ce vor să vină, de oriunde din Ţara Cantoanelor, să vadă expoziţia. 
Timp de câteva săptămâni, peste o mie de vizitatori au venit zilnic să privească, 
măcar o dată, măreţia cucutenienilor.  
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Cu ocazia primei expoziţii a Culturii Cucuteni, organizată în perioada 
29.11.2009 – 25.04.2010 la New York, de România, Republica Moldova şi 
Bulgaria, cotidianul american „The New York Times” vorbeşte, pe larg, despre 
această pagină aproape necunoscută a preistoriei europene şi, de ce nu, chiar 
mondiale. „Înaintea gloriei, care le-a revenit Greciei şi Romei, chiar şi înaintea 
primelor oraşe din Mesopotamia sau templelor de pe malul Nilului, pe Valea 
Dunării inferioare şi la poalele dealurilor balcanice locuia un popor avansat 
pentru vremea sa în domeniile artei, tehnologiei şi comerţului la distanţă. Timp 
de 1.500 de ani, începând dinainte de anul 5000 î.H., ei se ocupau de agricultură 
şi construiau adevărate "oraşe", câteva cu nu mai puţin de 2.000 de edificii. 
Stăpâneau prelucrarea cuprului, noua tehnologie a epocii. Mormintele lor 
cuprindeau o mare diversitate de podoabe de păr şi coliere descoperite într-un 
cimitir, care conţine cel mai timpuriu ansamblu de obiecte din aur găsite pe tot 
cuprinsul lumii” [12]. Produsul acestei civilizaţii, acest om deosebit de 
spiritualizat, a fost denumit „Omul de la Cucuteni”. Evoluţia spirituală a omului 
cucutenian şi-a pus amprenta spiritualităţii în celebra statuetă „Gânditorul de la 
Târpeşti”. „Având lun-gimea doar de noua centimet-ri o bucăţică de  lut  ars   
ce emană toată graţia şi fru-mu seţea unei zeiţe venerate în urmă cu peste 6000  

 

 
Ceramică de Cucuteni. 
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de ani, în timpul civilizaţiei Cucuteni. I se spune Măiast-ra. Are o for-mă 
prelungă, ca şi cum un vis, un fuior de fum s-a materializat şi a devenit con-cret. 
Picioare-le sunt lipite şi cresc în sus, spre şoldurile perfect rotunjite. Apoi talia 
se subţia-ză cu o graţie desăvârşită, pentru a se împlini din nou, în dreptul        
sânilor abia conturaţi. Mâ-inile sunt doar sugerate, dar în aşa fel, încât par 
aripi, sunt deschise şi domină aerul din faţa lor. Gâtul e lung, graţios. Capul 
este cât o mărgică. Deşi primitiv modelat, pe un spaţiu atât de mic, Măiastra are 
o mimică, te priveşte şi iţi spune ceva. Nasul e doar o ciupitura in lut. De o parte 
si de alta a lui te privesc două rânduri de ochi: zeiţa vede mai mult decât putem 
vedea noi. Totul este atât de bine stilizat şi atât de bine redus la esenţă, încât 
liniile şi punctele simple, primitive, dau împreună o aură strălucitoare acestei 
întruchipări ce face dintr-o bucată de lut nu doar o operă fascinantă prin 
simplitatea ei, dar iţi spune în acelaşi timp o poveste. Povestea unei civilizaţii 

Altarul de la Ghelăieşti. 
 

Hora de la Frumuşica. 

 
Soborul zeiţelor. 

Vas cu colonete de 
la Izvoare. 

 
Tezaurul de la Rădeni.
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dispărute în mod straniu în urmă cu mii de ani: Cucuteni” 
vorbeşte cu mândrie C. Preoteasa, muzeograf principal [13]. 

Cucuteni este cea mai importantă civilizaţie preistorică 
europeană. Aşezările descoperite în România sunt cele mai 
numeroase si mai bine conservate. Cucutenienii erau maeştri 
ai focului. Vasele, cunoscutele vase cucuteniene, nu ar fi 
rezistat dacă ei nu ar fi cunoscut meşteşugul focului, tainele 
lui. Obiectele de lut au fost atât de bine arse, încât au 
rezonanţă. Triburile Cucuteni au creat o splendidă şi 
originală ceramică pictată şi au lăsat opere nu mai puţin 
remarcabile în domeniul artei figurative. Realizările artistice 
ale cucutenienilor se înscriu, incontestabil, între cele mai 
importante manifestări de artă plastică din lume, constituind, 
pentru preistoria Europei, o culme de neechivalat, o 
contribuţie inestimabilă la patrimoniul cultural mondial. 
Explozia demografică cucuteniană a fost determinată de o 
climă favorabilă practicării agriculturii, de perfecţionarea uneltelor şi tehnicilor 
agrare precum şi de alţi factori greu de precizat. Chiar dacă nu avem posibilitatea 
de a insista asupra acestui lucru, este clar că încă din prima fază de evoluţie, 
cultura Cucuteni cunoaşte o agricultură destul de diversificată şi cu o 
productivitate remarcabilă pentru acel timp. În bună parte, acest progres poate fi 
explicat prin folosirea unor unelte agricole performante pentru timpul lor, 
existenţa unor preocupări de selecţionare a seminţelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gânditorul de la 
Târpeşti, Neamţ. 

România. 
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CAPITOLUL III 
 

PRIMUL SISTEM DE SCRIERE PRIN SIMBOLURI 
 

 

„Geţii au avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel 
latin (roman). Geţii cântau, însoţindu-le din fluier, faptele săvârşite de eroii lor, 

compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce – o scrie Cato – 
romanii au început să facă mult mai târziu”  

(Bonaventura Vulcanius [14]) 
 

3.1. Tăbliţele de la Tărtăria – cel mai vechi sistem de scriere 
 

Un element definitoriu, care determină gradul de civilizaţie al unui popor, 
este scrisul. Se pune întrebarea: au cunoscut stră-strămoşii noştri scrisul? 
Mulţimea vestigiilor descoperite ne fac să credem că l-au cunoscut. Ce spun 
cercetările ştiinţifice din ultimul timp despre apariţia scrisului în spaţiul Carpato-
Danubiano-Pontic? „Cea mai veche scriere din lume e cea de la Tărtăria – 
România” spune savantul german Harald Haarmann, specialist în istorie 
culturală, arheomitologie, istoria scrisului, autor a peste 40 de cărţi traduse în 
diferite limbi de circulaţie internaţională. „...Dacii, strămoşii Românilor, şi-au 
formulat probabil o scriere cu sute de ani înaintea Sumerienilor” [15]. 
„...Scrisul a fost adoptat şi utilizat în spaţiul tracic, apoi în spaţiul greco-roman” 
[6] ş.a. Să încercăm să facem o scurtă analiză prin confruntarea surselor existente 
ale apariţiei primului sistem de scriere pe Pământ. Cercetările ştiinţifice din toate 
domeniile au un caracter relativ. Acest lucru este necesar ca un punct de pornire 
pentru a ne apropia de adevărul absolut în cunoaşterea lumii. Până şi una dintre 
ştiinţele exacte, fizica, pe toată perioada dezvoltării sale a avut permanent un 
caracter mai mult sau mai puţin relativ. Fiecare ipoteză îşi are rolul ei în ştiinţă 
şi există atât timp cât nu este contestată veridicitatea ei. Teoria relativităţii a lui 
Einstein a fost pusă la baza cunoaşterii Universului, jucând un rol deosebit de 
important în ştiinţă, dar se pare că apar noi teorii, care contestă veridicitatea 
absolută a acestei teorii. Şi aceste lucruri ţin de o ştiinţă foarte exactă, cum este 
fizica. În istorie acest fenomen este mult mai des întâlnit. Multe descoperiri 
trebuie luate ca repere, ca puncte relative de plecare în cunoaşterea adevărului 
despre „facerea lumii” până nu sunt descoperite altele, mai adevărate. Aşa s-a 
întâmplat şi cu istoria scrisului. Deşi legendele pun inventarea scrisului pe seama 
atlanţilor sau a altor civilizaţii pierdute în negura istoriei, până acum câteva 
decenii era un fapt general acceptat acela că sumerienii au fost cei care au pus 
bazele scrierii prin sistemul de simboluri Sumer, descoperit la Djemer Nasr, Kis 
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şi Uruk din Mesopotamia (actualul Irak) şi datate la 3300 î.Hr. Publicul contem-
poran continuă să creadă că „leagănul” civilizaţiei s-a aflat în epoca bronzului 
în „Sumer şi Egipt”.  

A fost o ipoteză corectă pentru timpul său, care a permis descoperirea ase-
mănărilor între diferite sisteme de scriere descoperite pe Pământ. Descoperirea 
însă în anii ’60 a tăbliţelor de la Tărtăria avea să schimbe ordinea cronologică, a 
apariţiei limbajului scris şi însăşi localizarea leagănului în care a luat naştere 
prima civilizaţie a lumii. În localitatea Tărtăria, din judeţul Alba, cercetătorul 
clujean Nicolae Vlassa a descoperit, în anul 1961, un important complex de cult, 
cu materiale ce atestă o continuitate de locuire, în acest loc, datată între anii 

4500-4200 î.Hr. Printre altele, s-au 
găsit şi trei senzaţionale tăbliţe de lut 
ars. Două dintre ele sunt acoperite cu 
semne cu caracter pictografic, cu 
peste un mileniu anterioare celor 
asemănătoare, descoperite la Djemer 
Nasr, Kis şi Uruk. Astfel, un simplu 
calcul matematic împinge inventarea 
limbajului scris cu mai bine de un 

mileniu înainte de cultura şi scrisul Suneri.  
Este posibil ca o civilizaţie să se fi format în zona balcanică cu un mileniu 

înaintea altora, mult mai celebre şi puternice, cum ar fi cele din Sumer şi Egipt? 
De mai bine de jumătate de secol, tăbliţele de la Tărtăria şi simbolurile pe care 
le poartă sunt în centrul dezbaterilor. Datările cu carbon radioactiv realizate de 
savantul american de origine lituaniană Marija Gimbutas (care stabilise că 
tăbliţele carpatice sunt mai vechi cu peste un mileniu decât cele din Sumer) au 
fost confirmate în anul 1972 şi de academicianul bulgar Vladimir I. Georgiev. 
Experţii din cadrul Academiei de Ştiinţe din Rusia au concluzionat, în urma 
analizelor şi testelor că tăbliţele sunt un fragment dintr-un sistem de scriere larg 
răspândit, de origine locală. În opinia acestora, textul unei tăbliţe enumera şase 
totemuri antice care coincid cu manuscrisul din oraşul sumerian Djemdet-Nasra. 
Citite în cerc, contrar mişcării acelor de ceasornic, reiese textul proto-sumerian 
“NUN.KA. S.UGULA.PL. IDIM.KARA.I.”, tradus prin: „În (cea de-a) 
patruzecea domnie pentru buzele (gura) zeului Saue cel mai vârstnic după ritual 
(a fost) ars. Acesta-i al zecelea”. Tălmăcirea oamenilor de ştiinţă ruşi lasă însă 
loc de interpretări, până în prezent neexistând un consens la nivel academic cu 
privire la semnificaţia pictogramelor. Opinia generală este că formele acestea de 
scriere nu puteau apărea izolat, ci puteau fi dezvoltate numai în cadrul unei 
culturi puternice şi larg răspândite. Dezlegarea tainei celor trei tăbliţe ar putea fi 
oferită doar de studierea întregului complex Turdas-Vinca, de care este legată şi 

Tăbliţele de la Tărtăria
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Tărtăria. Semnele prezente pe tăbliţe se aseamănă izbitor cu cele sumeriene şi 
sunt aranjate în aceeaşi succesiune. O serie de observaţii indică o origine comună 
a concepţiilor religioase din zona Tărtăria şi Djemdet-Nasra. Scrierea de pe 
tăbliţe este ideografică, la fel ca şi cea sumeriană, neexistând încă semne silabice 
şi indici gramaticali, iar numele zeului Usmu este reprezentat la fel ca la 
sumerieni. Cu toate acestea, cercetătorii se întreabă cum este posibil ca locuitorii 
străvechi ai Tărtăriei să scrie în sumeriana, când încă nu se pomenea despre 
Sumer. Cercetătorul rus Boris Perlov este de părere că sumerienii, ca şi 
babilonienii, au fost doar nişte elevi buni, preluând scrierea pictografică de la 
popoarele balcanice şi transformând-o ulterior în scriere cuneiformă. Conform 
acestuia, inventatorii scrierii au fost chiar locuitorii balcanici, nu sumerienii. De 
aceeaşi părere sunt şi cercetătorii străini David Whipp şi Iovan Todorovici. 

Până şi francmasonii din Anglia au ceva de spus despre zona noastră şi 
despre descoperirea de la Tărtăria. Christopher Knight şi Robert Lomas, vorbind 
despre pietrele megalitice (din Anglia), pomenesc despre descoperirea de la 
„Tărtăria, lângă Turda, în Transilvania”. Încă din 1962 S. Hood observă 
asemănări cu tăbliţele din Uruk (oraş din actualul Irak, în care se atestă în jurul 
a. 3300 î.Hr. scrierea cuneiformă cu cca 400 de semne). Sunt şi alte dovezi că 
sumerienii şi oamenii Europei megalitice au fost influenţaţi de o sursă de 
simboluri comună şi veche. „Gradeasca Plaque” găsită la Vraţa (6.000-7.000 
de ani), un sigiliu de 5.500 de ani găsit la Karanovo au aceleaşi simboluri.” 
„…Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş 
şi Tărtăria” (John Mandis). De asemenea, autorii vorbesc de studiile făcute de 
Sham Winn, în 1981, pe descoperirile din zonă, care, împreună cu cele de la 
Tărtăria, fac parte din cultura Vinca sau Vincea, şi care a clasificat sute de semne.  

Mai există un argument în acest sens. Este cunoscut faptul că marile mi-
graţii s-au produs încă din mileniul IV î.Hr. „Potrivit opiniei generale, sume-
rienii au venit în Sumer aproximativ pe la jumătatea mileniului IV... În general, 
există o concordanţă de opinii privind faptul că sumerienii au venit din ţinuturi 
muntoase. Potrivit religiei pe care şi-au adus-o din ţara de origine, zeii lor 
sălăşluiau în vârful munţilor, iar dacă în noua lor ţară nu au găsit munţi, ei au 
ridicat zeilor temple în formă de munţi artificiali - ziguratele” – scria V. 
Zamarowsky în celebra sa carte [17]. De aceeaşi părere este şi cercetătorului 
John North [18]. În continuarea acestei idei, istoricul rus N. Jirov declara în 
revista „Znanie Sila, 1971” că sumerienii au migrat din zona Peninsulei 
Balcanice (Geto-Dacia). „Civilizaţiile primare au fost cele de munte. Astfel 
cultura sumerienilor din Mesopotamia a fost creată de oameni veniţi din 
ţinuturile muntoase. Cultura chineză şi cea indiană au fost întemeiate de 
asemenea de triburi muntene. Cele mai dezvoltate culturi din ambele Americi au 
apărut în regiuni de munte şi pe platouri’’ (N.J.Jirov. Atlantida). Sumerienii au 
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migrat cu tot cu calendar. Dar, pentru că acesta nu se mai potrivea la mărimea 
zilelor şi nopţilor de pe latitudinea lor, l-au schimbat. Acelaşi argument a fost 
folosit şi de astronomul polonez Ludwig Zaidler în cartea „Istoria ceasurilor”, 
pentru a demonstra migraţia sumeriană din zona carpatică, N. Jirov mai sublinia 
faptul că limba sumeriană era total diferită de cele ale vecinilor semiţi, iar 
scrierile lor plasau originea strămoşilor într-o ţară montană sau submontană.  

 
3.2. Limba ariană carpato - danubiană (pelasgică) 
 
Un element deosebit de important al oricărui neam sunt limba, tradiţiile, 

cultura. Din punct de vedere lingvistic, mulţi cercetători susţin existenta unei 
limbi ariene, carpato - danubiene (pelasgice), care a stat la originea limbii tracice, 
cu diferite variante locale. „Sunt intrigat de prezenţa, pe teritoriul României, a 
mai multor toponime cu rezonanţă sanscrită”, ne spune cu mirare profesorul 
italian Fabio Scialpi. Având în vedere legăturile între limba hittită şi limbile 
ariene, se poate afirma că mişcări de popoare au avut loc de la apus spre răsărit, 
adică din Europa spre Asia şi nu invers. Forma veche a cuvintelor hitite 
constituie o dovadă că aceştia s-au desprins din trunchiul carpato-danubian, 
european, pătrunzând în Asia Mică. Sunt suficiente dovezi de natură arheologică 
şi antropologică (spune I.C. Drăgan, [6, p.90]) pentru a îngădui afirmaţia că, încă 
din epoca neolitică, în spaţiul tracic şi într-o arie limitrofă acestuia, exista o 
populaţie autohtonă, din care îşi trag rădăcinile popoarele istorice europene, iar 
această populaţie poate fi considerată, din punct de vedere lingvistic, ca 
preariană. Limba acestui popor antic este una demult dispărută, iar cultura lor a 
fost puternic influenţată şi dizolvată de invaziile barbare repetate: prin Balcani 
au trecut celţii, hunii, goţii şi sarmaţii, mai târziu slavii, aducând cu ei 
elenizarea, romanizarea, şi mai târziu, slavizarea. Deosebit de important în acest 
sens este studiul efectuat de Paul Lazăr Tonciulescu asupra convieţuirii bascilor 
cu strămoşii noştri, ilustrată prin comunitatea lexicală basco-sumeriano-română, 
cu atestări documentare din limba sumeriană, vorbitorii acesteia fiind plecaţi de 
la Tărtăria pe Mureş în mileniul V î.Hr. [20]. Drept exemple putem cita câteva 
cuvinte similare în limbile bască/sumeriană/ română: ama/ama/mama; 
aita/ata/tata; agor/uguru/ogor; amarra/marru/amar – adjectiv şi Amara – oraş; 
iskin/kin/chin; mami/mami/mami; pa/ba/pa; zahar/sahar/zahăr, a se zaharisi 
ş.m.a. Mai pot fi adăugate aici şi toponimele: Simeria în România şi Sumeria în 
Asia. Cuvântul „valah” se traduce din limba albaneză modernă „frate”, într-un 
fel subliniind rădăcinile de rudenie dintre albanezi – urmaşii tracilor iliri, şi 
români – urmaşi ai diferitor triburi tracice. 

Pentru vechii indoeuropeni, iubitori şi închinători ai luminii, Belenus era 
zeul luminii, iar de la el purtătorii de lumină au fost Baal, Bălai, Blanc (în 
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franceză). Erele glaciare, potopurile au măturat totul, izgonind vieţuitoarele; 
poate nu întâmplător Balayer în franceză înseamnă a mătura, a izgoni. Forţa bala 
din sanscrită a îmbrăcat formă distructivă în franceză, dar şi de curăţire; la noi 
prin bălai, Bălaşa a însemnat ceea ce în Biblie apare ca un chip luminos, 
caracteristică după care este ales David ca rege al neamului său: „...Şi el era cu 
păr bălai, cu ochi frumoşi şi faţa frumoasă.” (Samuel I 16.12). Avem exemple 
şi în mitologia greacă: Pelagos, Pelasge – eroi legendari. De la urmele de 
dinozauri, adevăraţi balauri de acum şaptezeci de milioane de ani, când insula 
Haţeg era înconjurată de mare (în greacă azi mării i se spune pelagos, în 
amintirea vechilor pelasgi), şi până la înălţarea din mare a munţilor Carpaţi 
(acum cincizeci de milioane de ani) timpul parcă a stat în loc. 

Azi, globalizarea tinde să recreeze lumea începuturilor, atunci când, firesc, 
era un singur limbaj - fie al semnelor, fie al vorbirii. Trăim într-o lume, în care 
se pune din ce în ce mai mult accentul pe realizările materiale, pe reducerea 
sentimentului sau interesului pentru valorile spirituale, mai ales cele legate de 
tradiţii şi respectul faţă de strămoşi. Cred că trebuie să trăim cu demnitate şi să 
luăm atitudine fermă faţă de cei care ne denigrează neamul, să promovăm 
insistent adevărul despre Istoria Neamului. 
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CAPITOLUL IV 
 

PELASGII - CEA MAI VECHE CIVILIZATIE DIN EUROPA 
 

„…Pelasgii au fost cei dintâi care au adunat în societate familiile şi 
triburile răspândite prin caverne, prin munţi şi păduri, au întemeiat sate şi oraşe au 

format cele dintâi state, au dat supuşilor lor legi şi au introdus modul lor de viaţă mai 
blând… Pentru poporul grec, pelasgii erau „cei mai vechi oameni de pe pământ’’. 

Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de superioară în concepţiuni, puternică în 
voinţă şi în fapte, atât de nobilă în moravuri încât tradiţiunile şi poemele greceşti 

atribuiau tuturor pelasgilor epitetul de – dioi – divini, ce ei întru adevăr l-au meritat 
prin darurile lor fizice şi morale”. 

(Nicolae Densuşianu. Dacia preistorică) 
 

4.1. Localizarea pelasgilor 
 

Cultura Vedică, considerată până azi drept cea mai veche din lume, din 
care îşi trag originea cele caldeiană, egipteană, iudaică şi creştină, care stă la 
baza întregii civilizaţii a lumii, este considerată ca pornind din spaţiul carpato-
dunărean. Spun acest lucru nu specialiştii români, ci cunoscuţi savanţi de la 
Cambridge-Anglia, precum şi din SUA. Este indiscutabil faptul că pe veritabilul 
fond genetic local la începutul culturii Vedice, mai apoi al culturilor Cucuteni, 
Gumelniţa, Sălcuţa, Petreşti, Cernavodă, Karanovo ş.a., care au înflorit în spaţiul 
bazinului Mării Negre, a apărut poporul pelasgilor (numit de greci hiperboreu), 
precursorul multor popoare europene şi nu numai. Elementele comune 
(lingvistice, obiceiuri, construcţii etc.), găsite la populaţiile de la inzii din podişul 
Iranului până la celţii din Marea Britanie, într-un fel, confirmă ipoteza 
răspândirii spre vest şi est a supravieţuitorilor din spaţiul bazinului actualei Mări 
Negre după Marele Potop. După N. Densusianu, pelasgii au construit cel mai 
mare şi mai puternic imperiu în Europa preistorică. „Patria Hiperboreilor, şi 
anume în epoca aceea, când religia lor începe să aibă o influenţă decisivă 
asupra vieţii greceşti, era, după cum ne spun cei mai însemnaţi autori, în părţile 
de nord ale Dunării de jos şi ale Mării Negre” (Nicolae Densuşianu [4]). După 
Pindar, cel mai erudit poet al antichităţii greceşti, „…Hiperboreii erau locuitorii 
de pe ţărmurile Istrului sau ale Dunării de jos” [19]. De asemenea afirma că 
„…Apollo, după ce a ridicat zidurile Troiei, s-a întors în patria sa de pe Istru”. 
De altă parte Strabo scrie [20]: „Cei de întâi, care au descris diferitele părţi ale 
lumii, ne spun că Hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin, a Istrului şi a 
Adriei”. Pentru poporul grec, pelasgii erau cei mai vechi oameni de pe Pământ. 
„Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de superioara în concepţiuni, 
puternică în voinţă şi în fapte, atât de nobilă în moravuri încât tradiţiunile şi 
poemele greceşti atribuiau tuturor pelasgilor epitetul de „divini”, dioi, adecă 
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oameni cu calităţi supranaturale, asemenea zeilor, un nume, ce ei întru adevăr 
l-au meritat prin darurile lor fizice şi morale. Grecii aveau o tradiţiune că 
înainte de dânşii, a domnit peste pământul ocupat de ei un alt popor, care a 
desecat mlaştinile, a scurs lacurile, a dat cursuri noi râurilor, a tăiat munţii, a 
împreunat mările, a arat şesurile, a întemeiat oraşe, sate şi cetăţi, a avut o 
religiune înălţătoare, a ridicat altare şi temple zeilor şi că aceştia au fost 
pelasgii…Ei sunt blânzi şi ospitali, religioşi, superstiţioşi, iubitori de profeţii 
(oracule) şi de descântece. La ceremoniile religioase în onoarea zeilor, ei cântă 
din fluiere, din cimpoi şi din cobze (a se vedea ce vechime are acest instrument 
popular – n.n.). Melodiile lor sunt dulci şi armonioase” (N. Densuşianu [4]). „Ei 
au fost cei dintâi cari au adunat în societate familiile şi triburile răspândite prin 
caverne, prin munţi şi păduri, au întemeiat sate şi oraşe, au format cele dintâi 
state, au dat supuşilor săi legi şi au introdus în modul lor de viaţă moravuri mai 
blânde; peste tot au îndreptat întreaga activitate a lor spre o existenţă mai bună, 
fizică şi intelectuală, şi astfel au deschis o nouă cale pentru destinele omenirii 
pe acest pământ” (Dromihete) [16]. 

A fost o perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare 
ale naturii. Trebuie ca de acum încolo să recunoaştem realităţile şi modul de viaţă 
al epocilor neolitică şi a cuprului, care însemnau mai mult decât semănatul, 
culesul, măcinatul şi coacerea pâinii, ori ridicarea caselor.  

Migrând pe întinsurile Europei, răspândindu-şi cultura şi limba, arienii, 
pelasgii, tracii au generat “cultura latină”. Întotdeauna în spatele unei culturi 
mari se găseşte o alta, neobser-vată, uitată, neglijată, ignorată. Să încercăm să 
facem o mică analiză comparativă, un procedeu foarte des utilizat în domeniul 
ştiinţelor reale. Cunoaştem din istorie că toate marile civilizaţii au înflorit pe 
văile unor mari fluvii şi, în special, la gurile de vărsare ale acestora: cea egipteană 
- pe Nil; cea mesopotamiană - între Tigru şi Eufrat; cea indiană- pe Ind şi Gange; 
cea chineză - pe Fluviul Galben; iar cea europeană, cu voia sau fără voia „marilor 
profesori de istorie şi arheologie” - pe valea Dunării (Istrului, Danubiului) 
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 şi, în special, în zona 
deltei ei. În susţinerea 
acestei opinii, în 
Statele Unite, Califor-
nia, Los Angeles, în 
1974, apare cartea 
profesoarei de arheo-
logie europeană, Mari-
ja Gimbutas [21], care 
parcă în cunoaşterea 
scrierilor celor sus-
menţionaţi declara spa-
ţiul carpato-dunărean 
drept vatră a vechii 
Europe, iar pe locuito-

rii acestui spaţiu drept creatori de civilizaţie europeană, cu mult înainte ca 
civilizaţia grecilor sau cea iudeo-creştină să înflorească. „Originea acestui 
popor, tracic, căruia geografia şi condiţiile climatice i-au hărăzit culoarea albă 
a pielii, menţinută cu toate invaziile, încrucişările şi suprapunerile orientale, se 
confundă cu cea a Arienilor Carpato-Danubieni, a vechilor Pelasgi, 
întemeietori ai Europei moderne de azi. În ultima vreme, tot mai mulţi 
cercetători sunt de părere că leagănul vechii Europe este spaţiul Carpato-
Dunărean”, susţine M. Gimbutas [21]. De aceeaşi părere este şi cunoscutul 
savant german P.Bosch-Gimpera, care consideră că spaţiul, din care au pornit 
popoarele euro-pene, este situat pe teritoriul dintre Valea Dunării, Marea Egee 
(Marea Tracilor) şi Marea Neagră (Marea Getică). „Acesta este leagănul 
adevărat al civilizaţiei Proto-Europene, în străvechea vatră tracică a 
Carpaţiţlor, a Dunării Carpatice. Aici veneau grecii în antichitate să-şi caute 
Lâna de Aur şi bogăţiile agricole dunărene. Aici s-a dezvoltat  faimoasa Epocă 
de Aur, cu Cimitirul Eroilor de la Gurile Dunării şi Lăcaşul Zeilor din Cetatea 
Koga-Ion-ului. Uitaţi-vă pe hartă şi veţi vedea ce fantastic arăta acest spaţiu, 
unde din trupul munţilor ţâşnesc izvoare ce se 
prefac în râuri care se desfăşoară ca un 
evantai spre Dunăre, străbătând văi calme şi 
dealuri molcome, prielnice agriculturii şi 
păstoritului. De sus, din avion, această reţea 
hidrografică, cu forma de elipsă, seamănă cu 
un Ou al Genezei. Munţi de sare, fără de care 
e greu de conceput viaţa omului şi creşterea 
vitelor, reprezenta în antichitate o bogăţie 
mai mare ca aurul, poate cea mai de seamă 
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bogăţie pentru oamenii vechimii, bogăţia vieţii. Nimic nu este mai presus decât 
„sarea în bucate”, spune o veche poveste dacică”, ne relatează cunoscutul 
tracoromân Napoleon Săvescu [22]. Ne oprim aici cu argumentările privind 
leagănul adevărat al civilizaţiei proto-europene. 

 
4.2. Geneza civilizaţiei pelasgilor 
 

Şi totuşi care ar fi putut fi motivele generatoare ale unei mari civilizaţii în 
această zonă? Recurgem iarăşi la afirmaţiile unor iluştri istorici. N.J. Jirov 
concluzionează în cartea sa „Atlantida’’: „Civilizaţiile primare au fost cele de 
munte. Cultura chineză şi cea indiană au fost întemeiate de asemenea de triburi 
muntene. Cele mai dezvoltate culturi din ambele Americi au apărut în regiuni de 
munte şi pe platouri”. În completare, să amintim şi afirmaţia lui Jaques de 
Launay: „Civilizaţia se dezvoltă în zonele temperate caracterizate prin ierni 
aspre şi veri cu căldură normală”. Astfel, se concretizează un complex de 
factori determinanţi în geneza vechii civilizaţii europene, factorii de mediu, 
geografic şi climatic. În acest sens, este uşor de argumentat existenţa unei 
populaţii predacice – pelasgă – pe teritoriul României, ţinâd cont de varietatea şi 
complexitatea formelor de relief existente. Zonele montane şi înaltele platouri le 
asigurau casa, locul de trai, peşterile, în care oamenii se puteau adăposti; piatra 
şi lemnul ca material de construcţii pentru adăposturi şi sanctuare; apa curată, 
hrana suficientă şi bună, carnea animalelor vânate. Acelaşi lucru este relatat de 
N. Densuşianu [4]: „Arcazii, popor păstoral şi viteaz, după cum ne spune 
Pausanias, căci cel dintâi om născut pe pământ a fost Pelasg, un bărbat, care 
se distingea prin mărimea, prin frumuseţea şi puterea figurei sale şi care 
întrecea pe toţi ceilalţi muritori prin facultăţile spiritului său; că acest Pelasg, 
după ce a început să domnească a fost cel dintâi care a învăţat pe oameni să-şi 
construiască colibe, pentru a se apăra de incomodităţile frigului, a ploilor şi a 
căldurilor; că el a învăţat pe oameni să-şi facă haine din piei de oaie; le-a 
interzis să se mai nutrească şi mai departe cu frunze, cu buruieni, cu rădăcini”. 
Iată cum este explicată de antici, prin legende, modalitatea de formare a primelor 
comunităţi umane.  

Extinderea pelasgilor nu s-a limitat doar la teritoriul României. Urme şi 
dovezi ale existenţei lor apar, de asemenea, şi în Ucraina, actuala Republica 
Moldova, Ungaria şi sudul Slovaciei, în întreaga zonă Balcanică, inclusiv, 
Grecia şi insulele limitrofe, în zonele de coastă ale Asiei Mici, Italia, sudul 
Frantei, coastele mediteraniene ale Spaniei. Dovezile arheologice care 
demonstrează existenţa lor, sunt imense (aşezări paşnice, cetăţi şi ziduri de 
apărare, sanctuare şi obiecte de cult, obiecte de muncă şi de luptă, obiecte de 
ceramică, construcţii megalitice. Dar cel mai important lucru rămas de la ei este 
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limba, acea limba unică cu specific vechi european, o limbă prelatină - aşa-zisa 
protolatină!  

Latinitatea noastră incontestabilă, nu vine de la Roma, cum ni se spune (de 
străini, dar, din păcate, şi de către mulţi istorici români), ci, tocmai invers, 
latinismul a fost adus pe Peninsula Apenină. Lucrul acesta este confirmat, iarăşi, 
de străini. „...Nu, nu ne este permis să ne îndoim că naţiunile pelasge formară 
poporul latin...Este incontestabil că pelasgii contribuiră la fondarea Romei. 
Pentru ce să ne mirăm atunci că pelasgii panonieni, că pelasgii din Tesalia, din 
Macedonia, că pelasgii Daciei vorbiseră şi conversaseră dialectul lor naţional, 
pelasgicul vlah, care a purtat în Italia numele de latin”, confirmă cele de mai 
sus publicistul şi omul politic francez Felix Colson. Cât de clară este originea 
poporului român pentru francezul Colson şi cât de nebuloasă, misterioasă este 
pentru tot soiul de „prieteni”. „Cine se mai îndoieşte de originile noastre să 
citească acest articol, căci poate-poate îşi mai reduce din încăpăţânarea....de a 
crede în falsa teorie a latinităţii limbii române. Am ajuns să nu mai cred în 
latinitatea limbii române, ci în tracitatea limbii latine şi asta nu de azi, de ieri, 
ci de mult timp, aş putea spune chiar de pe băncile liceului... accentuându-se şi 
mai mult acum, către amurgul vieţii” (Vincente). Mai logic ar fi ceea ce ne 
demonstrează: Codex Rochonczi, J. Magnus, Bonaventura Vulcanius, Carolus 
Lundius, N. Densuşianu, M. Gimbutas, anume că dacii vorbeau „latina prisca” 
cu mii de ani înainte ca Roma să fi existat. Acest lucru este confirmat şi de 
cunoscutul , publicist şi om politic francez Felix Colson. „...Nu, nu ne este permis 
să ne îndoim că naţiunile pelasge formară poporul latin...Este incontestabil că 
pelasgii contribuiră la fondarea Romei. Pentru ce să ne mirăm atunci că pelasgii 
panonieni, că pelasgii din Tesalia, din Macedonia, că pelasgii Daciei vorbiseră 
şi conversaseră dialectul lor naţional, pelasgicul vlah, care a purtat în Italia 
numele de latin?” 

În final se poate concluziona că rasa albă s-a născut în spaţiul carpato-
danubiano-pontic, extins până în zona caucaziană, de unde s-a răspândit apoi 
prin mişcări succesive în întreaga Europă, cu preponderenţă în jurul bazinului 
mediteranean, fapt care le-a adus şi supranumele de „popoare ale mării”. Ce 
argumente există în sprijinul afirmaţiei de mai sus? 

- În primul rând, existenţa fizică a grupurilor de oameni depinde de factori 
sociali, culturali şi mai ales geografici, de condiţiile necesare desfăşurării 
proceselor biologice ale organismului uman. Omul  a trăit din cele mai vechi 
timpuri pe teritoriul carpatic, găsind din abundenţă hrana şi apa necesară supra-
vieţuirii. Drept confirmare servesc culturile, care s-au dezvoltat în acest spaţiu: 
Hamangia, Cucuteni, Gumelniţa ş.a., care nu puteau să dispară fără să lase urme. 

- Un alt argument important este existenţa în cantităţi suficiente a sării, 
substanţă fără de care nici un mamifer nu poate trăi. 
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- În mileniul VII î. Hr. (!) pelasgii aveau o scriere proprie, cea care va genera 
apoi alfabetele antice şi cele moderne. Or, un popor care în jurul anilor 6000 î. 
Hr. scria şi-şi contabiliza viaţa de zi cu zi, nu putea să se afle în stadiul de 
neolitic. 

- Prezenţa acestei civilizaţii pe teritoriul ţării este confirmată şi de existenţa 
marilor construcţii megalitice care străjuiesc Carpaţii. Eshil ne spune că ginta 
pelasgilor a stăpânit acest pământ (Europa), de la începutul timpului istoric. Un 
asemenea popor extins pe o suprafaţă atât de mare, nu avea cum să dispară peste 
noapte, iar spaţiile ocupate de ei să rămână pustii. 
         Cauza principală nu este lipsa specialiştilor şi a izvoarelor, ci faptul că 
istoria noastră a prezentat un interes sporit pentru străini, care ne-au tot furat-o 
pe parcursul mileniilor. Ce ne încurcă acum să descoperim adevărata istorie a 
neamului nostru. Cu atât mai mult că tot mai mulţi străini încearcă, într-un fel, 
să ne ajute. Sunt atâtea argumente de necontestat, care confirmă dreptul de 
proprietate a românilor asupra acestor pământuri din cele mai vechi timpuri. E 
regretabil faptul că cei care ar trebui să pună în valoare dovezile incontestabile, 
istoricii deseori se împotmolesc în mlaştinile artificiale, create în mod special de 
neprieteni, în problemele istoriei neamului. 

Ne luminează străinii în problemele trecutului glorios, iar noi, românii, 
rămânem surzi la argumentele lor. În loc să fim mândri că suntem urmaşii unui 
vechi popor, ne este frică de trecutul nostru şi nu credem în el. Mulţi nu cred în 
ipoteza că, de exemplu, culturile Vedică, Cucuteni, Hamangia ş.a., îşi au 
începutul în acest spaţiu. Iar cei mai mulţi nici n-au auzit vreodată de asemenea 
lucruri.  
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INTRODUCERE 

 

„Este uimitoare coincidenţa aproape perfectă între teritoriul fostului regat al Daciei, 
atestat documentar, de pe vremea lui Burebista şi conturul bazinului hidrografic al 

Dunării, de la Viena şi până la vărsarea în Marea Neagră. Această coincidenţă 
confirmă faptul că bazinul hidrografic al Dunării a fost leagănul de formare şi 

supravieţuire multimilenară a poporului pelasgo-traco-geto-daco-valaho-român.” 
(Teodor Filip). 

 

Există o mulţime de dovezi care demonstrează că leagănul poporului 
român este spaţiul balcano-danubiano-pontic. Analizând cele două hărţi ataşate 
– harta zonelor de formare a neamului românesc, după N. Iorga şi harta 
răspândirii celor şase culturi care au stat la baza genezei neamului românesc, 
putem observa o uşoară similitudine. Cu alte cuvinte, harta lui N. Iorga 
cuprinde toate cele şase culturi străvechi. Numite după localităţile unde au fost 
descoperite urmele lor, aceste culturi au foarte multe în comun, lucru 
demonstrat de descoperirile făcute de savanţi. De exemplu, fratele Gânditorului 

de Hamangia a fost descoperit la Târpeşti 
(cultura Cucuteni). Două tăbliţe din piatră 
descoperite în localitatea Mândreşti, 
comuna Oţeleni, jud. Iaşi (cultura 
Cucuteni), au semne identice cu cele de pe 
tăbliţele de la Sinaia şi de la Şinca Veche 
(cultura Petreşti). Analiza celor 13 semne 
fonetice de pe tăbliţele descoperite la 
Oţeleni – Iaşi sunt foarte asemănătoare cu 
pictogramele, semnele de pe tăbliţele de la 
Sinaia, recunoscute de specialiştii străini 
drept primul scris pictografic din lume, cu 

2000 de ani înaintea celui sumerian! Placa de piatră descoperită în c. Şaru-
Dornei, judeţul Suceava, conţine de asemenea simboluri identice cu cele de pe 
tăbliţele de la Sinaia. Simboluri similare au fost descoperite şi pe tăbliţele 
sumeriene, conform cărora „divinităţile emeş veneau de pe înălţimile 
munţilor”. Doar că în Mesopotamia nu existau munţi. Simbolul şarpelui ceresc, 
care „reprezenta înţelepciunea şi cunoaşterea Ziditorului ceresc”, descoperit la 
Vinča (mileniul VIII î.Hr.), este identic simbolului şarpelui de pe un vas 
aparţinând culturii Cucuteni (mileniul IV î.Hr.). Într-adevăr, pietrele ne vorbesc 
tot mai mult, dar ele trebuie „puse să vorbească”. Se poate afirma că spaţiul 
românesc, în mare parte aparţine unei singure culturi, divizată însă artificial în 
mai multe culturi, cu un anumit specific, după denumirea localităţilor unde au 
fost descoperite. 
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CAPITOLUL I 

 
TRACII – MARII ANONIMI AI ISTORIEI? 

 
„Tracii sunt cel mai numeros popor din lume, după cel al inzilor. Dacă 

s-ar înţelege între ei, el ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate 
neamurile, după socotinţa mea. Tracii au mai multe nume, după regiuni, dar 

obiceiurile sunt cam aceleaşi la toţi”. 
(Herodot) 

1.1. „Marii anonimi ai istoriei” – tracii 
 

Cine sunt aceşti „Mari anonimi ai istoriei” – tracii, numiţi astfel de către 
Mircea Eliade în lucrarea [23]? „Neamul cel mai numeros după inzi” ne spune 
marele Herodot. Care a fost spaţiul lor de răspândire? Care din naţiunile 
contemporane îşi trag rădăcinile de la traci? De ce acest „cel mai numeros 
popor din lume după cel al inzilor” a rămas anonim în istorie, fiind atât de 
puţin consemnat în documentele istorice? Un răspuns univoc la aceste întrebări 
este greu de găsit din cauza informaţiei limitate, fragmentate şi deseori 
denaturate. Este, în primul rând, greu de precizat momentul în care tracii s-au 
separat şi diferenţiat ca etos din marea masă a populaţiei pelasgice. Părerile 
sunt adesea contradictorii. Cei mai mulţi dintre istorici consideră că separarea 
tracilor a avut loc încă din epoca bronzului, când ar fi apărut aşa zişii traci 
timpurii. 

Conform istoriei oficiale, tracii au jucat, din punct de vedere politic, un 
rol destul de modest în istoria antică. Nu din cauza faptelor lor, cât mai ales a 
neputinţei istoricilor de a le scrie istoria corectă şi adevărată, din lipsa unor 
izvoare istorice mai consistente (în principal scrise), izvoare de care alte 
popoare europene (grecii, romanii, etc.) au beneficiat din belşug datorită 
descoperirii unei culturi scrise, profund ancorată în viaţa socială a respectivelor 
popoare. Majoritatea mărturiilor privind viaţa, organizarea, religia, istoria 
tracilor vin prin filiera grecească şi/sau latină. Restul se datorează 
descoperirilor arheologice de pe teritoriile locuite odinioară de traci. E de 
datoria specialiştilor să pună ordine în izvoarele istorice de origine greacă 
greacă şi romană, să interconecteze ideile şi informaţiile şi să le pună în acord 
cu descoperirile arheologice privitoare la traci. Când Demostene şi Ificrate 
socoteau ca o cinste faptul că mamele lor fuseseră trace, când grecii „ne 
împrumutau” zeii, schimbându-le doar numele, înfruptându-se din plin din 
miturile şi credinţele tracilor, cum să nu ridicăm vocea, noi urmaşii acelor traci 
şi să spunem lumii adevărul. „Asupra istoriei primitive a regiunilor, care vor 
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forma Grecia, grecii înşişi nu ştiu nimic. Până în prezent, solul grec n-a scos 
la iveală nici o urmă materială a paleoliticului. Cei mai vechi locuitori din 
Grecia sunt tracii, aparţinând timpului neoliticului”, ne vorbeşte renumitul 
elenist A. Jarde, Paris, 1923 [24]. 

Să încercăm să ordonăm multiplele informaţii fragmentate, să scoatem în 
evidenţă legătura dintre ele. Este, prioritar, o provocare pentru specialişti. 
Indiscutabil este însă faptul că tracii au apărut pe un veritabil fond genetic 
local.  

Să încercăm deci să facem o mică analiză comparativă, un procedeu 
foarte des utilizat în domeniul ştiinţelor reale. Cunoaştem din istorie că toate 
marile civilizaţii au înflorit pe văile unor mari fluvii şi, în special, la gurile de 
vărsare ale acestora: cea egipteană pe Nil, cea mesopotamiană între Tigru şi 
Eufrat, cea indiană pe Ind şi Gange, cea chineză pe Fluviul Galben, iar cea 
europeană, cu voia sau fără voia „marilor profesori de istorie şi arheologie", 
pe valea Dunării (Istrul, Danubiu), în special în zona deltei acesteia. „Acesta 
este leagănul adevărat al civilizaţiei Proto-Europene, în străvechea vatră 
tracică a Carpaţilor, a Dunării Carpatice. Aici veneau grecii în antichitate să-
şi caute Lâna de Aur şi bogăţiile agricole dunărene. Aici s-a dezvoltat 
faimoasa Epocă de Aur, cu Cimitirul Eroilor de la Gurile Dunării şi Lăcaşul 
Zeilor din Cetatea Koga-Ion-ului. Uitaţi-vă pe hartă şi veţi vedea ce fantastic 
arăta acest spaţiu, unde din trupul munţilor ţâşnesc izvoare ce se prefac în 
râuri care se desfăşoară ca un evantai spre Dunăre, străbătând văi calme şi 
dealuri molcome, prielnice agriculturii şi păstoritului. De sus, din avion 
această reţea hidrografică, cu forma de elipsă, seamănă cu un Ou al Genezei. 
Munţi de sare, fără de care e greu de conceput viaţa omului şi creşterea 
vitelor, reprezenta în antichitate o bogăţie mai mare ca aurul, poate cea mai 
de seamă bogăţie pentru oamenii vechimii, bogăţia vieţii. Nimic nu este mai 
presus decât "sarea în bucate" spune o veche poveste dacică” ne relatează 
cunoscutul tracoromân - luptător pentru adevărul istoric N. Săvescu [22]. 

„Originea acestui popor, tracic, căruia geografia şi condiţiile climatice 
i-au hărăzit culoarea albă a pielii, menţinută cu toate invaziile, încrucişările şi 
suprapunerile orientale, se confundă cu cea a Arienilor Carpato-Danubieni, a 
vechilor Pelasgi, întemeietori ai Europei moderne de azi. În ultima vreme, tot 
mai mulţi cercetători sunt de părere că leagănul vechii Europe este spaţiul 
Carpato-Dunărean” susţine cercetătoarea M. Gimbutas [21], reputat specialist 
în domeniu, în timp ce P. Bosch-Gimpera considera că spaţiul, din care au 
pornit popoarele europene, este situat pe teritoriul dintre Valea Dunării, Marea 
Egee (Marea Tracilor) şi Marea Neagră (Marea Getică). 

Potrivit lui Mircea Eliade, numărul ramurilor giganticului arbore uman al 
Tracilor se ridica la circa 200 [25]. Săpăturile arheologice din diferite zone 
locuite de traci au scos la iveală multe monumente ale culturii lor materiale: 
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Insula Banului (la Dunăre), la Babadag (în Dobrogea), la Cozia (în Muntenia), 
la Saharna-Solonceni (Republica Moldova), la Cernolesc (la est de Nistru), pe 
teritoriile de astăzi ale Bulgariei, Greciei, Turciei, Serbiei, Macedoniei etc., 
care prezintă un ansamblu de culturi înrudite ale perioadei tracice timpurii, 
toate aparţinând lumii tracice. Dar oare construcţiile ciclopice, piramide şi 
citadele, ce par incredibile pentru zilele noastre, descoperite de profesorul 
american Robert Ballard în zona actualei Insule a Şerpilor, nu vorbesc de un 
trecut glorios, strălucit al stră-strămoşilor noştri? 

Să urmărim niţel ce spun izvoarele oficiale ale vremii despre traci. Tracii 
au fost atestaţi pentru prima dată, în izvoare scrise, în poemele lui Homer 
„Iliada” şi „Odiseea”. Tot acolo apare şi denumirea teritoriului locuit de 
aceştia - Troada (secolul al XIII î.Hr.). În Iliada, Homer spunea despre traci: 
„Armatele lor străluceau de scuturi de aur şi tezaurele lor erau aşa de 
preţioase că regele Priam (rege al Troiei-Tracice) a putut să ia înapoi, de la 
greci, capul fiului său mort, numai după ce le-a dat acea faimoasă Cupă 
Tracică de Aur”. Aheii deveniseră deja traci în mileniul III, când au emigrat 
spre sud, până în Elada. Cea mai veche, cea mai avansată şi cea mai paşnică 
populaţie, care a ajuns în Elada, cu cele mai multe beneficii pentru această ţară, 
rămân pelasgii (sau hiperboreii, cum îi numeau grecii). Istoricul Herodot (484-
425 î.Hr.) afirma ca „Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după cel 
al inzilor...dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar înţelege 
între ei, neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate 
neamurile”. La cumpăna mileniilor 
II-I î.Hr., tracii înregistrea-ză o 
maximă extindere teritoriala, cea 
menţionată mai sus. Spaţiul imens 
ocupat de ei a determinat apariţia 
diferenţelor lingvistice şi culturale. 
Conform „Istoriei” lui Herodot, tracii 
reprezentau unul dintre cele mai 
numeroase popoare din antichitate. 
Civilizaţia tracilor ocupa spaţiul 
carpato-balcano-pontic, având drept 
axă centrală fluviul Dunărea. Ca 
urmare, pe parcursul primei jumătăţi 
a mileniului I î.Hr. tracii timpurii s-au divizat în cei situaţi la sud de Munţii 
Balcani (Haemus) - tracii de sud (meridionali) şi cei de la nord de aceşti munţi 
- tracii de nord (septentrionali). Tot în sec. al XII-lea î.Hr. izvoarele asiriene 
vorbesc pentru prima oară despre o populaţie nouă, aşezată în Anatolia, şi 
numită de aceste izvoare musku. Se pare că este vorba de un neam tracic, acela 
al frigienilor.  Cele  două  izvoare  ne  dau  certitudinea că  pe la 1200 existau 

 
 

Luptători traci. 
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deja traci, deci, este posibil ca ei să fi existat chiar mai devreme, dar să fie 
ignoraţi. Cunoscutul inginer, un împătimit al Istoriei Neamului prof. Lorin 
Cantemir menţionează: „Desprinşi din tribul traco-ilirilor aflaţi la sudul 
Dunării, dardanii au trecut strâmtoarea Dardanele stabilizându-se în Anatolia, 
unde au întemeiat Regatul Troada în jurul faimoasei Troia”. 
         Legenda spune că, după ce au fost înfrânţi de greci, troienii, după un lung 
periplu mediteranean, ajung printre ai lor în frunte cu Raman Eneas „fiul lui 
Anhises şi al zeiţei Venus, care îl salvează pe fiul său Iulius Ascanius, pe tatăl 
său şi pe zeii protectori ai cetăţii”. Eneas se stabileşte în Latium (peninsula 

Apenină), că-
sătorindu-se cu 
Lavinia, fiica re-
gelui local, con-
tribuind la dez-
voltarea neamu-
lui latinilor, de 
aceeaşi seminţie. 
În acest context 
Dio Casius men-
ţionează „...şi 
iarăşi să nu 
uităm că Traian 
a fost trac veri-
tabil. Luptele 
dintre Traian şi 
Decebal au fost 
războaie fratri-
cide, iar Tracii 
au fost Daci”. 
    Tracii populau 
un teritoriu foar-
te vast din Estul 
Mării Negre pâ-
nă în bazinul 
Wardaro-Morav 
şi Dunărea de 

mijloc şi de la sud de Marea Egee până la cursul superior al Nistrului. Întrucât 
se extindeau pe un spaţiu atât de vast, tracii se împărţeau în două ramuri: tracii 
de Nord, septentrionali şi de Sud, meridionali, despărţiţi înde ei de Munţii 
Balcani. Geto-dacii erau, de fapt, dacii septentrionali. 

 agrianii 
 albocensii 
 aletoii 
 ansamensii 
 appiarensii 
 apulii 
 apsinthioi 
 arsietaii 
 artacii 
 asti 
 ausdecensii  
 bebricii 
 benii 
 berecyntii 
 bessii 
 bettegerii 
 biefii 
 bisaltii 
 bistonii 
 bitinii 
 briantii 
brigii 
 brisii 
 burii  
 caenii 
 carpii 
 carpodacii 

 caucoensii 
 ceiagisii 
 celegerrii 
 ciconii 
 coilaletae 
 corallii 
 corpilii 
 costobocii 
 cotensii 
 crestonii 
 crobizii 
 crusaeii 
 dacii 
 dantheletii 
 darsii  
 derronii 
 digerri 
 dimensii 
 diobessii 
 dioii 
 dolonsii  
 drosii 
 drugerii 
 edonii 
 geții harpii
 hypsalti 

 laii 
 maedi 
 maedobithynii
 moesi  
 mygdonii 
 napeii 
 nipsaioii 
obulensii 
 odomanții 
 odrisii 
 oinensii 
 oitensii 
 olizonii 
 orrescii 
 paioplii 
 paitii 
 panaioii 
 piarensii 
 piefigii 
 piengetii 
 pierii 
 pirogerii 
 pliastii 
 potulatensii 
 pradavensii 
 ratacensii  
 rondaloi 

 saboci 
 sacii 
 sapeii 
 sargeti 
 satrii 
 serdii 
 siensii 
 siginii 
 trib 
 singi 
 sithonii 
 sucii 
 tagrii 
 terizii 
 thunatii 
 tilatii 
 tinii 
 trausii 
 trerii 
 tribalii 
 tyntenii 
 tyragetii 
 utii 
 zaielii 
 zbaleonii 
 zeranii 
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La cumpăna mileniilor II-I î.Hr., tracii înregistrează o maximă extindere 
teritorială, cea menţionată mai sus. Spaţiul imens ocupat de ei a determinat, 
printre altele, apariţia diferenţlor lingvistice şi culturale. Conform „Istoriei” lui 

Herodot, tracii reprezentau unul dintre cele mai numeroase popoare din 
antichitate. Civilizaţia acestora ocupa spaţiul carpato-balcano-pontic, având 
drept axă centrală Dunărea.  

Pe lângă spaţiul danubiano-pontic, Grecia şi Anatolia, urme ale tracilor 
au fost descoperite în Italia, în Ţara Bascilor, în Elveţia (cantonul Grisson cu 
limba Romanch) ş.a. Săpăturile arheologice din diferite zone locuite de traci au 
scos la iveală multe monumente ale culturii lor materiale, dar şi spirituale.   

Pe parcursul primei jumătăţi a mileniului I î.Hr., tracii timpurii s-au 
divizat în cei situaţi la sud de Munţii Balcani (Haemus) - tracii de sud 
(meridionali) şi cei de la nord de aceşti munţi - tracii de nord (septentrionali).  

În sec. al XII-lea î.Hr. izvoarele asiriene vorbesc pentru prima oară despre 
o populaţie nouă aşezată în Anatolia şi numită de aceste izvoare musku. Se pare 
că este vorba de un neam tracic, acela al frigienilor. Istoricul Herodot îi 
considera pe Cimerieni originari de pe versantul Nord-Estic al Carpaţilor 
(Moldova de astăzi). Apoi, o parte din ei s-au deplasat spre Sud, în Anatolia, 
unde au fost cunoscuţi ca Cimiry. Migrând ulterior către Italia, Spania, Anglia 
şi Irlanda, au fost cunoscuţi sub denumirea de celţi.  

 

 
 

Harta din Tracia antică făcute de Abraham Ortelius în 1585. 
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1.2. Limba, tradiţiile, cultura - elemente deosebit de      
   importante ale oricărui neam 

  
Tracii erau un popor cu o cultura deosebita. Din timpurile străvechi erau 

slăviţi drept oameni iubitori de poezie, cântec, dans, ştiinţe. Influenţa tracică 
asupra civilizaţiei greceşti este consemnată de mitologia antică. Întemeietorii 
poeziei greceşti, Musaios, Orfeu, Linos şi Tamiris, erau cu toţii de origine 
tracică. Din studiul istoricilor antici se observă că aceştia intuiseră destul de 
devreme originalitatea şi forţa religiozităţii tracilor. Strabon şi Plutarh 
susţineau originea tracică a lui Orfeu, detaliu reluat peste veacuri de istoricii 
moderni care au studiat fenomenul orfismului [27,28,29]. De asemenea, 
originea cultelor şi misterelor dionisiace a fost localizată în Tracia sau Frigia 
(Universitatea din Chicago, 1972 - Marc McGinty).  

În dialogul pseudoplatonician „Axiochos” autorul a pus în gura lui 
Socrate o poveste despre nişte table triunghiulare de aramă aduse la Delos de 
fecioarele hiperboreene Opis şi Hekaerge, cu un conţinut religios, adică 
scrierea a fost adusă la greci din nordul Istrului prin secolele XVI-VIII î.Hr., 
acolo unde locuiau hiperboreenii sau mai târziu neamul geţilor cum au fost 
numiţi băştinaşii de către aceeaşi vechi greci şi nu a fost preluată de la ,,semiţii 
fenicieni”. 

Din punct de vedere lingvistic, mulţi cercetători susţin existenta unei 
limbi ariene, carpato - danubiene (pelasgice), care a stat la originea limbii 
tracice, cu diferite variante locale. „Sunt intrigat de prezenţa, pe teritoriul 
României, a mai multor toponime cu rezonanţă sanscrită” ne spune cu mirare 
profesorul italian Fabio Scialpi. Având în vedere legăturile între limba hitită şi 
limbile ariene, se poate afirma că mişcările  de popoare au avut loc de la apus 
spre răsărit, adică din Europa spre Asia şi nu invers. Forma veche a cuvintelor 
hitite constituie o dovadă că aceştia s-au desprins din trunchiul carpato-
danubian, european, pătrunzând în Asia Mică.  

În jurul anului 1400 î.Hr. se construieşte în Tracia nord-dunăreană, cea 
dintâi şcoală de pe Pământ, numită Androniconul, unde preoţii predau toate 
disciplinele universitare începând cu teologia (cultul Zeului Soare şi al celor 12 
constelaţii). Conform mărturiilor rămase posterităţii ale lui Platon şi Socrate, 
însuşi Pitagora şi-a completat studiile la şcoala lui Zamolxe, şi tot ei afirmau că 
în acea vreme în Dacia existau cei mai de seamă medici ai timpului. 

Sunt suficiente dovezi de natură arheologică şi antropologică (spune I.C. 
Drăgan [16], pag.90) pentru a îngădui afirmaţia că, încă din Epoca Neolitică, în 
spaţiul tracic şi într-o arie limitrofă acestuia, exista o populaţie autohtonă, din 
care îşi trag rădăcinile popoarele istorice europene, iar această populaţie poate 
fi considerată din punct de vedere lingvistic ca preariană. Limba acestui popor 
antic este una demult dispărută, iar cultura lor a fost puternic influenţată şi 
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dizolvată de invaziile barbare repetate: prin Balcani au trecut celţii, hunii, goţii 
şi sarmaţii, iar mai târziu slavii, aducând cu ei elenizarea, romanizarea şi mai 
târziu slavizarea. Deosebit de important în acest sens este studiul efectuat de 
cercetătorul român Paul Lazăr Tonciulescu asupra convieţuirii bascilor cu 
strămoşii noştri, ilustrată prin comunitatea lexicală basco-sumeriano-română, 
cu atestări documentare din limba sumeriană, vorbitorii acesteia fiind plecaţi de 
la Tărtăria pe Mureş în mileniul V î.Hr. [21]. Drept exemple putem cita câteva 
cuvinte similare în limbile bască/sumeriană/română: ama/ama/mama; 
aita/ata/tata; agor/uguru/ogor; amarra/marru/amar – verb şi Amara – oraş; 
iskin/kin/chin; mami/mami/mami; pa/ba/pa; zahar/sahar/zahăr ş.m.a. Mai pot fi 
adăugate aici şi toponimele: Simeria în România şi Sumeria în Asia. Cuvântul 
„valah” se traduce din limba albaneză modernă „frate”, într-un fel subliniind 
rădăcinile de rudenie dintre albanezi, urmaşi ai tracilor iliri, şi românii – urmaşi 
ai diferitor triburi tracice. 

În Biblie găsim nume precum Peleg (vârful Peleaga din munţii Retezat), 
Tiras (râul Nistru şi tribul tirageţilor), Pison sau Fison (denumirea veche a 
Dunării); pentru Asia – Eufrat, acest EU Frate al Tigru(lui), un termen, de 
asemenea, indoeuropean, ca şi numele unor regi parţi (Fraate I-V, care au 
domnit din sec.II î.Hr.) sau Moise (asemănător cu moş, moşie, moaşe, dar şi 
sanscritului moksha cu sens de origine şi de eliberare/moşire, proces la care 
participă şi moaşa). 

Pentru vechii indoeuropeni, iubitori şi închinători ai luminii, Belenus era 
zeul luminii, iar de la el – purtătorii de lumină au fost Baal, Bălai, Blanc (în 
franceză). Erele glaciare, potopurile au măturat totul, izgonind vieţuitoarele; 
poate nu întâmplător Balayer în franceză înseamnă a mătura, a izgoni. Forţa 
bala din sanscrită a îmbrăcat formă distructivă în franceză, dar având şi sensul 
de curăţire; la noi, bălai, Bălaşa a însemnat ceea ce în Biblie apare ca chip 
luminos, caracteristică după care David este ales ca rege al neamului său: „...Şi 
el era cu păr bălai, cu ochi frumoşi şi faţa frumoasă.” (Samuel I 16.12). Avem 
exemple şi în mitologia greacă: Pelagos, Pelasge – eroi legendari. De la urmele 
de dinozauri, adevăraţi balauri de acum şaptezeci de milioane de ani, când 
insula Haţeg era înconjurată de mare (în greacă azi mării i se spune pelagos, în 
amintirea vechilor pelasgi) şi până la înălţarea din mare a munţilor Carpaţi 
(acum cincizeci de milioane de ani) timpul parcă a stat în loc. 

„…Am ajuns să nu mai cred în latinitatea limbii române, ci în tracitatea 
limbii latine şi asta nu de azi, de ieri, ci de mult timp”, spune către amurgul 
vieţii un reputat român canadian, Vincente. De asemenea, interesant este faptul 
că termenul “Bisica” (biserică), referitor la “Hramul Dumnezeiesc”, îl întâlnim 
înainte de apariţia creştinismului şi “înainte să se impună latinizarea în 
Dacia”. Termenul “Bisica” nu are nici o legătură cu latinescul Bazilica. De aici 
se poate conchide că termenul “Bisica” este un vechi termen autohton, care 
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desemna “Casa lui Dumnezeu în care slujeau Bessii (clanul preoţesc din tribul 
tracic Satri)” şi etimologic este legat cu numele preoţilor “Bessi” (v.”Bessi” – 
“Be-serica” – Bisearică”). Explicaţia detaliată se găseşte în lucrarea [30].  

Dar piramidele şi citadelele descoperite de profesorul american Robert 
Ballard în zona actualei Insule a Şerpilor nu vorbesc oare de un trecut foarte 
glorios al stră-strămoşilor noştri? 

Aceşti „mari anonimi ai istoriei” au lăsat lumii o bogată moştenite, atât 
materială cât şi spirituală: 

 tracii pot fi consideraţi printre primii agricultori din Europa, pe 
teritoriul Traciei fiind găsită cea mai veche aşezare de agricultori din Europa; 

 tracii sunt consideraţi creatorii vinului, iar grecii chiar ne-au transmis 
numele primului vinificator trac - Eupolp; 

 grecii au împrumutat de la traci mai mulţi zei printre care Dionissos, 
Orfeu, Heros, Demetra, Ares, zeul medicinii – Esculap, peste 70 de denumiri 
de plante medicinale; 

 de origine tracică au fost, probabil, Demostene, Ificrate, vestitul 
istoriograf Tucidide, strategul Miltiade, şi marele rege Rholess; 

 românii au moştenit de la traci portul naţional: căciula ţuguiată, 
opincile, brâul lat şi cămaşa bărbătească despicată lateral. 

 tracii au creat fluierul, naiul, care erau parte a serviciului divin în 
sanctuarele tracice; 

 în ornamentică s-au păstrat până azi elementele tracice: zigzagul, 
spirala, bradul; 

 în artele plastice s-a păstrat imaginea călăreţului trac, preluat de 
Biserica Ortodoxă pentru a-l înfăţişa pe Sf. Gheorghe; 

 de la traci ne-au rămas hora, căluşarii, precum şi dansurile mitice: 
pluguşorul (de invocare a fertilităţii) sau paparudele (de invocare a ploii); 

 în limba română s-au păstrat circa 150 de cuvinte de origine tracică: 
copil, băiat, mire, moş, bucurie, zestre, bordei, stână, baci, strugure, brad, zer, 
urdă, etc. 

Ţinând cont că nimic nu apare din nimic, este indiscutabil faptul că tracii 
au apărut pe un veritabil fond genetic local, fiind precursorii civilizaţiilor 
Cucuteni, Gumelniţa, Sălcuţa, Petreşti, Cernavodă, Karanovo provenind de la 
pelasgi, care au înflorit în spaţiul bazinului Mării Negre. Elementele comune 
(elementele lingvistice, obiceiurile, construcţiile etc.) de la inzii din podişul 
Iranului şi până la celţii din Marea Britanie, confirmă în mare parte ipoteza 
răspândirii spre vest şi est a supravieţuitorilor din spaţiul bazinului actualei 
Mări Negre după Marele Potop.  

Izvoarele prezentate mai sus ne dau certitudinea că, pe la 1400 î.Hr., 
existau deja traci, deci, este posibil ca ei să fi existat chiar mai devreme de 
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această vreme, dar să fie ignoraţi. Sunt atâtea argumente care confirmă 
prezenţa traco-geto-daco-românilor pe aceste pământuri din cele mai vechi 
timpuri.  

În prezent, globalizarea tinde să recreeze lumea începuturilor, atunci 
când, firesc, era un singur limbaj - fie al semnelor, fie cel vorbit. Trăim într-o 
lume, în care se pune din ce în ce mai mult accentul pe realizările materiale, pe 
reducerea sentimentului sau interesului pentru valorile spirituale, mai ales cele 
legate de tradiţii şi respectul faţă de strămoşi. Cred că trebuie să trăim cu 
demnitate şi să luăm atitudine fermă faţă de cei care ne denigrează neamul, 
avertizându-i că ceea ce seamănă aceea vor culege. Acum ca niciodată este 
important să ne cunoaştem Istoria Neamului. 
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CAPITOLUL II 
 

DACII – CEI MAI VITEJI DINTRE TRACI 
 

„Din timpuri uitate de amintirea muritorilor de rând trăiau dacii pe 
pământul acesta. Ei erau statornici, orânduiţi, creativi, luminaţi, în străvechi 

legături cu civilizaţia elenă, cu cea mai avansată credinţă idealistă în nemurire, 
pe care au gândit-o oamenii, cu tradiţie bimilenară în cele ale vieţii ori de stat” 

(Vasile Pârvan [31]). 
 

2.1. Primele structuri statale ale dacilor 
 

Cu traco-geto-dacii începe de fapt istoria românilor, unul dintre cele mai 
vechi popoare din Europa. „...Tracii au mai multe nume, după regiuni, dar 
obiceiurile sunt cam aceleaşi la toţi, afară de geţi care sunt cei mai viteji şi 
mai drepţi dintre traci” - spunea marele istoric grec Herodot, având în vedere 
rezistenţa pe care au opus-o geto-dacii lui Darius, regele perşilor. Această 
apreciere a lui Herodot confirmă faptul că geţii se aflau într-o fază avansată a 
civilizaţiei lor materiale şi militare. Geto-dacii, din care în mod direct se trage 
poporul român, sunt o ramură mai recentă a acestui cunoscut în istorie popor 
trac, urme ale căruia au fost găsite pe întreg teritoriul dintre Orientul Apropiat 
şi Peninsula Iberică.  

Cum se explică faptul că, spre deosebire de unele popoare tracice (din 
Balcani, Câmpia Panonică ş.a.), geto-dacii au supravieţuit în timp, dând naştere 
acestui popor de origine latină, rezistând în mijlocul popoarelor migratoare 
nelatine? Observaţi: la început au fost pelasgii, apoi tracii, de la care mult mai 
târziu s-a desprins un popor sedentar - geto-dacii (un argument în plus că dacii 
sunt un popor legat de acest pământ, care n-a râvnit niciodată ţinuturi străine).  

Această perioadă coincide cu epoca de aur a lui Alexandru Macedon, 
generalul căruia, Zapirion, şi-a găsit moartea la nord de Dunăre, împreună cu 
întreaga sa armată de cca 30000 de soldaţi, întrând în conflict cu geţii dunăreni, 
conduşi de regele Dromihete (a.300-291 î.Hr.).  

Geto-dacii au fost, în mare parte, contemporani cu marile civilizaţii ale 
antichităţii: egipteană, greacă, persană, romană. „Burebista stăpânea un regat 
puternic, şi nu era vorba de un popor barbar cu moravuri aspre. De secole la 
daci şi geţi, care erau înrudiţi îndeaproape, pătrunseră elemente ale culturii 
greceşti şi, în parte, romane. În orice caz, este sigur că în timpul unirii 
naţionale cultura greco-romană nu-i era străină” (Iulius Yung, 1877).  

În prima etapă a civilizaţiei geto-dace, la mijlocul sec. V - III î.Hr., se 
observă o tendinţă de unificare a culturii autohtone, fapt ce enunţa zorii primei 
unificări politice a teritoriului geto-dac. Mai târziu, regele Buerebista 
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realizează prima mare unire politică a triburilor geto-dace, pe un teritoriu unic, 
cu o limbă comună şi o cultură diversă dar unitară „ înscriind în Istorie un 
Popor Dac, nume sub care va dăinui peste veacuri” [5]. „Constituirea statului 
dac a fost întrucâtva grăbită de primejdiile din afară, dintre care două mai 
apropiate şi mai grave: pericolul celtic şi pericolul roman” [32]. „Burebista 
devenise primul şi cel mai puternic dintre regii traci”, scria Strabon. 
„Ascensiunea lor [a dacilor – n.n.] se datora unui singur om...Nu a fost învins 
niciodată. Izbânzile sale erau sistematice şi durabile. Avea alături de el un 
mare preot Deceneu, care nu-l părăsea niciodată, prezicându-i victoriile”, 
scrie istoricul francez Camille Julien în „Istoria Galiei” [33]. Odată 
individualizată, lumea geto-dacică a constituit o adevărată forţă economică, 
militară şi culturală în complexul tracic, bine delimitată, şi care s-a distanţat tot 
mai mult de matcă, dând naştere puternicului stat dacic centralizat din prima 
jumătate a secolului l î.Hr., condus de marele Burebista.  

 
 

 



54                                                                                                        Valeriu Dulgheru 
 

Burebista, contemporanul lui Caesar, a domnit în perioada 86 – 44 î.Hr. 
El a fost unul din cei mai mari regi ai dacilor, dacă nu chiar cel mai mare, care 
prin diplomaţie sau război, a unit în jurul anului 82 î.Hr. toate triburile dacice 
sub conducerea sa, formând astfel Regatul Dac. În timpul regelui Burebista, în 
jurul anului 61 î.Hr., Regatul Dac a pornit o campanie de recucerire a 
teritoriilor ocupate de triburile celtice. Strabon scria: „Ajungând în fruntea 
neamului său, care era istovit de războaie dese, Burebista, bărbat get, l-a 
înălţat atât de mult prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de 
porunci, încât, în câţiva ani, a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai 
mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut şi de romani. 
Căci trecând plin de îndrăzneală Dunărea şi jefuind Thracia – până în 
Macedonia şi Illyria -, a pustiit pe celţii care erau amestecaţi cu tracii şi cu 
illirii; i-a nimicit pe de-a întregul pe boii aflaţi sub conducerea lui Critasiros şi 
pe taurisci” (Strabon, Geografia. VII, 3,11)[20]. Regatul s-a extins spre nord-
vest, în regiunile Tisei Superioare şi dincolo de versantul nordic al Carpatilor, 
în zona bazinului superior al Vistulei, în vest, până la muntii Pădurea Neagră, 
în est - până la Bug. În această perioadă lumea geto-dacică intră într-o nouă 
etapă a evoluţiei sale, în etapa statală.  

Burebista devenise nu doar un rege comandant de oşti în sensul anterior 
ci şi un legiuitor, un adevărat conducător, preocupat de toate problemele 
societăţii, de la purtarea războaielor şi până la ridicarea cetăţilor, de la apărarea 
clasei dominante şi până la reglementarea vieţii moral-spirituale a supuşilor săi. 
El a fost primul care instituit principiul dreptului consanguin la moştenire.  

 
2.2. Stările sociale 

 
Începând cu Burebista, cultul a devenit o 

instituţie bine organizată cu un rol social-politic foarte 
important. În frunte se afla marele preot - cel mai 
onorat, venerat de către geto-daci, fiind un fel de 
căpetenie spirituală în societatea geto-dacică. 
Contribuţia marelui preot la crearea valorilor 
spirituale în societatea geto-dacică a fost, la acea 
vreme, remarcabilă. Pe timpul lui Burebista acest rol 
l-a jucat marele preot Deceneu, care a avut o poziţie 
foarte importantă în stat. 

Fiind un prim stat dacic organizat, societatea 
geto-dacică era structurată în multe stări sociale. 
Numele clasei nobiliare geto-dacice îl aflăm de la 
diferiţi autori antici. Aşa, de exemplu, filosoful, Dion 
Chrysostomos, care a vizitat Dacia, scrie în [34] ca 
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„Aici, uneori, se pot vedea oameni având pe cap un fel de căciuli, aşa cum 
poartă astăzi unii traci, numiţi geţi”. Aceeaşi denumire o găsim şi la Criton, 
care îi aminteşte „pe geţii purtători de pileus (căciulă)''. Cea mai importantă 
informaţie referitor la numele clasei nobiliare dacice aparţine lui Iordanes „El 
(Dios Chrysostomos) spune că acei dintre ei (geţi), care erau de neam s-au 
numit la început tarabostes, iar apoi pileati”. Aceşti nobili deţineau poziţii 
foarte importante în stat: în consiliul regal, în conducerea armatei, în aparatul 
administrativ, dintre ei se alegea regele etc. În plan economic, aceşti tarabostes 
aveau importante bunuri mobile, erau interesaţi de negoţul cu străinii, probabil 
că aveau şi sclavi. Tarabostes constituiau o clasă nobiliară războinică, 
puternică şi bogată, cu un rol social important. „Se cuvine remarcat, totuşi, că 
tarabostes nu se puteau manifesta despotic faţă de popor, care avea încă solide 
drepturi politice şi în vremea statului dac''. 

Pătura socială inferioară se numeau comati. Cele mai multe informaţii 
despre ei  ni le furnizează Columna lui Traian.  Despre numele lor (latin - 
capillati, grecesc - comati), dicţionarele dau explicaţia de „pletoşi'', „cei care 
poartă plete”, semnificaţie ce corespunde sculpturilor de pe Columna lui 
Traian. Majoritatea istoricilor susţin că prin comati se înţelege poporul de rând. 
Aceştia deţineau poziţia dominantă în economia Daciei libere, dar şi un rol 
politic şi militar important. 

Cât priveşte categoria socială formată din sclavi şi captivi, sunt diferite 
opinii. Societatea geto-dacică atinsese un nivel avansat al dezvoltării 
economice şi sociale, care să-i permită valorificarea locală a surplusului de 
forţă de muncă, iar din punct de vedere spiritual să se dezică de practica 
vânzării „conaţionalilor” ca sclavi. 
 

2.3. Economia geto-dacilor 
 

2.3.1. Agricultura, oieritul 
 

Forma cea mai răspândită de stăpânire a pământului era cea comună, sub 
forma obştilor ulterioare. Mai multe lucruri se cunosc despre „ocupaţiile şi 
tehnicile productive” ale geto-dacilor, în special în urma descoperirilor 
arheologice. Ocupaţia principală a geto-dacilor a fost creşterea animalelor 
(vite, oi, porci, cai ş.a. „Apoi [oile] nu numai că-i satură pe ţărani prin 
belşugul brânzei şi al laptelui, ci acoperă şi mesele bogaţilor cu mâncăruri 
numeroase şi plăcute. Iar unor neamuri lipsite de grâu le procură toată hrana, 
de aceea cei mai mulţi dintre nomazi şi dintre geţi se numesc <băutori de 
lapte>” [35]. Care sunt argumentele în favoarea acestei afirmaţii? În primul 
rând, condiţiile naturale foarte favorabile, de la şes până în vârful munţilor. 
Carnea animalelor le servea drept hrană, iar din pieile lor oamenii îşi 
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confecţionau haine şi încălţări. Unele animale (boii, caii) constituiau mijlocul 
principal pentru desfăşurarea activităţilor de tracţiune sau deplasare, inclusiv în 
război. În creşterea animalelor erau implicaţi copiii, bătrânii, femeile, care nu 
erau antrenaţi în alte activităţi. Într-o vreme în care hrana constituia o mare 
problemă, animalele constituiau un element de siguranţă şi securitate pentru 
orice comunitate, o bogăţie deosebită. Deseori geto-dacii venerau unele  
animale. Foarte aproape de ocupaţia de creştere a animalelor se situiază, ca 
aspect general, pescuitul, apicultura şi vânătoarea, pentru care condiţiile 
naturale, de asemenea, erau foarte prielnice. „De la preistoric  avem o întreagă 
zestre a animalelor: boii, oile carpatine, caii...Agricultura e milenară în aceste 
regiuni...Grâul se întâlneşte şi în mormintele de la Tinosul, în colibele neolitice 
din marginea Bucureştiului. Grâu în lanuri a găsit Alexandru cel Mare în 
expediţia de la Dunăre...O industrie se adaugă pentru sedentari şi priveşte acel 
ţesut – cel mai vechi, cu mult mai vechi decât epoca romană”  scrie Nicolae 
Iorga. Fiind un neam sedentar, o ocupaţie foarte răspândită în lumea geto-
dacică era agricultura – activităţile de prelucrare a pământului pentru 
cultivarea plantelor pentru hrana omului şi a animalelor, cât şi pentru realizarea 
unor elemente de îmbrăcăminte. Dacii cultivau grâul, secara, meiul, dragaica, 
orzul, muştarul, orzoaica, bobul, lintea, rapiţa, macul, spanacul, inul, cânepa 
etc. Aşa arată seminţele carbonizate descoperite în diverse săpături 
arheologice. În zona Sarmizegetusei s-au descoperit cantitati impresionante de 
cereale depozitate în hambare, în gropi sau în oale de lut foarte mari. 

„Cantitatea de grâu adusă din Pont este mai mare decât tot ceea ce ne 
parvine din celelalte porturi comerciale, deoarece, acest ţinut produce cea mai 
mare cantitate de grâu” spunea Demostene în discursurile sale. Cea mai 
elocventă dovadă a practicării pe scară largă a agriculturii de către geto-daci o 
constituie uneltele agricole de fier descoperite în locuinţele şi în depozitele 
îngropate (coase, seceri, cosoare, sape etc.). Plugul a fost preluat de daci din 
lumea sud-tracică, unde este atestat încă în secolul al IV-lea î.Hr. Pe lângă 
cultivarea cerealelor geto-dacii se ocupau şi de pomicultură şi viticultura. 

 

2.3.2. Viticultura 
 

Un alt domeniu care ne caracterizează este istoria vinificaţiei. Sunt 
suficient de multe indicii pentru a plasa originea vinului şi pe meleagurile 
vechii Dacii. S-ar zice că aici Dumnezeu a pus cel mai mult soare pe cer pentru   
a-i da în grijă vițele de vie. Apoi, bazându-se pe argumente de ordin botanic şi 
climatic, botanistul A. Griesbach, considera că patria strugurilor trebuie căutată 
în ţinuturile Traciei, iar B.P. Harden lansa aserţiunea că pe aceste meleaguri 
cultura viţei-de-vie e mai veche decât plugăria. În acelaşi timp, R. Billiard 
susţinea că, dintre toate regiunile Europei, Tracia ar fi cea mai veche patrie a 
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vinului. Istoricul A.D. Xenopol întăreşte această părere, scriind: „Patria cea 
mai veche a Geto-Dacilor, Tracia, era o regiune viticolă, cauza pentru care 
era considerată ca locul de naştere a zeului vinului, Dionysos”. Iar Nicolae 
Iorga afirma, cu întreaga sa autoritate ştiinţifică: ,,Cultura viţei de vie este, de 
asemenea, tradiţională la tracii iubitori de vin”. Poetul Ovidiu – exilat de 
Augustus la Tomis, actualul oraş Constanţa – scrie că geţii ştiau să producă şi 
un fel de coniac, concentrând vinul prin îngheţare. 

Această abundenţă nu a avut ca rezultat doar 
o dragoste, oarecum exagerată, a dacilor pentru vin, 
dar a funcţionat şi ca o atracţie de nestăvilit pentru 
vecini. Invaziile atribuite dorinţei de a fura vinul 
dacic erau atât de numeroase, încât se spune că 
Burebista (82 î.Hr. – 44 î.Hr.), la sfatul marelui 
preot Deceneu, a ordonat distrugerea viilor, în 
speranţa de a opri atacurile. Informaţia provine de 
la geograful, filosoful și istoricul antichității 
Strabon (66 î.Hr.-24 d.Hr.). Un alt motiv atribuit de Strabon acestei acţiuni a 
lui Burebista a fost dorinţa acestuia de a eradica beţia, devenită obişnuită atât în 
rândul nobililor, cât şi al dacilor de rând.  

Numeroase descoperiri arheologice, cum ar fi mesele de piatră de la 
presele de struguri, pietre funerare ori altare votive care au ca ornamente vița 
de vie și ciorchinii de struguri, reprezintă dovezi cu privire la vechimea și 
ponderea acestei ocupații. Romanii au bătut apoi şi o monedă cu vinul din 
Dacia, moneda Dacia Felix lansată în vremea lui Traian. O altă emisiune, din 
perioada împăratului Decius prezenta Dacia ca pe o femee care purta în braţe 
doi copii, unul ţinând un strugure, iar celălalt – spice de grâu. 
 

2.3.3. Plante medicinale 
 

Din scrierile istoricilor timpului aflăm că traco-geto-dacii au cunoscut şi 
folosit multe plante medicinale în practicile de tămăduire fizică sau psihică. 
Printre aceştia, la loc de cinste, se află autorul tratatului De Materia Medica – 
carte de căpătâi a medicilor până în sec. XIX, medicul grec Pedanios 
Dioscorides. Din cele 704 plante medicinale descrise în tratat, 41 de plante 
proveneau din arsenalul terapeutic al dacilor, pe care îi aprecia ca pe nişte 
cunoscători în arta vindecării. Mai târziu, Pseudo Apuleius (sec. 1, î.Hr.), în 
lucrarea sa „De herbarium virtitibus”, menţionează 32 de plante utilizate de 
daci ca medicamente, dintre care 11 se regăsesc şi la Dioscorides [36]. Chiar şi 
faptul că cel mai important zeu al dacilor era Zamolxis (zamol – pământ) – 
generatorul vegetaţiei, despre care Platon zicea că a fost „…un mare vrăciuitor 
care trata trupul şi sufletul”. În cinstea lui se dăruiau (şi se mai dăruie şi astăzi 
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pe alocuri la ţară primele fructe coapte (cireşe, mere, dar mai ales struguri) de 
sufletul morţilor. Marele preot şi medic Deceneu ia învăţat pe daci mai multe 
ştiinţe încât „…puteai să-l vezi cercetând poziţia cerului, pe altul – 
proprietăţile ierburilor şi a arbuştilor” scria istoricul Iordanes [37]. „Dacii 
foloseau cimbrişorul, cucuta, iedera, lumânărica, mărarul, menta, muşeţelul, 
pătlagina şi podbalul în tratamentul unor afecţiuni, plante care se regăsesc şi 
astăzi în arsenalul nostru terapeutic” scrie prof.dr. Ursula Stănescu în [38]. 
 

2.3.4. Meşteşugăritul 
 

Agricultura, vânatul, vităritul necesitau tot felul de unelte. La început 
primitive, ele devin din ce în ce mai diversificate şi eficiente, în special, după 
descoperirea metalelor. Din acest punct de vedere, fierul a provocat o adevărată 
revoluţie tehnică. Pornind de la prelucrarea fierului, în societatea geto-dacică s-
a dezvoltat un ansamblu diversificat de meşteşuguri.  

Un loc aparte îl constituiau făuritorii de arme. Se confecţionau scuturi, 
lănci, suliţe, săgeţi, săbii de tot felul, inclusiv cele curbe (falx), considerat tipul 
de sabie specifică dacilor (întâlnite şi la cohortele dacice din Bretania!), apoi 
pumnale curbe (sicae).  

Despre faptul că dacii cunoşteau tehnologii avansate pentru acele timpuri 
de obţinere a fierului din minereul de fier, aflat în abundenţă în Carpaţi, 
vorbesc mostrele descoperite pe teritoriul fostei Dacii. 

În urma operaţiunii de reducere a minereului de fier, se obţineau lupele 
de fier - materia prima pentru atelierele metalurgice. Numai în capitala statului 
dac Sarmizegetusa, de exemplu, au fost descoperite trei astfel de ateliere. 
Judecând după inventarul atelierelor aflate la Sarmizegetusa, după cantitatea 
impresionantă de fier brut găsită aici, dupa marea cantitate de produse finite şi 
diversitatea lor, se poate conchide că în capitala Daciei au funcţionat cele mai 
mari forgerii cunoscute până acum în zona sud-est europeană din epoca 
respectivă. Cum să nu se minuneze specialiştii din domeniul metalelor de 
această metalurgie mai avansată decât ceea din zilele noastre, când astăzi, 
având metode şi utilaje sofisticate, obţinerea fierului pur este o problemă? Dar 
calupurile de fier de 40 kg descoperite atunci când romanii nu puteau să 
topească în cuptoarele lor bucăţi mai mari de 25kg? 

Dacii cunoşteau secretele metalurgiei (a se vedea misterul cuielor dacice 
care nu „vor să ruginească timp de peste 2000 de ani”, executate din fier cu 
puritatatea de 99,97%), aveau tehnologii avansate de prelucrare a fierului. 
Aceasta extraordinară activitate de prelucrare a fierului îi determină pe foarte 
mulţi autori să vorbească de o adevărată civilizaţie a fierului la geto-dacii din 
epoca clasică a statului lor. 
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Unul dintre meșteșugurile foarte răspândite la daci era tâmplăria-
dulgheria. Printre artefactele descoperite în Munţii Orăştiei, cele de tâmplărie-
dulgherie erau cele mai numeroase (topoare, bărzi, tesle, fierăstraie, dălţi, 
sfredele, cuţitoaie, rindele, cuie şi piroane, balamale şi ţâţâni, ţinte etc.). Acest 
lucru este normal, deoarece lemnul exista din abundenţă în Dacia, iar 
grandioasele edificii din piatră şi nevoia de locuinţe au impulsionat dezvoltarea 
acestor ocupaţii. 

O alta categorie de meşteşugari a constituit-o cea a constructorilor 
(zidarii şi cei care fasonau piatra). Fasonarea pietrei se făcea în carierele de 
piatră de la Calan şi Uroi. Cantităţile impresionante de astfel de blocuri de 
piatră (numai zidurile fortificaţiei de baraj de la Cioclovina - Ponorici se 
estimează la 120000 m3 de piatră, de exemplu), aduse de la o distanţă de 40-90 
km, somptuoasele cetăţi dacice, dau dimensiunea extraordinară a acestui gen de 
activitate. 

Dar despre impresionantul zid dacic, un anumit tip de fortificaţie numit 
„murus dacicus”, considerat o minune inginerească a lumii antice, ce se ştie? 
Avea de obicei o lăţime de 3 metri şi înălţime de 4-5 metri. Era construit din 
două rânduri de ziduri din blocuri fasonate de calcar, legate între ele prin bârne 
solide de lemn încastrate în 
blocurile de piatră, în nişte 
jgheaburi speciale săpate în piatră. 
Spaţiul dintre cele două ziduri de 
piatră se umplea cu pământ şi 
piatră neprelucrată.  Această 
metodă a fost utilizată şi la mii de 
kilometri depărtare la construcţia 
fortului Banna (astăzi Birdoswald) 
din zidul Hadrian din Marea 
Britanie, edificat de soldaţii daci 
din cohortele dacice formate după cucerirea Daciei de către Traian şi 
transferate imediat în Britania. 

Una dintre activităţile cele mai interesante ale geto-dacilor este cea legată 
de ceramică. Această îndeletnicire vine de la strămoşii lor cucutenieni, care au 
creat magnifica ceramică cucuteniană, de la culturile Hamanigia, Vinca, 
Petreni. De foarte multe ori, la găsirea unor tezaure, în spaţiul dacic se făceau 
încercări de a fi atribuite diverselor valuri de migratori. „…Zică cine ori-ce va 
zice, svercolescă-se ori cât vor pute archeologii noştri, vasele de la Petrosa 
sunt vase Dace, cu stil Dacic, pentru un cult din Dacia” declara hotărât încă în 
1870 iniţiatorul studiilor arceologice în România cercetătorul Cezar Boliac cu 
referire la Tezaurul de la Petroasa [39] ca replică la opiniile unora că ar fi gotic. 
Acelaşi lucru îl confirmă în 1887 şi arheologul francez De Linas.  

 

Tehnica dacică de zidărie. 
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Prin ceramică se înţelege atât tehnica modelarii unui amestec plastic 
format din diverse argile şi alţi ingredienţi, a decorării, smălţuirii, uscării şi 
arderii, cât şi gama extrem de diversificată a produselor ceramice. 

Geto-dacii au realizat două categorii de vase din ceramică: vase lucrate 
cu mâna (păstrându-se tehnicile cucuteniană, Petreni ş.a.) şi cele realizate la 
roata olarului. În funcţie de felul arderii, oxidantă sau inoxidantă, culoarea 
vaselor variază de la castaniu până la roşu aprins. De menţionat că cuptoarele 
dacice de ars vasele aveau camera de combustie separată de cea superioară, în 
care se aşezau oale uscate pentru ars. 

Un alt meşteşug practicat pe larg în Dacia, a fost obţinerea şi prelucrarea 
metalelor neferoase (aur, argint, plumb), obţinerea şi prelucrarea bronzului. 
Confecţionarea obiectelor din aur şi argint devenise o adevărată artă. Bijuterii 
din aur, lucrate cu o măiestrie incredibilă, au fost dezgropate în cursul 
săpăturilor arheologice realizate pe întreg teritoriul populat de traci şi daci. 
Deosebit de  valoroase sub aspect istoric şi artistic sunt articolele din aur  

descoperite într-un mormânt tracic din nordul Bulgariei - cel mai mare dintr-un 
complex de 150 de morminte, aparţinând tribului trac al geţilor. Piesele datează 
de la sfârşitul secolului IV î.e.n. - începutul secolului III î.Hr. 

O adevărată comoară, descoperită recent la Sarmisegetusa, sunt 
renumitele brăţări dacice (24 la număr, dintre care doar 12 au fost recuperate de 
statul român). Fiind prezentă în România pentru analiza brățărilor dacice din 
aur, a căror autenticitate este dincolo de orice dubiu, cunoscutul specialist 
german Barbara Deppert Lippitz ne spune: „Sunt unul dintre specialiștii cei 
mai cunoscuți, nu numai în Europa, ci în toată lumea, și spun adevărul. 
Civilizația dacică este magnifică, iar eu sunt mândră că mă lupt pentru daci, 
aici, în țara dumneavoastră ...Aveţi peste 6000 de ani de istorie a aurului! Este 
istoria voastră şi numai cine nu vrea nu o priveşte la adevărata ei valoare. 
După părerea mea, sunteţi singura ţară din Europa care are istoria scrisă în 
propriul ei aur. Şi asta este un lucru rar şi excepţional, de care puteţi să fiţi 
mândri…Este regretabil că voi, românii, nu aţi profitat de această istorie 
scrisă în aur, aşa cum aţi fi meritat” [40]. De asemenea, dr. Maria Guerra, de 
la unitatea de cercetare specializată a Muzeului Luvru, a concluzionat, referitor 

   
 

Comoară traco-getică, Bulgaria.
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la brăţara „La Petite Parisienne”, că este făcută din aur aluvionar din zona 
Brad şi că este dacică. În Statele Unite, dr. Pieter Myers, renumit arheometrist, 
a concluzionat: „aur aluvionar (spălat - panned)” şi „spaţiul tracic” pentru 
două brăţări: „La Petite New-York-aise” şi „La Petite Parisienne".  

Istoricul german Petrus Albinus a scris între 1589 si 1590 Cronica 
Misniei (vechea denumire a Dresdei) şi a munţilor ei, care a apărut în 1590, la 
Dresda, în care menţionează că „vechii germani, dacii şi sarmații” erau 
renumiţi pentru extragerea şi făurirea obiectelor din aur şi argint, metale care se 
găseau „în inima bătrânilor Munți Carpați”. 

Tezaurul de la Hinova, jud. Mehedinţi, descoperit în anul 1980, 
fascinează prin multitudinea şi varietatea obiectelor de aur descoperite. 
Greutatea totală a tezaurului este aproximativ de 5 kg, iar vechimea lui de 
aproximativ 3000 - 3200 de ani. Tezaurul este format din 9.639 de piese. 

Cloşca cu puii de aur, descoperită de doi ţărani pe dealul Istriţa din 
judeţul Buzău, avea iniţial 22-26 de piese, niciodată nu s-a ştiut exact. Până la 
urmă autorităţile au recuperat doar 12, cu o greutate de 19 kilograme. 

 

2.4. Emiterea de monede 
 

Societatea geto-dacică a folosit de timpuriu moneda ca element al 
echivalentului produselor şi al schimbului, dar şi ca element de tezaurizare şi 
simbol al poziţiei sociale şi bogăţiei. Creşterea puterii dacilor în timpul lui 
Rubobostes, petrecută deja în ultimul sfert al secolului al III-lea î.Hr. şi 
continuată apoi în deceniile următoare (225-180 î.Hr.) a stopat expansiunea 
celţilor şi a determinat reocuparea teritoriilor invadate de celţi în podişul 
transilvănean. De menţionat că tetradrahmele emise de Filip al II-lea au 
constituit modelul agreat şi adoptat mai întâi de triburile celţilor de la sud şi 
nord de Dunare, apoi de către daco-geţi, dând naştere mai multor tipuri 
monetare specifice, emise de formaţiunile unional-tribale din diferite zone 
geografice de pe cuprinsul Daciei. În etapa finală de dezvoltare a monetăriei 
dacice, şi anume tipul monetar emis şi utilizat în perioada 110-70 î.Hr. de 
Siensi, formaţiune unional-tribală dacică ce controla  partea de est a Munteniei 
şi sudul Moldovei. Dupa unii autori aceste monede au circulat chiar mai mult, 
pânăspre jumătatea secolului I î.Hr. 

Siensii sunt menţionaţi de geograful grec Ptolemeu (cca. 90–168 d.Hr.), 
în capitolul descrierii Daciei (III,8,3) din lucrarea sa monumentala, Geografia.  
Acestui tip monetar i s-a dat denumirea de Inoteşti-Răcoasa [41]. 
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Comerţul intern dezvoltat a făcut ca tetradrahmele thasiene să circule în 
lumea geto-dacică până la începutul secolului I î.Hr. Moneda cea mai 
răspândită în Dacia, în ultimele doua secole ale existenţei statului dacic, a fost 
dinarul roman republican şi imperial. Important de menţionat că dacii au 
preferat să imite ei înşişi dinarii romani. Aceste imitaţii se realizau sub 
controlul direct al autorităţii statale. 
Copierea fidelă a monedei romane a 
avut un rol covârşitor în integrarea 
Daciei în vastul schimb de valori ale 
antichităţii. E limpede că „exporturile” 
geto-dacilor trebuie să fi fost 
considerabile avându-se în vedere 
marea cantitate de monedă romană 
aflată în circulaţie în Dacia. 

Prezintă interes istoric monedele numite cosoni (v. inscripţia pe monedă) 
în cinstea regelui dac Coson (Cotiso) care a domnit după Burebista, descoperite 
în zona cetăților dacice din Munții Sebeșului [42]. 

În epoca amintită pe teritoriul locuit de geto-daci s-au înregistrat 
remarcabile capodopere de creaţie. Drept confirmare au fost descoperite o serie 
de monede de Histria, Tyras, Olbia, Costeşti (cca 280 de monede), ceea ce 
demonstrează că societatea geto-dacilor, aflată în ample transformări economi-
ce, social-politice şi culturale, avea nevoie de emiterea unei monede proprii. 

O varietate considerabilă de monede romane au fost dedicate victoriei lor 
asupra dacilor. Să analizăm inscripţia de pe un dinar emis de împăratul Traian, 
după primul război dacic (101-102 î.Hr.), care în limba română se traduc astfel: 
„Împăratul Traian Augustul, Cuceritorul Germaniei, Cuceritorul Daciei, Preot 
suprem, Tribun al Poporului, Consul pentru a cincea oara, Părintele Patriei”. 
Pe alte monede au fost descifrate următoarele inscripţii legate de daci: CARP–
Carpicus–Învingător al carpilor din Dacia liberă; DAC – Dacicus – Cuceritor al 
Daciei; DAC. CAP. – Dacia Capta – Dacia cucerită; DACICA scris pe un scut 
în combinaţie cu zeiţa Victoria – Victoria asupra Daciei, ş.a. În perioada 
modernă a României au fost emise diverse monede care glorifică istoria 
multimilenară a României. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dinari din aur batuti cu inscriptia Koson 

(ΚΟΣΩΝ). 
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2.5. Habitatul geto-dacilor 
 

Aşezările civile geto-dacice, preponderent rurale, pot fi grupate in trei 
tipuri distincte: răsfirate, caracteristice în general zonelor montane, 
cvasicompacte şi compacte. Sub aspect economic, aşezările în discuţie 
reprezentau, în primul rând, mari centre de producţie meşteşugărească şi mari 
centre consumatoare de produse agro-alimentare.  

Cât priveşte locuinţele geto-dacilor în zona Munţilor Sureanu, dominau 
locuinţele de suprafaţă, ridicate direct pe sol, în special din lemn. Unele 
locuinţe sunt patrulatere, altele sunt rotunde, ovale sau poligonale. Atât la 
clădirile poligonale, cât şi la cele rotunde, învelitoarea (acoperişul) era din 
şindrilă montată pe căpriori. La locuinţele cu plan patrulater, pereţii din lemn 
au fost ridicaţi totdeauna pe o bază de piatră. Învelitoarea era în două ape şi tot 
din şindrilă. Pătrunderea în locuinţe se realiza prin uşi de lemn. Pereţii erau, 
uneori, zugrăviţi, iar înfrumuseţarea se făcea prin cioplituri în lemn şi prin ţinte 
ornamentale de fier. Deosebit de importantă a fost apariţia în zona capitalei 
dacice a locuinţelor cu etaj, construite cu aceiaşi pereţi din lut armat. Comuni-
carea între parter si etaj se făcea cu ajutorul unei scări interioare din lemn.  

Impresionante sunt captările de apă ale izvoarelor, conductele de teracotă 
pentru apă potabilă, care ajungeau la lungimi de kilometri, filtrele de plumb, 
cisternele simple, căptuşite cu lemn sau construite după cea mai avansată 
tehnică a vremii, scările din piatră fasonată, drumurile pavate. Chiar dacă unele 
din ele au avut drept modele construcţii similare din lumea greco-romană 
demonstrează nivelul elevat de civilizaţie la care a ajuns o parte a lumii geto-
dacice.  
 

2.5.1. Hrana dacilor 
 

Hrana dacilor a fost diferită funcţie de starea socială. La nivelul claselor 
înstărite, hrana era complexă, abundentă. Nevoile acestora erau asigurate 
printr-un comerţ activ cu celelalte regiuni ale Daciei. Dacii cunoşteau diferite 
metode de conservare îndelungată a unor produse (uscare, afumare, foloseau 
sarea, care se afla din belşug pe teritoriul Daciei, îngheţarea etc.) şi de păstrare 
a acestora, (îngropi arse, hambare, pentru tot felul de grăunţe, vase din lemn, 
ceramică sau metal, pentru alte produse). Multitudinea obiectelor din fier 
(cuţite, topoare etc.), dar cele mai multe din lemn şi ceramică (linguri, 
străchini, oale etc.), întregesc imaginea unei îndeletniciri civilizate în acest 
sens.  

Oamenii de rând erau mult mai dependenţi de natură. Procurarea hranei 
era o problemă, în dependenţă de tipul de ocupaţie al comunităţii respective. 
Hrana lor era, predominant, de provenienţă animalieră, completată cu produse 
vegetale foarte diverse (culese din natură îndeosebi, dar şi cultivate). 



64                                                                                                        Valeriu Dulgheru 
 

2.5.2. Viaţa de familie a geto-dacilor 
 

Familia dacilor era una patriarhală, în care cultul strămoşilor, rolul 
bărbatului jucau un rol foarte important. În perioada la care ne referim, geto-
dacii erau monogami, fapt dovedit de două documente preţioase - Columna lui 
Traian şi Trofeul de la Adamclisi, unde bărbaţii daco-geţi sunt înfăţişaţi cu câte 
o singură femeie. În moralitatea vieţii de familie la geto-daci un rol foarte 
important l-a avut marele preot din timpul statului geto-dacic.  
 

2.5.3. Îmbrăcămintea geto-dacilor 
 

Columna lui Traian, monumentul de la Adamclisi şi diverse piese de 
argintărie permit desprinderea unor aspecte din ceea ce se poate numi portul 

geto-dacilor. Dacii purtau îmbrăcăminte 
ţesută din lână, in, cânepă sau 
îmbrăcăminte croită şi cusută din piei 
de animale pentru anotimpul rece.  
Portul bărbătesc era mai simplu, 
compus dintr-o cămaşă cu mâneci 
lungi, cu croială de tip tunică, lungă, 
albă, din pânză şi pantalonii lungi şi 
strâmţi (cioareci, iţari), confecţionaţi 
din pânza sau postav ţesut din lână. 
Peste cămaşă, bărbaţii îşi puneau un 
brâu ţesut tot din lână sau un chimir de 

piele, în funcţie de zonă sau de ocupaţie. Brâul, de culoare roşie, cu o lăţime de 
25 cm, putea avea o lungime de până la 2 metri. Chimirul, brâu lat din piele, 
compartimentat la interior, era înfrumuseţat cu ţinte din bronz la exterior. Iarna, 
peste hainele enumerate mai sus se purtau pieptare, mantii din postav prinse cu 
agrafă sau cojoace din blană de oaie. Pe cap purtau cunoscutele căciuli dacice. 
Uşor de recunoscut în orice reprezentare imagistică, căciulile dacilor, cu nota 
specifică – vârful aplecat în față, erau confecţionate din material ţesut în casă 
pentru timp de vară sau din blană de miel 
pentru iarnă. Căciula dacică, numită 
pileus, era nu numai un acoperământ de 
cap, ci şi un semn distinctiv. Dacii, care 
purtau pileus –pileati, făceau parte din 
pătura socială superioară, formată din 
aristocraţi (tarabostes) şi războinici.  
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Tradiţia încălţărilor purtate în antichitate de daci s-a transmis până în 
zilele noastre. Ele sunt cunoscute sub numele de opinci şi constituiau până nu 
demult piese vestimentare ale portului popular românesc. În unele zone rurale 
s-au purtat până pe la mijlocul secolului XX. Treptat, acest tip de încălţăminte 
a fost înlocuit de cizme, bocanci sau pantofi. Purtate în trecut atât de bărbaţi cât 
şi de femei şi având o origine atât de veche, opincile au evoluat într-o mare 
varietate de forme. Cele mai obişnuite erau opincile cu cusătură la mijloc, 
realizate dintr-o singură bucată, aproximativ dreptunghiulară, de piele de 
porcină sau de bovină, cu legături numite nojiţe. Nojiţele opincilor pentru 
femei erau făcute din păr împletit în timp ce nojiţele opincilor bărbăteşti erau 
sub forma unor cureluşe subţiri, din piele. Opincile nu se purtau pe piciorul gol. 
Rolul ciorapului de astăzi era substituit de obiele, bucăţi dreptunghiulare din 

pânză sau ţesătură de lână, cu care era 
învelit piciorul, peste care se legau 
nojiţele. Portul dacilor se diferenţia deci, 
în primul rând în funcţie de anotimp, 
apoi în funcţie de ocazii, vârsta, sex, 
adaptat bineînţeles şi ocupaţiilor 
specifice.  

Portul femeiesc era compus dintr-
o cămaşa de pânză (ie), poale şi o piesă 
ţesută din lână, având ornamentaţie mai 
simplă sau mai complicată, care 
acoperea partea inferioară a corpului. 
Aceasta din urmă a primit ulterior 
diferite denumiri, în funcţie de formă şi 
de zonă: catrinţă, vănic, fotă, opreg. O 
caracteristică generală a portului 
femeilor dace consta în utilizarea albului 
ca fond, în ţesăturile de in, cânepă şi 

lână. Paleta cromatică a portului dacilor era destul de sobră. O completare a 
portului femeiesc era găteala capului, care utiliza ţesături şi podoabe sub forma 
unor marame, năframe sau cununi. Părul îl aveau lung, pieptănat cu cărare, 
adunat într-un coc amplu la ceafă. Cu anumite ocazii sau la anumite tipuri de 
îmbrăcăminte, în special, la stările bogate, se purtau tot felul de podoabe 
(brăţări spiralate, colier-lanţ, centură-lanţ, bijuterii din metale nobile). Multe 
din elementele de îmbrăcăminte textile erau înlocuite sau suplimentate, pentru 
timpul rece, cu tot felul de blănuri şi piei, în special de oaie. 
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2.5. Armele dacilor 
 

Stindardul dacilor a fost construit prin simbioza unui cap de lup cu gura 
deschisă, continuat cu un corp serpentiform, de dragon. El constituia flamura 
de luptă a dacilor. În bătaia vântului stindardul dac avea o mişcare ondulatorie 
şi, în plus, capul metalic producea un puternic șuierat, care avea ca efect 
îmbărbătarea propriilor luptători și panicarea inamicilor. Atestarea stindardului 
dacic este dată de reprezentările acestuia 
pe basoreliefurile Columnei lui Traian 
din Roma, în special, în scenele de luptă, 
în preajma unor cetăţi dacice sau a unor 
căpetenii din rândul dacilor. În câteva 
cazuri, reprezentarea stindardului este 
legată de prezenţa lui Decebal pe 
Columnă, dar apare și printre prăzile de 
război cucerite în Dacia. 

Falxul dacic (în latina: falx dacica) 
era o sabie grea, curbată, mânuită cu două mâini. 
Lama falxului era ascuțită pe interiorul curburii, la fel 
ca o seceră sau o coasă. Era o armă de atac și, datorită 
dimensiunii și greutății, avea ca efect o lovitură 
devastatoare. Cu o lungime de aproximativ 1 metru, 
din care o treime o reprezenta mânerul, falxul avea 
avantajul lungimii, în comparație cu sabia scurtă 
romană. În plus, curbura falxului avea și un efect de 
agățare, zădărnicind orice eschivă. Lovitura falxului 

dacic era atât de puternică, încât putea reteza cu ușurință un brat, un picior, un 
cap. Pentru a se apăra de grozăvia unei asemenea lovituri, romanii au inventat 
pentru războaiele cu dacii, un tip de apărătoare pentru brațul drept, realizată din 
lamele de metal, numită manica (în limba română: mânecă, mânecar). Din 
campaniile lui Traian în Dacia vin singurele dovezi de reprezentare privind 
utilizarea acestui tip de apărătoare. În timpul campaniei romane împotriva 
regatului Parthiei, începută în anul 114 d.Hr., amintindu-şi războaiele cu dacii, 
împăratul Traian îşi nota: „…când romanii erau atacaţi de parţi cu celebrele 
lor arcuri cu săgeţi, acestea erau nimic pe lângă săbiile curbate ale dacilor 
(falx-urile dacice), care au provocat atât de mult rău în rândurile armatei 
noastre”. 

Acest lucru este prezentat şi pe reversul unui dinar de argint emis de 
împăratul Traian după cucerirea Daciei: un luptător dac, aşezat pe scut în 
atitudine resemnată, cu falx-ul lângă el. Putem observa ca el poarta căciula tipic 
dacică – pileus. 
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Arcul cu săgeți. Călăreții daci erau maeștri la tras cu arcul din goana 
calului. Arcul era arma ofensivă folosită atât în atacurile pedeștrilor cât și în 
atacurile rapide ale călăreților. Tehnica de realizare a arcurilor, în ce privește 
tratarea şi modelarea lemnului, era destul de avansată. Utilizau în special săgeți 
cu vârful în trei muchii, păstrate în tolbe ornamentate. Referitor la puterea 
arcului cu săgeţi în mâinile dacilor scrie Ovidiu (48 î.Hr.-17d.Hr.) în lucrarea 
sa „Tristele, III, 10, 51-69”: „…Ca urmare, când puterea sălbatică a lui 
Boreas fixează pe loc apa mării sau pe cea care curge în fluvii, pe dată – 
tocmai pentru că vânturile uscate au făcut Istrul la fel ca pământul – duşmanii 
barbari năvălesc pe caii lor iuţi. Duşmanii sunt călăreţi destoinici, trag bine cu 
săgeata şi pustiesc până departe tot ţinutul vecin. Nenorociţii cad, străpunşi 
de săgeţi cu cârlig la vârf, căci şi fierul zburător e uns cu otravă…”.  
 
2.6. Cultura dacilor 

 
       În puţinele surse 
documentare ajunse până în 
zilele noastre (în pofida 
stăruinţelor vecinilor, în 
primul rând, ale ruşilor, de 
a distruge orice urme lăsate 
în istorie de poporul nostru) 
pot fi găsite explicaţiile 
acestei dăinu-iri în timp a 
poporului român. Un 
moment foarte important, 
un criteriu al civilizaţiei 
unui popor este scrisul. 
Ultimele descope-riri, cum 
sunt tăbliţele de la Tărtăria, 
demonstrează că scrisul la 
geto-daci a apărut cu mult înaintea celui sumerian. “Geţii au avut propriul lor 
alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman). (…) Geţii cântau, 
însoţindu-le din fluier, faptele săvârşite de eroii lor, compunând cântece chiar 
înainte de întemeierea Romei, ceea ce – o scrie Cato – romanii au început să 
facă mult mai târziu” (Bonaventura Vulcannius din Bruges, 1597) [14]. Drept 
argument servesc şi plăcuţele de la Sinaia. Figura reprezintă una dintre ele, pe 
care e scrisă cu scriere dacică rugăciunea lui Burebista [43]. Este de datoria 
specialiştilor să facă cât mai multă lumină asupra acestui foarte important 
moment. Alte argumente, cum ar fi cele de la Sarmisegetusa, vorbesc despre 

 

Placa cu rugăciunea lui Burebista. 
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apariţia scrisului latin înaintea de cucerirea romană. Limba latină vulgară a 
vechilor daci vorbeşte despre rădăcinile lor latine preromane. 

Puterea unui popor constă în sănătatea lui spirituală. Înalta evoluţie 
spirituală a geto-dacilor ne-a fost transmisă şi prin simbolul căciulii dacice, a 
cărei vechime se pierde în istoria indoeuropeană. Căciula dacică era un simbol 
de distincţie al liderilor, al conducătorilor şi sacerdoţilor indoeuropeni, prezent 
în forme asemănătoare la marile civilizaţii antice precum cele ale hitiţilor, 
grecilor şi indienilor - având şi un posibil rol de „captare energetică” ca şi 
piramidele, coifurile magicienilor şi glugile călugărilor. Istoricul evreu Joseph 
Flavius, în secolul I d.Hr. remarca asemănarea între pleistoii geto-daci şi 
esenieni, despre care unii spun că i-ar fi venerat pe Sfânta Maria şi pe Iisus. În 
epoca creştină, Bazilica Sant’ Apollinare Nuovo din Ravenna prezintă un 
mozaic ce înfăţişează cei trei magi, dintre care doi cu barbă şi toţi cu acea 
căciulă dacică. Angelo Morretta, în „Mituri antice şi mitul progresului” [44], 
demonstrează legătura dintre popoarele indoeuropene. „Într-adevăr se 
povesteşte că la ariani Zathraustes a făcut să se creadă că o zeitate bună i-a 
dat legile întocmite de el. La aşa-numiţii geţi, care se cred nemuritori, 
Zamolxes susţinea şi el că a intrat în legătură cu zeiţa Hestia, iar la iudei – 
Moise cu divinitatea căruia i se spunea Yahve” (Diodor din Sicilia. Biblioteca 
istorică) [45]. Prin această afirmaţie a istoricului Diodor se explică, într-un fel, 
procesul relativ uşor de creştinare ulterioară a poporului dac. În primul rând, 
asemeni celor două religii susnumite, dar şi creştinismului, credinţa dacilor a 
fost monoteistă, spre deosebire de cea politeistă a multor vecini şi barbari care 
au venit peste ei, care credeau în zei, în idoli de piatră şi lemn, în animale etc. 
Credinţa în nemurire a geto-dacilor este similară cu viaţa de apoi în rai la 
creştini. În ambele cazuri omul nu murea definitiv ci se transfera la Zamolxe 
(la vechii daci) sau în rai (la dacii creştini). Diferenţa este minoră. Zamolxe 
(Zamol -  înseamnă pământ: egiptenii se închinau zeului Ra – zeul Soarelui; 
grecii – la mai mulţi zei; strămoşii noştri se închinau zeului Pământului – 
Zamolxe drept mulţumire celui de sus că au fost înzestraţi cu cel mai roditor 
pământ de pe glob) a fost o persoană reală, zeificat de poporul său şi păstrat în 
cultura universală alături de marile zeităţi ale antichităţii. El a fost unul dintre 
cei mai înzestraţi sufleteşte, care a fost capabil să se ridice până la formele de 
esenţă superioară ale procesului psihic de autodeterminare. Acest lucru îl 
menţionează şi Mircea Eliade în legenda relatată de Herodot: „Grecii din 
Hellespont sau Herodot însuşi integraseră tot ce aflaseră despre Zamolxis, 
despre doctrina şi cultul său într-un orizont spiritual de structură 
pitagoriciană. Or aceasta însemna că cultul zeului geto-dac comporta 
credinţa în imortalitatea sufletului (cu mult înaintea apariţiei creştinismului) 
şi anumite rituri de tip iniţiatic. Dincolo de raţionalismul şi evhemerismul lui 
Herodot, sau a informatorilor săi, se ghiceşte caracterul misteric al cultului. 
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Acesta este poate motivul pentru care Herodot ezita să dea amănunte (daca - 
ceea ce nu e însă sigur - cei de la care aflase aceste lucruri i le spuseseră cu 
adevărat): discreţia sa а propos de Mistere este bine cunoscută. Dar Herodot 
recunoaşte că el nu crede în istoria cu Zalmoxis sclav al lui Pitagora, şi că, 
dimpotrivă, el e convins de anterioritatea daimonului get, şi acest detaliu este 
important”. 

Platon vorbeşte despre un misterios doctor pe nume Zamolxe, care nu 
concepea tratarea trupului inseparabil de spirit, de suflet. „Medicii traci sunt 
superiori medicilor noştri greci, căci ei, înainte de a vindeca trupul, caută să 
îngrijească sufletul". Ca să aduc un argument în plus în ceea ce priveşte 
preţuirea spiritualităţii şi cunoştinţelor trace de către greci, amintesc aici că 
Socrate, în Charmide, vorbeşte cu admiraţie despre medicii "regelui trac 
Zamolxis", ale căror cunoştinţe, doctrină şi practică erau superioare celor ale 
medicilor greci. Ca medici, tracii realizau medicamente din plante, dar 
recurgeau şi la descântece, practici ce presupun acţiuni de sugestie şi 
autosugestie menite să înrâurească stările psihice şi să completeze reacţiile 
chimice. Descântecele atât de râspândite în spaţiul tracic aveau un adânc 
substrat cu influenţe psihologice, când este vorba de acţiuni mai complicate 
decât stingerea cărbunilor în apa sau fumigaţiile cu flori şi rădăcini de plante. 
În această privinţă, tot Platon spune: „Tot aşa stau lucrurile, Carmide, şi cu 
acest descântec. Eu l-am învăţat acolo în oaste, de la un medic trac, unul din 
ucenicii lui Zalmoxe, despre care se zice că îi face pe oameni nemuritori. 
Spunea Tracul acesta că medicii greci aveau dreptate să cuvânteze aşa cum v-
am arătat adineaori. Dar Zalmoxis, adăuga el, regele nostru, care este un zeu, 
ne spune că, după cum nu trebuie să căutăm a îngriji ochii fără a ţine seama 
de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neţinandu-se seama de corp. Tot astfel 
trebuie să dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul. Iată de ce, medicii 
greci nu se pricep la cele mai multe boli: pentru că ei nu cunosc întregul pe 
care îl au de îngrijit. Dacă întregul e bolnav, partea nu poate fi sănătoasă. 
Căci, ziceau ei, toate lucrurile bune şi rele - pentru corp şi pentru om în 
întregul său — vin de la suflet şi de acolo curg ca de la cap la ochi. Prietene, 
zicea el, sufletul se vindecă cu descântece. Aceste descântece sunt vorbele 
frumoase, care fac să se nască în suflete întelepciunea” [15]. Şi astăzi ăpe 
alocuri la ţară se mai practică acest mod de vindecare.  

Priceperea Geto-Dacilor în domeniul medicinii şi al farmaciei era atât de 
mare, încât multe nume de plante medicinale păstrate în scrieri latineşti sunt 
de origine traco-getă. Farmacopeea latină s-a inspirat din aceasta. Conform 
cercetătoarei [36], numele plantelor medicinale, care pot fi identificate în mod 
sigur ca geto-trace, vin din nordul Dunării, din leagănul tracismului, din 
Dacia. 
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Priceperea tracilor a fost mare şi în domeniul chirurgiei. De altfel, în 
sprijinul acestei ultime afirmaţii ne ajută de această dată şi descoperirile 
arheologice de la Sarmizegetusa: „instrumente chirurgicale ingenioase, cranii 
cu trepanaţii reuşite, oamenii respectivi supravieţuind acelor operaţii, cât şi 
oase de membre, perfect sudate, în urma unor intervenţii chirurgicale" [46]. 

O altă personalitate creativă, care poate fi pusă alături le Zamolxe, este 
Deceneu. El a dat poporului său legea şi logica, a stârpit viciul şi a adunat sub 
steagul unităţii religioase un popor, uşurând creaţia statală. Puţin probabil că 
lui Deceneu  i-ar fi reuşit ceea ce a făcut, dacă nu ar fi avut la îndemână o 
materie primă de calitate. În acest sens cunoscutul istoric Iordanes spunea „Ei 
(geţii) sunt din fire deştepţi, ceea ce a uşurat eforturile lui Deceneu de a-i 
instrui în aproape toate ramurile filozofiei”. „Deceneu a devenit în ochii 
geţilor o fiinţă miraculoasă, încât a condus nu numai oameni de rând dar şi 
regi, iar după moartea lui Deceneu ei l-au avut aproape în aceeaşi veneraţie 
pe Comosicus, fiindcă era tot aşa de iscusit” (Iordanes, Getica, 712, 73) [47]. 
Deceneu a fost pentru poporul Dacilor, ceea ce a fost şi Pericle pentru Greci. El 
s-a priceput să aleagă şi să formeze bărbaţi de stat, iar printre aceştia pe 
urmaşul său, Comosicus, despre care Jordanes spunea: „Iar după ce Deceneu a 
murit, (Dacii) 1-au avut în aproape aceiaşi veneraţie pe Comosicus, deoarece 
acesta nu era mai prejos în iscusinţă. El era socotit, datorită priceperii sale, şi 
rege pentru dânşii, şi Mare Preot, şi judeca poporul ca judecător suprem”. 
Acest lucru vorbeşte despre faptul că cel puţin de la Zamolxe, contemporan al 
lui Pitagora, a existat o continuitate clară în ceea ce ţine de spiritual.  

Geto-dacii au fost în mare parte contemporani cu marile civilizaţii ale 
antichităţii: egipteană, greacă, persană, romană. „…De secole la daci şi geţi, care 
erau înrudiţi îndeaproape, pătrunseră elemente ale culturii greceşti şi, în 
parte, romană. În orice caz este sigur că în timpul unirii naţionale (cu circa 
1500 de ani înaintea unificării naţionale a ruşilor) cultura greco-romană nu-i 
era străină” (Iulius Yung, 1877). În epoca amintită, pe teritoriul locuit de geto-
daci s-au înregistrat remarcabile capodopere de creaţie. „Oare nu cumva geto-
dacii reprezintă populaţia autohtonă dezvoltată din acea rasă ce ne-a lăsat 
civilizaţia neolitică a „Omului de la Cucuteni” se întreabă istoricul francez E. 
Pietara (Les races et l’Histoire. Paris, 1924) după marea descoperire de la 
Cucuteni făcută de arheologul german Hubert Schmidt. 

În această perioadă, în spaţiul pruto-nistrean, locuit conform lui 
Ptolemeu de carpi – un trib dacic cu rădăcini tracice, apar aşezările fortificate 
de la Holercani, Calfa, Butuceni, Hlinjeni, Saharna Mare, Satu Nou, Cartal, 
Ivancea, Brăneşti ş.m.a. Descoperirea sanctuarului circular de la Butuceni, 
unic în arealul est-carpatic în perioada sec. V-III p.Hr., vorbeşte despre 
funcţionarea unui puternic centru religios şi cultural în această parte a 
spaţiului pruto-nistrean (cu peste 1000 de ani până la trecerea pe aici a 
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hunilor). Drept confirmare, au fost descoperite o serie de monede de Histria, 
Tyras, Olbia, Costeşti (cca 280 de monede). În această perioadă, societatea 
geto-dacilor, aflată în ample transformări economice, social-politice şi 
culturale, avea nevoie de emiterea unei monede proprii. Perioada respectivă 
coincide cu epoca de aur a lui Alexandru Macedon, generalul căruia Zapirion 
şi-a găsit moartea la nord de Dunăre împreună cu întreaga sa armată de cca 
30000 soldaţi, întrat în conflict cu geţii dunăreni, conduşi de regele 
Dromichaites (a.300-291 p.Hr.).  

„M-a durut când am aflat că un profesor de istorie la oră i-a catalogat 
drept barbari pe geto-daci şi a afirmat că dacii l-au preferat pe Traian în 
armură în locul lui Decebal, care purta căciula dacică. M-a durut lipsa de 
speranţă a unui copil care crede că aceste concepţii greşite izvorâte dintr-un 
complex de inferioritate nu pot fi îndreptate. Mulţi dintre noi nu ştim că ţinuta 
militară nu începe în istorie cu epoca romană, că „moda” s-a schimbat 
frecvent, că termenul „barbar” folosit de Homer pentru a desemna vorbirea 
aspră sau de neînţeles a carienilor, avea sensul general de „străini de rasa 
greacă”” [48] spune cu durere în suflet cercetătoarea Camelia Tripon. Istoria, 
cu atât mai mult cea veche, nu poate fi cunoscută doar din surse scrise, 
menţiuni ale contemporanilor. Mai există metode ştiinţifice, cum ar fi de ex. 
metoda datării cu carbon, pentru determinarea vârstei unor vestigii vechi. 
Marea problemă a intelectualilor este împărţirea lor pe caste profesionale. Dar 
tocmai la juanta domeniilor deseori se află soluţiile optime, adevărul. Există 
diverse abordări, metode inginereşti, care permit, în mod indirect, cu o oarecare 
aproximaţie, stabilirea unor adevăruri. Nu poţi stabili adevărul dacă nu pui la 
îndoială unele „adevăruri oficiale”. Este şi cazul latinizării dacilor într-un timp 
atât de scurt. Mai aproape de adevăr ar fi rădăcinile comune latine ale dacilor şi 
romanilor.       

În încheiere se poate concluziona despre civilizaţia geto-dacilor prin 
ideile lui H. Daicoviciu: civilizaţia geto-dacică „ne apare ca o civilizaţie 
avansată de tip Latene tardiv, ca o civilizaţie originală. Spunând aceasta, nu 
dăm termenului ''original'' un înţeles îngust. Nu pretindem, şi nimeni nu 
pretinde, că dacii nu au învăţat nimic de la alte popoare. Dimpotrivă, au făcut-
o întotdeauna bucuros. Ei au luat de la greci şi de la celţi roata olarului, faurii 
de la Sarmizegetusa au bătut pe nicovală cuţitoaie după modelul celei 
fabricate de Herennius, meşterii constructori din Munţii Orăştiei au sorbit din 
izvorul fecund al arhitecturii elenistice. Dar aceste împrejurări incontestabile 
nu răpesc culturii materiale dacice caracterul ei original. O civilizaţie 
originală nu se creează respingând elementele străine, ci transformându-le, 
adaptându-le, îmbogăţindu-le. E tocmai ceea ce au făcut daco-geţii. Populaţie 
nepomenit de veche a acestui pământ, ei au ştiut să-i asimileze pe năvălitori 
(sciţi, celţi), adoptând de la dânşii elementele avansate de cultură materială. 
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Ei au stiut să înveţe de la vecini. Dar ei au ştiut mai cu seamă să topească 
împreună elementele civilizaţiilor străine, să le toarne în tipare noi, specifice 
numai lor, să şi le însuşească. În tehnica de construcţie, dacii au învăţat multe 
de la greci, dar cetăţile din Munţii Orăştiei nu sunt greceşti, ci dacice. 
Învăţând, muncind, adoptând elemente străine în mod creator şi creând ei 
înşişi, au făurit daco-geţii înfloritoarea civilizaţie oppidană care 
caracterizează perioada statului dac”. 
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CAPITOLUL III 

 
PERIOADA CUCERIRII ROMANE A DACIEI 

 
„Cel mai înverşunat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva 

dacilor, asupra cărora în vremea ceea domnea Decebal...Dibaci în a întinde 
curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă 

cu bine dintr-o înfrângere”  
(Casius Dio. Istoria Romană. LXVII, 6-7,10). 

 
3.1. Dacia înaintea cuceririi romane 
 

În a. 44 î.Hr. Caesar cade în plin Senat, fiind asasinat de membrii unei 
conspiraţii în frunte cu Brutus. La scurt timp, în a. 44 î.Hr., regele Burebista, 
unificator al neamului geto-dac, geniu militar, învingător al celţilor, protector 
al cetăţilor greceşti de la Pontul Euxin, cade răpus,  fiind asasinat de o altă 
conspiraţie, de nobili daci. Să fi fost o simplă coincidenţă? „Conjuraţii daci l-
au răpus pe neaşteptate pe Burebista, cel mai de seamă personaj al 
”imperiului dac” din nordul peninsulei Haemusului, rege al regilor 
hiperboreeni, provocând Statului Dac o descentralizare administrativă” spune 
cunoscutul istoric I.C.Drăgan. „Unificarea Daciei întregi sub o singură 
stăpânire nu era pe placul multora dintre nobilii geto-daci, nevoiţi să se 
închine lui Burebista şi să renunţe la vechea lor autonomie. Ce le păsa lor de 
primejdia romană? Principalul era să devină iarăşi cei dintâi în regiunile 
lor...Marele stat, pe care-l făurise, se destramă. Dacia se împarte mai întâi în 
patru apoi în cinci părţi” scrie Hadrian Diacoviciu în lucrarea [49]. Ceea ce 
corespundea întru totul cumplitei devize războinice a Romei: divide et impera.   

Ceea ce nu reuşise Caesar, care a proiectat o expediţie împotriva 
puternicului său rival, regele Burebista, au reuşit urmaşii săi: Octavian 
Augustus, Tiberius, Drusus Iulius Caesar, Caligula, Claudius, Nero, 
Vespasianus, Domiţian, culminând cu Traian. După asasinarea lui Burebista, 
regatele răzleţite ale dacilor au fost conduse de Dicomes, rege dac din Câmpia 
Munteană sau Moldova (a. 32 d.Hr.), Roles, rege din sudul Dobrogei (28 
d.Hr.), Dapix, rege din partea centrală a Dobrogei, Zyraxes, rege din nordul 
Dobrogei ş.a. regi. O renaştere a Regatului Dac, mai centralizat, mult mai 
omogen decât al lui Burebista, se începe cu venirea în a. 28 d.Hr. a lui 
Scoryllos, regele geţilor, dupa ce Comosicus „a lăsat cele omeneşti”, care 
„...timp de patruzeci de ani a stăpânit peste neamurile lui în Dacia. Vorbesc 
despre Dacia cea veche... Această ţară, aşezată în faţa Moesiei, peste Dunare, 
e încinsă de cununa munţilor, având doar două intrări: una pe la Boutae, 
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cealaltă pe la Tapae” (Iordanes [47]). După moartea lui Scoryllos, fratele lui 
Scoryllos – Duras/Diurpaneus, devine rege al dacilor în 68-87 d.Hr. (Decebal, 
fiul său, fiind minor). Diurpaneus a fost primul conducător al dacilor, care a 
repurtat victorii asupra romanilor „...La goţi conducerea avea Diurpaneus. 
Dându-se lupta romanii au fost învinşi. Din cauza nenorocirii celor ai săi 
Domiţian a plecat cu forţele sale în Iliria, au trecut Dunărea. Atunci goţii au 
învins la prima ciocnire pe romani, omorând pe comandantul acestora Fiscus” 
(Iordanes, Getica, 76-78) [47]. Cu toate acestea însă pericolul roman devine tot 
mai iminent şi din această cauză bătrânul rege Diurpaneus cedează domnia 
tânărului Decebal, care se manifestase deja ca un excelent comandant de oşti în 
timpul confruntărilor dacilor cu trupele romane. Despre Decebal istoricul 
Gheorghe Şincai menţiona în cunoscuta sa „Cronică a românilor” la p. Anul 
86: „Decheval, craiul Dachiei-ceii-Vechi, fiind în lucrurile de oaste foarte 
priceput, isteţ la minte, la bătaie nepregetător, s-a sculat în anul acesta cu 
oaste împotriva romanilor, a împăratului Domitian, carele era fricos, slab la 
fire şi dat spre sburdările trupeşti nu numai cu muieri, ci şi cu prunci...”. Iar 
Mihai Kogâlniceanu menţiona la 1848 în „Cuvânt pentru deschiderea cursului 
de istorie naţională la Academia Mihăileană”. „Decebal, cel mai însemnat rigă 
barbar care a fost 
 

 



 Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                    75 
 
 vreodată, mai măreţ, mai vrednic de a fi pe tronul Romei, decât mişeii urmaşi 
ai lui August”. Decebal ajunge în fruntea unui stat cu mult mai restrâns ca arie 
geografică decât marele regat al lui Burebista, însă noul stat era mai puternic şi 
mai bine organizat. Decebal se pregătea de război cu romanii care vor ataca 
Dacia. Astfel, în unul din discursurile sale Dion Chrysostomos [34] care, 
trecand prin Dacia lui Decebal dupa anul 87, adica într-o vreme de liniste şi 
pace din partea romanilor, spune că acolo a văzut, „peste tot săbii, lănci, peste 
tot cai, peste tot arme, peste tot oameni înarmaţi”. 

Ca şi pe timpul regelui Burebista, în faţa primejdiei romane nobilii 
tarabostes se arată deopotrivă de solidari cu regele şi poporul. Istoricul Hadrian 
Diacoviciu menţionează: „E posibil ca acest proces de unificare, mai bine zis 
de reunificare sub o singură stăpânire să fi început sub Scoryllos, continuat 
fiind de Diurpaneus şi desăvârşit de Decebal, când statul dac ajunge la cel mai 
înalt nivel de dezvoltare şi la o considerabilă putere militară...Statul lui 
Decebal era statul dacilor şi pe aceştia secole de dezvoltare comună îi 
aduseseră acum la o unitate fără precedent în trecut” [49]. Peste veacuri 
Maliszewski avea să scrie:„În meşteşugul bătăliilor era extrem de chibzuit, în 
luptă cu sabia promt, iar la retragere nu prea grăbit. Se pricepea mai mult 
decât bine să întindă prin păduri capcane pentru duşmani... Pentru asemenea 
rare capacităţi era un inamic de temut al statului roman”.  

 Domiţian nu putea să privească liniştit întărirea capacităţii de apărare a 
dacilor, de aceea, în a. 89, a invadat Dacia, campanie militară finalizată cu 

ruşine pentru romani. Ei au fost 
impuşi să plătească tribut dacilor.  
„În anul aci curgător (anul 89-
n.n.) însuşi porneşte în contra lui 
Decheval...care însă pre Cornelie 
Fusc şi Opie Sabin ia bătut şi ia 
stins cu oştile împreună; pre 
Domiţian însă l-au fugărit cvadii 
(nemţii din Moravia n.n.). Pentru 
care pierderi de silă i-a căutat lui 
Domiţian a face pace cu Decheval, 
căruia i-a dat mulţi bani, tot felul 
de meşteri şi multe scule de ale 
sale (ce oare sa facă cu ele acest 

barbar de Decebal - n.n.), făgăduindu-i şi atribut întru avenire pe fiştecare an. 
Tocmeala aceasta, măcarcă era păguboasă, ruşinoasă şi neauzită mai înainte 
între romani, a ţinut  pînă la Traian...” scrie Gh. Şincai în Cronicele sale [70]. 

 

 

Imperiul roman până la ocuparea Traciei şi 
Daciei. 
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3.2. Cucerirea traiană a Daciei 
 
Dacia a fost ultima provincie din spaţiul danubiano-pontic ocupată de 

romani. Se poate observa lesne de pe o hartă, amplasată în aer liber în preajma 
Coliseumului la Roma, că Romanii ocupaseră deja o bună parte din Peninsula 
Balcanică şi din Asia Mijlocie, Tracia, Moesia şi Dacia (teritorii populate de 
traco-geto-daci) nefiind încă ocupate. Atacul Daciei se impunea ca o necesitate 
iminentă pentru Imperiul Roman. Forţele ce urmau a se confrunta erau departe 
de a fi comparabile şi totuşi Imperiul Roman, aflat în culmea puterii sale, 
condus de cel mai mare conducător de oşti după Caesar, Traian, a trebuit să-şi 
mobilizeze forţele vreme de 6 ani pentru a învinge dorinţa de libertate a 
dacilor. În a. 101-102 are loc primul război dac al lui Traian. Armata dacilor nu 
depăşea 50000 de oameni. Traian însă a concentrat în Moesia Superior 13-14 
legiuni şi alte trupe auxiliare însumând cca 150000 de soldaţi. După o serie de 
victorii de o parte şi de alta în cele din urmă romanii au fost superiori. „Ei au 
obţinut o victorie atât de sângeroasă încât n-au mai avut suficientă pânză ca 
să lege rănile...” scrie Heinrich Pantaleonis în a sa carte a eroilor naţiunii 
germane [50]. Scene din una din aceste lupte au fost imortalizate în gravura de 
mai jos.   

 

 

Gravura „Atacul tranşeelor de către daci”. 
 

Privind această gravură se poate presupune că ilustrează lupta de pe 
malul Dunării, imediat după debarcarea romanilor, sau bătălia de la Tapae din 
anul 101 d.Hr., în apropiere de zona numită astăzi Poarta de Fier a 
Transilvaniei. În cel de-al doilea detaliu al gravurii, în fundal, poate fi observat 
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împăratul Traian, cu o mină îngrijorată, înconjurat de pretorienii care-l 
protejează. A fost deci, o luptă crâncenă, cu pierderi mari de partea romanilor. 
Dacă ar fi fost o victorie clară, Traian nu ar fi ordonat retragerea trupelor lângă 
Dunăre și întreruperea campaniei, ca să aştepte încă aproape un an reluarea 
luptelor, în mod sigur, el ar fi continuat campania de cucerire. Traian a avut 
motive serioase să întrerupă campania: pierderile grele suferite, moralul scăzut 
și oboseala armatei sale. Trebuiau alte legiuni pentru mărirea efectivelor 
armatei romane. 

Luptele au continuat în a. 102. Cassius Dio (LXV, 8, 5) menţionează că 
una dintre condiţiile păcii impuse lui Decebal de către Traian în 102 prevedea 
ca regele dac „sa predea armele, maşinile de război împreună cu constructorii 
acestor maşini”'. Or, o asemenea clauză echivala cu desfiinţarea unei armate 
cu caracter permanent. Decebal a fost nevoit să accepte o pace cu condiţii 
umilitoare, dar care semăna mai mult a armistiţiu. „După ce a pornit împăratul 
Traian asupra dachilor Decheval cu toţi soţii lor cearcă pre Traian ca făcând 
pace să se întoarcă înapoi. Train tătuşi s-a lovit cu ei, nu fără primejdie a 
ajuns la cetatea în care era  scaunul cel crăiesc al dachilor, pre mulţi din ei a 
tăiat şi prins.  Văzând aceasta craiul Decheval a trimis pe unii care purtau 
cugime (cumănace) la Traian să ceară pace...În cîtu-i despre solii dachilor cei 
la Roma trimişi şi în senat intraţi, înseamnă că senatul de atunci îndată a 
poruncit de li s-au cioplit chipurile din marmură tocmai cum erau făcuţi la 
statură, la fisognomie şi la haine...Chipurile sau statuiele acestea încă de 
atunci s-au ţinut în Capitoliul Romei până la anul 1775. Eu încă atunci le-am 
văzut...”. 

În a. 105-106 Traian a pornit o nouă campanie împotriva dacilor unde 
„...a avut cu acest popor un război lung şi greu” [50]. În a. 106, după un greu 
asediu, Sarmisegetusa, capitala Regatului Dac, căzu. Ascensiunea Regatului 
dac a luat sfârşit. Decebal s-a sinucis pentru a nu fi umilit şi pângărit de 
duşmanii săi. „Poporul lui Decebal mergea spre o mare dezvoltare, când un 
nou Cezar mânat de gânduri războinice, puse capăt acestui primejdios proces 
de civilizaţie pentru romani”, constată cu amărăciune N. Iorga. „Războiul 
romano-dac a fost de fapt unul dintre cele mai mari războaie fratricide din 
antichitate: atât dacii 
cât şi romanii, cu toate 
întortocheatele cărări 
descind din aceeaşi 
gintă tracică” spune 
D. Bălaşa în lucrarea 
[51]. 

Cel care fusese 
umilit până la plata 

 

Scena sinuciderii lui Decebal. Columna traiană. 
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tributului, cel care îi învinsese pe daci cu atâta greutate în cel de-al doilea 
război dacic ordonă ca monumentul care avea să fie legat pentru totdeauna de 
numele său să fie ornamentat cu momente din acest război, cu episoade din 
eroica apărare a dacilor. La şapte ani de la încheierea celui de-al doilea război 
dacic la Roma în Forum, este inaugurată o nouă operă a lui Apolodor din 
Damasc. Columna lui Traian, o coloană cu înălţimea de 38 m cu 155 scene şi 

2500 figuri umane, pe o bandă 
spiralică de 200 m, ce se dorea a fi o 
cronică sculptată în piatră a celor 
două războaie. Sculpturile benzii 
spiralice a Columnei trebuiau să 
convingă că „...romanii au repurtat o 
mare victorie împotriva unuia din 
neamurile de seamă ale lumii...”. 
Destul de grăitor în acest sens este şi 
pasajul din „Victoria lui Traian 
asupra Daciei” scrisă de Plinius cel 

Tânăr „Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul dacic. Căci ce 
subiect poate fi mai actual, mai bogat, mai vast. Două triumfuri au fost, din 
care unul a fost cel dintâi împotriva unui neam neînvins, iar celălalt – cel din 
urmă”. Un alt monument din capitala Imperiului 
Roman care oferă o bogată şi foarte expresivă imagine 
a unor personaje dacice necunoscute este Arcul de 
Triumf al lui Constantin cel Mare. Acest monument 
este alcătuit din mai multe basoreliefuri refolosite. Ele 
provin din variate perioade istorice anterioare lui 
Constantin, inclusiv şi din perioada lui Traian, cu 
scene de luptă din  războiul dacic. 

Cum se explică faptul că romanii, cucerind o 
bună parte a lumii, civilizaţii mult mai avansate, au 
ales anume acest popor pentru a-l imortaliza pe 
Columna lui Traian? De ce oare? Oare nu pentru că 
poporul dac în acea perioadă se afla la un nivel de 
dezvoltare cel puţin egal cu al romanilor. Nu putea un 
popor barbar să atingă un asemenea nivel de dezvoltare în construcţia de cetăţi, 
în opere culturale din aur şi argint, în cantităţi imense, capturate de romani. 
Cum se explică faptul că un popor barbar, cum era considerat cel al dacilor, a 
construit atâtea oraşe: Tiras, Cetatea Albă, Urgum, Porolissum, Capidava, 
Dionisopolis, Tomis, Histria ş.a. pe ţărmul Mării Negre? De la Burebista până 
la Decebal, Regatul Dac a fost o formidabilă forţă politică continentală, 
caracterizată prin minunate cetăţi, cum ar fi cea de la Costeşti, cu cele patru 

Scena cu posibila prezentare a capului lui 
Decebal. 

 

Basorielef cu scene 
dacice de pe Arcul lui 

Constantin. 
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sanctuare, construite în preajma Muntelui Sfânt al Dacilor – Cogaionon, 
localizat de istoricii moderni pe Dealul Grădiştii, Sarmisegetusa cu cele două 
„sanctuare enigmatice”: Sanctuarul Mare, care „...pare să fi avut o funcţie 
calendaristică” (M. Eliade) şi Sanctuarul Mic, care se presupune că era utilizat 
pentru observaţii astronomice, fortificaţiile de la Tapae – porţile Transilvaniei. 
Toate acestea au fost construite  până la confruntarea deschisă cu romanii. 
Aceste excelente fortificaţii din piatră, ziduri, drumuri, construcţii civile n-ar fi 
fost edificate fără mijloace economice serioase, dacă nu ar fi existat o autoritate 
centrală suficient de consolidată. Un element important care determină gradul 
de civilizaţie al unui popor este scrisul. Se pune întrebarea: au cunoscut dacii 
scrisul? Mulţimea vestigiilor descoperite dovedesc cu certitudine că l-au 
cunoscut. Importanţa descoperirii Tăbliţelor de la Tărtăria, care vin să confirme 
că „...dacii, strămoşii Românilor şi-au formulat probabil o scriere cu sute de 
ani înaintea Sumerienilor” (D. Bălaşă [15]), „...scrisul fiind adoptat şi utilizat 
în spaţiul tracic, apoi în spaţiul greco-roman” (I.C.Drăgan [16]). Există şi un 
alt început „...de confirmare a scrisului la daci demonstrat de C. Daicoviciu la 
Sarmisegetusa, unde peste 60 blocuri de calcar, poartă pe o faţă 2-3 litere 
greceşti...”. Există inscripţii în latina vulgară descoperite în Sarmisegetusa. 
Regele Decebal avea o cancelarie ce redacta scrisori către alte state. Dio 
Cassius aminteşte că Domiţian, după războiul cu dacii, a trimis senatului o 
scrisoare primită de la Decebal ş.m.a. Aşadar dacii cunoşteau scrisul. Altfel nu 
ar fi fost posibile calculele astronomice, calendaristice, edificarea 
monumentelor de arhitectură militară şi sacră. „Barbarii, care aveau să-şi 
apere existenţa lor liberă împotriva acestor planuri de stăpânire universală (a 
Romei n.n. ca şi ideea de stăpânire universală comunistă de până mai ieri) şi 
cărora nu le lipsea puterea de împotrivire, apăreau numai duşmanului civilizat 
ca o simplă grămadă uniformă şi de dispreţuit. În realitate, erau popoare 
vechi, foarte bine deosebite unele de altele prin limbă, port, cultul zeilor” (N. 
Iorga. [52]). De aceeaşi părere este şi Aurelian Silvestru [53]: „Romani! Gloria 
noastră nu are margini. Dar aici, în Dacia, în loc să luptăm cu duşmanii 
noştri, noi am luptat împotriva fraţilor noştri" - a rostit cu tristeţe împăratul 
Traian lângă trupul neînsufleţit al lui Decebal, văzând scutul lui Decebal, pe 
care era fixată o jumătate de emblemă, cealaltă jumătate a emblemei aflându-
se pe scutul său”. Rădăcinile comune ale acestor popoare latine (roman şi dac) 
sunt de asemenea incontestabile. Istoricii timpului scriu că atunci când i-a fost 
adus capul lui Decebal  după ce l-a privit îndelung, dus pe gânduri, Traian ar fi 
zis înduioşat: „A fost un om!”. Este indiscutabil adevărul că dacii, prin vitejia şi 
devotamentul lor l-au impresionat pe Traian în timpul războaielor dacice din 
101-102 şi 105-106 d.Hr.  

Columna lui Traian, plină de scene de luptă din războaiele cu dacii, este 
un argument în favoarea  acestei presupuneri. Oare pu-ţine alte popoare au fost 
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cucerite de 
romani? Dar 
nimeni, în 
afară de daci, 
nu s-au învre-
dnicit să fie 
imortaliza-ţi 
astfel. „De ce 
romanii (mai 
precis Tra-
ian) au decis 
să-i reprezin-
te pe daci, 
popor consi-
derat “bar-
bar”, în cent-
rul de elită al 

lumii romane? De ce nu au fost reprezentate personalităţile romane, cum ar fi 
fost mult mai logic? Este un Mare, Mare Mister. Nu trebuie să uităm că acest 
for a fost construit pentru a-l glorifica pe împăratul Traian. Dar, în urma 
constatărilor arheologice, putem adăuga că, în acelaşi timp, acest loc de o 
mare importanţă pentru romani a fost dedicat în mare parte şi glorificării 
dacilor. Învinşii au fost glorificaţi şi omagiaţi de învingători. Acest lucru 
consider că este de o mare importanţă şi poate fi considerat total ieşit din 
comun. Adică, romanii au adus, au implantat, de bună voie, imaginea dacilor, 
un popor învins, imaginea lumii “barbare”, în locul cel mai de preţ al lor, 
Forul” menţionează istoricul A. Peţan [54]. „Ei nu sunt prizonieri: nu există 
nici măcar o singură statuie de dac cu mâinile în lanţuri. Ochii lor ascund o 
enigmă, expresia lor este aceea a unor înţelepţi. De ce au vrut romanii să îi 
aibă, în mijlocul Romei şi în mijlocul imperiului lor, pe aceşti enigmatici 
iniţiaţi, cu privirea lor senină, dar de nedescifrat? De ce i-au adus în for şi le-
au închinat o grandioasă columnă, celebrându-le moartea şi sacrificiul? Nu 
Traian şi neamul său de cuceritori ai lumii sunt cei ce i-au scos pe daci din 
istorie. Dimpotrivă! Lor trebuie să le fim recunoscători pentru ca i-au făcut 
nemuritori, prin trupul marmurei. Noi suntem cei ce vrem să-i dăm afară pe 
daci din ţara lor, prin nepăsarea noastră“ continuă cu durere în suflet acelaşi 
autor [54]. 

 
 
 

 
Columna lui Traian, Roma. 
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CAPITOLUL IV 

 

DACIA ROMANĂ 
 

„...Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă,/ Să binecuvânteze pe cel ce mă împilă, 
S-asculte orice gură ce-ar vrea ca să mă râdă,/ Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă, 

Ş-acela între oameni devină cel întâi, Ce mi-ar răpi chiar piatra ce-oi pune-o căpătâi”. 
(Mihai Eminescu. Rugăciunea unui dac) 

 

4.1. Dacia traiană 
 

Există mai multe dovezi că dacii, după cucerirea lor de către romani, au 
jucat un rol important în istoria Imperiului, nu au fost  doar  simpli  călători  
urcaţi  în  carul  istoriei.  Romanii au biruit dar nu au supus un popor mândru, 
cu oameni viteji, organizaţi de conducătorul lor suprem Decebal într-o 
structură statală centralizată bine ocârmuită, cu oraşe şi cetăţi „Dacia se 
mărgineşte la miază noapte cu acea parte a Sarmatiei europene care se întinde 
de la muntele Carpatos pînă la cotitura pomenită a fluviului Tiras, care se află 
la gradele 53o...48o. La apus cu iazigii metanaşti pe lângă rîul Tibescos, iar la 
miză zi cu acea parte a fluviului Danubius care merge de la vărsarea râului 
Tibiscos până la Axiopolis, de unde până în Pont şi la gurile sale, Danubius se 
numeşte Istros. Cele mai însemnate oraşe în Dacia sunt: Ruconium, Docidava, 
Porolissum, Petridava, Carsidava, Petrodava, Ulpianum, Napoca, Sangidava, 
Utidava, Marcodava, Yizidava, Singidava, Cumidava, Ramidava, Sucidava, 
Argidava, Sarmisegetusa Regia, Periodava, Moliodava ş.m.a. (câte dave - în 
limba pelasgă însemnând cetăţeni, cetate, erau împrăştiate pe vechiul teritoriu 
al neamului nostru până la venirea romanilor. Oare acesta nu este un argument 
în plus privind provenienţa denumirii unei frânturi din vechiul stat dac - 
Moldova – Moliodava, ipoteză mult mai credibilă decât cea ungurească, 
ruşinoasă pentru neamul nostru, că ar proveni de la numele căţelei Molda – 
n.n.)” (Ptolemeu, [55]). Statul dac, mai întâi sub Burebista, mai apoi sub 
Decebal, a fost o primă formaţiune statală europeană în deplinul sens al 
cuvântului. „Înaintea Imperiului Roman, Dacia reprezenta unica formaţiune 
statală clasică din Europa. Când vorbesc despre formaţiune statală clasică mă 
gândesc în special la aspectele propriei organizări a funcţionalităţilor într-un 
spaţiu extins. Înainte de toate, organizarea se reflecta în existenţa unităţii 
religioase, militare şi administrative. În Dacia exista centrul administrativ, 
Sarmisegetuza, centre religioase: Moliodava, Periodava şi Genucla, precum şi 
alte numeroase centre fortificate răspândite pe întreaga suprafaţă a ţării. 
Înainte de toate, statul rezista graţie unei armate numeroase, antrenată şi bine 
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organizată, care a fost formată dintr-un nucleu operativ principal, numărând 
în jur de 120.000 de soldaţi. Principiul de mobilizare funcţiona fără 
viciu. Secretul constă în faptul că regimul social al Daciei era întemeiat pe 
baza unor norme şi credinţe religioase, prin care clerul numeros avea cuvântul 
principal. De fapt, funcţionalitatea Daciei era identică celei a Vaticanului din 
evul mediu... O sută douăzeci şi trei de zile au ţinut la Roma sărbătorile acestei 

mari biruinţe, iar pentru 
vestirea ei de-a lungul 
veacurilor s-a înălţat în 
mijlocul Forului „Columna lui 
Traian”, ale cărei sculpturi, de 
jur împrejur şi de jos până în 
vârf, înfăţişează în icoane 
nepieritoare istoria luptelor 
crâncene şi nespuselor 
greutăţi, prin care-au ştiut 
legionarii să-şi facă drum la o 
aşa de măreaţă izbândă, de la 
care urcede o lume ş-o viaţă 
nouă” (Al. Vlahuţă [56]). 

Pe pământul Daciei, în 
ţara asta scumpă, plătită cu 

atâta sânge, supusă în sfârşit după atâtea jertfe, Traian construieşte drumuri 
largi, pietruite (în a.108 au ajuns la Napoca, apoi la Porolissum, Zalău, 450 km 
numai în doi ani. Apoi au făcut drumurile secundare, drumuri pentru 
transportul de mărfuri (vicinale), dar şi drumuri private. În total, au fost 
construite peste 4.300 de kilometri de drumuri şi 25 de poduri în primii ani de 
ocupaţie). Oraşele sunt înzestrate cu băi, cu temple, cu teatre, şi prin cetăţi se 
aşează oaste. Valuri uriaşe de apărare se ridică de-a lungul hotarelor deschise 
năvălitorilor. În Basarabia sunt cunoscute cele două Valuri ale lui Traian: 
Vadul lui Isac – Tatarbunar şi Leova – Chiţcani.  

 
4.2. Cohorte dacice în armata romană 
 
Să prezentăm un alt fapt istoric incontestabil. Vitejia, demonstrată în 

lupte de către daci, l-au determinat pe Traian şi pe succesorii săi să-i înroleze 
masiv în armata romană. Astfel, în Noricum (actuala Austrie) se afla „Ala I 
Ulpia Dacorum”, un corp de cavalerie înfiinţat chiar de Traian. În Panonia 
(Ungaria de astăzi) era amplasat detaşamentul de infanterie şi cavalerie 
„Cohors II Augusta Dacorum pia fidelis veterana milliaria equitata”.  O altă 
cohortă de daci, anume „Cohors III Dacorum equitara” era amplasată în 

 

Partea Daciei romanizate (în culoare închisă). 
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Macedonia şi a luat parte la o expediţie în Macedonia. Lângă Tigru şi Eufrat se 
afla „Vexillatto Dacorum Parthica”, unitate de cavalerie care păzea hotarul de 
parţi. În altă extremitate a imperiului, pe timpul împăratului Hadrian, doar în 
Britania, din 20 de cohorte ale Armatei romane 4 erau de origine traco-dacică 
[57]: Cohors Primae Aelia Dacorum milliaria; Cohors Secundae 
Pannoniorum; Cohors Secundae Dalmatarum; Cohors Septimae Thracum. Se 
estimează că numărul unităţilor alcătuite din daci, care se aflau în afara 
provinciei era de peste 15 cohorte.  

 O urmă adâncă au lăsat cohortele dacice pe Insula Britanică, în special, 
în cetăţile zidului Hadrian (Vindolanda şi Birdoswald) [59], care a fost 
construit în anii 120-128 d.Hr. pe locul hotarului actual între Anglia şi Scoţia, 
având lungimea de 120 km. „Au fost strălucitori. Brilliant! Atât ca luptători, 
ca loialitate, dar şi ca civilizaţie. Romanii se temeau de ei. S-au temut enorm 
înainte de a-i cuceri, dar s-au temut chiar şi după, când i-au chemat să lupte în 

legiunile lor… Erau luptători 
remarcabili. Se băteau fără 
teamă de moarte şi mureau 
râzând, deoarece credeau că 
sufletele lor sunt nemuritoare. 
Însuşi titlul „Aelia” era o 
mare onoare, căci deriva din 
numele întreg al împăratului 
Hadrian. Da. Au fost, fără 
îndoială, dintre cei mai buni 
luptători aduşi să lupte aici, la 
zidul lui Hadrian. Acestea sunt 
fapte, certitudini“ menţionează 

arheologul britanic Robin Birley.  
Unitatea cea mai evident prezentă în fortul Birdoswald, construit în zidul 

lui Hadrian din Britania, este Prima Cohortă Dacică, care este atestată în 31 de 
inscripţii în piatră din totalul de 62 descoperite. Banna - cel mai mare şi mai 
vechi fort din cele șaisprezece înșirate de-a lungul zidului, cel mai bine păstrat, 
cu cele mai multe vestigii, singurul locuit, şi după destrămarea imperiului 
roman, mult după aceea, de către urmașii acelor soldați veniți din îndepărtata 
Dacie. „Banna!... Birdoswald, cum l-au botezat englezii... Rudchester, Halton 
Chester, Ebchester, Great Chester, Rochester, Chester... Mereu acest Chester, 
înscris pe toate tăblițele acelea cafenii, având în paranteză denumirea veche: 
Deva. Deva, Chester... Simplă coincidenţă? Și totuși, sunt prea multe Chester 
aici, la fel cum sunt o mulţime de „dave” la noi, în celălalt capăt al 
continentului: Singidava, Piroboridava, Ramidava, Petrodava, Buridava, 

 

Soldaţi romani cu stindardul dacic! 
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Sargidava, Pelendava... Toate nume de cetăți pur dacice”, notează Bogdan 
Lupescu în revista AS [60].  

Cea mai bine păstrată porţiune a Zidului este cea din jurul localității 
Banna (actualul Birdoswald), unde descoperirile arheologice indică 
încartiruirea Cohortei I Dacice (Cohors I Aelia Dacorum) timp de mai mult de 
un secol, căreia i se alătură ulterior şi Cohorta I Tracă. Cohorta I Aelia Dacică 
a fost formată după cucerirea Daciei de către Traian şi transferată imediat în 
Britania (RIB 1365). Având 1000 de oameni, Cohors I Aelia Dacorum era 
comandată de un tribun, oficial militar de rang înalt al Imperiului. Sub 
comanda tribunului Aurelius Iulianus în perioada 205-208 a fost finalizată 
construcţia Fortului. „Fortăreaţa asta a fost ridicată şi locuită de 1000 de 
soldaţi din Cohors I Dacorum, recrutaţi de Hadrian pe la 120-125, ca să lupte 
împotriva scoţilor, iuţilor si picţilor de la miazănoapte…Au construit cetatea 
Banna cu niște tehnici "ciudate", mai ingenioase decât la restul (RIB 1909) 
(probabil renumita tehnologie dacică de construcţie a zidurilor cu pereţi dubli, 
legaţi prin bârne, iar spaţiul dintre pereţi umplut cu pământ – n.n.)…Au 
continuat să trăiască aici, fiindcă s-au înțeles bine cu localnicii celţi, datorită 
unor asemănări de cultura, „probabil“…Au lăsat o mulțime de inscripții în 
urma lor, dar pietrele acelea nu mai există, pentru că au fost duse la muzeele 
din Carlisle, din Newcastle…” – sunt mărturiile unui ghid de la Marele Zid.  

În documentul (RIB 1914, datat c.AD219) [61] se prezintă inscripţia 
dedicată guvernatorului Modius Julianus. 

SVB MODIO IVLIO LEG[atus] AVG[usti] 
PR[o] • 
PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] 
D[a]C[orum] CVI PRAE[fectu] EST M[arco] 
CL[audio] MENANDER TRIB[unus] 

„Sub comanda lui Modius Julius, legatul 
împăratului legate cu puterea de pro-
pretorian, Prima Cohortă a Dacilor 
(constituită aici) sub comanda tribunului 
Marcus Claudius Menander” 

În pasajul din colţul de sud-est al bisericii descoperite în Birdoswald 
(atunci când romanii încă nu acceptaseră creştinismul!) a fost găsit un altar al 
Cohortei I Aelia Dacică (RIB 1881). Cohorta I Aelia Dacică continuă să 
construiască o serie de altare, cel târziu până la regele Probus (276-82) (RIB 
1912). Cohorta I Aelia Dacică s-a aflat în Britania o perioadă lungă. Despre 
aceasta vorbesc multiplele inscripţii de origine dacică pe ziduri, pietre de 
mormânt, altare, incrustarea cunoscutei săbii dacice – falxul ş.a., nume dacice 
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date copiilor născuţi 
în Britania (de ex. 
Decebalus (RIB1920), 
care vor-besc despre 
legăturile puternice cu 
spaţiul de origine. 
       Descifrarea docu- 
mentului britanic ata-
şat demonstrează pre-
zenţa cohortelor daci-
ce în fortul Banna 
(Bir-doswald). 11 din 
15 documente enume-
rate se referă la daci. 

1909 AD205-
208 B.I. of emperor 
Septimius Severus and 
his sons Caracalla and 

Geta by Cohors I Aelia Dacorum and Cohors I Thracum. 
1892 AD212-222? altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum 

Antoniniana  
1914 c.AD219 B.I. of governor Modius Julius by Cohors I Aelia 

Dacorum 
1896 AD235-238 altar to I O M D by Cohors I Aelia Dacorum during 

Maximian's reign  
1929a AD235-238 altar to I O M D by Cohors I Aelia Dacorum during 

Maximian's reign. 
1875 AD237 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum during the 

consulship of Perpetuus 
1893 AD238-244 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Gordiana  
1883 AD260-268 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Postumiana  
1886 AD260-268 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Postumiana  
1885 AD271-274 altar to Cocidius and I O M by Cohors I Aelia 

Dacorum Tetricianorum  
1929b AD276-282 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Probiana. 
Aflaţi în Birdoswald mai mult de 200 de ani ei nu şi-au uitat rădăcinile, 

făcând inscripţii pe pereţi şi pietre de mormânt cu sabia dacică ş.a. O piatră din 
Birdoswald este a copilului Decebalus, după numele regelui dac. O altă piatră 
de mormânt este a lui Aurelius Concordius, fiul comandantului garnizoanei 
dacice, Aurelius Julianus. Una dintre pietrele de mormânt a fost pusă de către 
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șotia lui Cornelius Victor, membru al gărzii guvernatorului, care a slujit în 
armată vreme de 26 ani şi era originar din Pannonia, Ungaria de azi. 

Prezintă interes mărturiile arheologului român Doru Bogdan, care a făcut 
mici săpături în 1999 la fortul Birdoswald: „Acesta a fost marele nostru noroc, 
al arheologilor: că le-au ars! (este vorba de plăcuţe de lemn cu inscripţii – 
n.n.) O ploaie torențială a căzut peste fortul părăsit, imediat după plecarea lor, 
aşa cum se întâmplă atât de des aici, în Northumbria. Ploaia aceasta a 
înăbușit focul, "călind" tăblițele de lemn, acoperindu-le cu o crusta de carbon 
şi oferindu-le astfel condiții anaerobe de păstrare, fără ca bacteriile să le 
poată ataca, până astăzi. Mi se par nişte documente importante chiar pentru 
istoria Daciei, care ar trebui, poate, să fie băgate în seamă şi de arheologii 
români. Noi am deschis aceste bucăţi de lemn îngropate, le-am desfăcut strat 
cu strat, "foaie cu foaie". 

Să ne întrebăm, ce s-a întâmplat după prăbușirea Imperiului Roman sub 
presiunea barbarilor din nord şi din vest? Este de presupus, şi descoperirile 
arheologice susţin această ipoteză, că după mai mult de 100 de ani de 
şedere, membrii cohortei să fi devenit coloni (proprietari de pământ) şi să se fi 
stabilit definitiv în zonă. „Prima cohortă dacică stă acolo de două secole. 
Soldatul, prinzând rădăcini, devine colon. Puţin cate puţin, legiunile britanice 
uită de legăturile lor cu Roma. Într-o zi, îşi vor proclama un împărat propriu 
(Magnus Maximus), care se va duce să lupte pe continent cu pretendenţii veniţi 
din alte provincii. Britania devenise provincie romană în anul 43 d.Hr., sub 
împăratul Claudiu (41-54), dar numai sudul Insulei, apoi şi centrul, până 
în vremea lui Hadrian (117-138), când acesta a ordonat construirea unui mare 
zid de apărare (120 km), în partea cea mai îngusta a Angliei, pentru a feri 
provincia de atacurile scoţilor şi picţilor din nord” scria istoricul şi scriitorul 
André Maurois, acum o jumătate de veac despre Banna. Încă din secolul 12, 
hrisoavele amintesc de un anume Radul, mare stăpân de oi la Birdoswald, care 
făcea daruri bogate unei mănăstiri din apropiere.  

 

4.3. Teoria romanizării dacilor 
 
După ce Traian a cucerit Dacia în a. 105-106, a început un „proces de 

romanizare” a populaţiilor locale, dacii adoptând treptat limba şi obiceiurile 
latine. Aceasta este teoria clasică a continuităţii daco-române, acceptată de 
majoritatea istoricilor români. Lucrurile nu sunt într-atât de clare cum se crede. 
Tot mai multe probe pun la îndoială teoria clasică a continuităţii daco-romane. 
Ei bine, să încercăm să facem puţină lumină în această problemă.  

Argumentele Pro ale acestei teorii sunt: colonizarea intensivă a Daciei; 
coloniştii proveneau din diferite provincii ale Imperiului Roman („ex toto urbe 
Romano”), limba comună fiindu-le tuturor coloniştilor latina. În acest mediu 
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multietnic, latina, fiind singura limbă de comunicare interetnică, ar fi obţinut 
poziţia dominantă. „Ulpius Traianus, învingând pe Decebal, el a supus Dacia 
şi a transformat în provincie romană provincia, care are o circumferinţă de un 
milion de paşi...După cucerirea Daciei adusese o mulţime foarte mare de 
oameni din toate colţurile lumii romane pentru popularea oraşelor şi 
cultivarea ogoarelor: căci Dacia fusese secătuită de bărbaţi în urma lungului 
război cu Decebal” (Eutropius [62]). Aceeaşi părere o împărtăşeşte şi Roesler 
(istoric german) „...În Dacia a fost creată o adevărată bază de colonizare 
dintr-un teritoriu slab şi înconjurat de o populaţie duşmănoasă, în care însă 
romanitatea nu şi-a înfipt rădăcini atât de adânci, nesprijinindu-se pe bazele 
sigure ale unei naţionalităţi cucerite şi din punct de vedere spiritual. De aici şi 
uşurinţa cu care mai târziu a putut să fie îndepărtată şi a dispărut fără a lăsa 
atât de multe urme ca în Britania sau Noricum, fiind ştearsă ca o simplă 
poleială” (Roesler [63]). Ca să vezi. Un popor născut din marile civilizaţii 
Cucuteni, Gumelniţa, Petreşti, „...din cel mai numeros după inzi popor,...din 
cea mai vitează ramură a tracilor” (Herodot), a dispărut fără urme.  

Care sunt argumentele care pun la îndoială teoria romanizării Daciei? 
În primul rând, timpul scurt de ocupaţie în Dacia nord-dunăreană - doar 165 de 
ani. Precum nu au reusit să-i romanizeze pe egipteni, în 425 de ani (30 î.Hr. – 
395 d.Hr.); pe greci, în 641 de ani (146 î.Hr. – 395 d.Hr.); pe evrei, în 325 de 
ani (70 d.Hr. – 395 d.Hr); pe maltezi, în 1088 de ani (218 î.Hr. – 870 d.Hr.); pe 
britanici, în 400 de ani şi, mai ales, nu au reuşit să creeze o limbă unitară, în 
propria lor Italie, existând 1500 de dialecte (!). În această scurtă perioadă 
trupele romane nu ar fi fost în stare să impună limba latină, până la dispariţia 
completă a celei locale. Şi asta în cazul când Dacia era cucerită în proporţie de 
numai 14% de către trupele romane, care în mare parte vorbeau orice limbă, 
numai limba latină nu (legiuni aduse din Africa, Asia ş.a. părţi ale Imperiului 
Roman). Cele mai vechi cronici 
maghiare (sec. XII-XIII) afirmă 
că atunci când maghiarii au sosit 
în Pannonia, zonele învecinate 
erau locuite de „blacki” sau 
„blazi” (valahi = români); nicio 
cronică medievală nu menţionea-
ză vreo migraţie masivă de 
populaţii romanice din Balcani.  

Apoi exista populaţia 
numită „dacii liberi” şi cele 
numite carpi şi costoboci, care pe 
parcursul întregii perioade 
romane a Daciei le-au dat mare 

 
 

 

 Suriu închis - tracii romanizaţi; suriu deschis - 
dacii liberi. 
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bătaie de cap romanilor. „Pe baza indiciilor istorice noi nu putem susţine 
romanizarea acestei ţări decât în partea apuseană a Ardealului cu Banatul, 
Timişul şi Oltenia, pe care teritoriu se mărginise colonizarea romană. În 
Moldova şi Valahia răsăriteană, precum şi în regiunea dintre Tisa superioară 
şi Ardeal, lipsea această temelie...Şi după părăsirea provinciei dacii din ţară 
susţin ostilităţi cu Imperiul Roman. Acest element ostil nu se poate privi ca 
romanizat” (Dm. Onciul [64]). Argumentele istoricului Dm. Onciul sunt 
absolut fondate. O prea mică parte a Daciei a fost ocupată de romani – şi pentru 
o perioadă incomparabil mai mică decât alte popoare. „Neamul tracilor este cel 
mai numeros după cel al inzilor...” (Herodot). Putea oare să dispară fără urme 
acest mare popor? Problema strămoşilor noştri constă în faptul că acelaşi popor 
era numit de străini cu nume diferite, lăsând impresia că sunt popoare diferite 
(şi astăzi vecinii unguri şi ruşi favorizează ideile aberante ale unor rătăciţi 
despre ţara „Republica Moldova” şi despre „poporul moldovenesc”). Chiar şi 
cea mai vitează ramură a tracilor era numită de romani daci, iar de către greci – 
geţi.  

La începutul mileniului I, între Peninsula Apenină şi Marea Neagră, 
locuia un singur neam, destul de numeros (urmaş al marelui popor trac), dar 
divizat în mai multe ramificaţii, după denumiri geografice, îndeletniciri etc.: 
iliri, traci, geto/daci, carpi (în zona Carpaţilor), tirageţi (în zona Nistrului), 
bastarni, tervingi, goţi., fărâmiţaţi la rândul lor în formaţiuni statale şi 
prestatale, uniuni tribale, sub aspectul ocupaţiilor, structurii sociale, 
credinţelor, locului de trai. „Geţii aceia, care acum se numesc goţi... au intrat 
cu toate forţele în provinciile romane” spune istoricul Orosius [65] de la 
începutul sec. V în cartea „Istorii asupra păgânilor”. 

Ceea ce îi lega pe toţi şi îi făcea să înţeleagă că au aceleaşi rădăcini şi 
sunt de acelaşi neam era limba vorbită, care, în pofida deosebirilor, era 
înţeleasă de toţi, indiferent de regiunea în care locuiau. Chiar şi romanii 
înţelegeau această „limbă latină vulgară”, ceea ce vorbeşte despre faptul că şi 
ei se trăgeau din aceleaşi rădăcini. Deci, după ocuparea Daciei de către Traian 
nu putea fi vorba despre romanizarea ei, ea fiind latină şi până la venirea 
romanilor.  

De aceeaşi părere este şi Dr. Napoleon Săvescu, fondator şi preşedinte al 
asociaţiei „Dacia Revival International Society of New York”, cunoscut 
reprezentant al diasporei româneşti din SUA, care pune la îndoială teza privind 
latinizarea strămoşilor noştri de către romani [22].  El îi îndeamnă pe tinerii 
elevi să pună întrebări profesorului de istorie sau de limbă română „Cât la sută 
din Dacia a fost cucerită de romani?”. Şi dacă profesorul nu ştie, răspunsul 
este: „14 % din teritoriul Daciei” (care se întindea de la vest la est, de la lacul 
Konstanz-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru). Urmează altă întrebare: 
„Câţi ani au ocupat romanii acele 14% din teritoriul Daciei?” Şi dacă 
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profesorul va răspunde: „Numai 164 de ani”, atunci puteţi adresa următoarea 
întrebare: „Soldaţii romani chiar veneau de la Roma şi chiar vorbeau fluent 
limba latină?”  Aici, autorul lucrării conchide că le va fi şi mai greu 
profesorilor să răspundă, aducând argumentele istoricului C.C.Giurescu [66]: 
„Acei soldaţi romani vorbeau orice limbă numai latina nu! Cohortele aflate pe 
pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, 
uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi 
Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, 
Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin, din părţile Coloniei, Batavi 
de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reti din părţile Austriei şi 
Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din 
nordul Africii”.  

Şi ultima întrebare: „Cum a fost posibil ca, într-un interval istoric atât de 
scurt, TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă - 
limba latină , de la nişte soldaţi „romani”, care nici ei nu o vorbeau?”. Aici 
autorul articolului îşi arată nedumerirea: „Când toate popoarele civilizate din 
lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice, care le îndreptăţesc 
să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de „adevăraţi 
romani”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului 
daco-roman: „Soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi 
aşa    s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la 
tatăl lor, soldatul „roman” (care în mare parte din timp se aflau în 
garnizoane, sau nu o cunoşteau). Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din 
Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi 
carpi, de la sute şi sute de kilometrii depărtare?”. Autorul continuă analiza 
tezei oficiale, care ne lezează  direct demnitatea „După părerea stimabililor, 
femeile daco-gete erau chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba 
strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi 
altfel decât “copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii 
populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu 
„mândrie”, aşteptând apariţia „sâmburilor” noului popor şi grăbindu-se, 
între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă - limba latină, când 
de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani)”.  

Drept cine apărem noi în faţa străinilor după astfel de „argumente” 
dezghiocate atât de convingător de autorul articolului. Spunea cu bună 
cunoştinţă de cauză cunoscutul Cicerone „A nu şti ce s-a întâmplat înainte de a 
fi născut este tot aceea ca şi când ai fi necontenit prunc”. Am rămas noi oare 
cu toţii prunci dacă nu ştim sau nu dorim să ştim ce a fost mai înainte, care ne 
sunt rădăcinile? Poate ar fi mai bine să dăm ascultare spuselor străinilor din 
acea perioadă despre strămoşii noştri. „Cel mai numeros neam din lume, după 
inzi, erau tracii” ne luminează Herodot, iar noi nu dăm crezare spuselor lui. 
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„Să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi 
Decebal au fost războaie fratricide, iar tracii au fost daci” (acelaşi lucru îl 
spune şi Aurelian Silvestru) ne spune şi Dio Casius. „Faptul ca dacii vorbeau 
“latina vulgara” este “un secret”, pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l 
ştie. Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetusa n-au trebuit 
tălmaci” afirma N. Densuşianu [4]. Şi asta schimbă totul. Deci, dacii şi romanii 
vorbeau aceiaşi limba. „Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei 
umane în funcţie de vechimea cromosomală, s-a ajuns la concluzia că „prima 
femeie” a apărut în sud-estul Africii. Următorul pas uriaş a fost făcut în nordul 
Egiptului, iar de aici - în Peninsula Balcanica” ne spune cu mândrie N. 
Săvescu [22]. „Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de 
la Universitatea din Los Angeles, California, a început să vorbească despre 
spaţiul Carpato-Dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde 
Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi 
istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere” 
spune cu amărăciune dl Napoleon Săvescu. „Când profesorii Leon E. Stover şi 
Bruce Kraig  vorbesc despre Vechea Europă a mileniului 5 î.Hr., care-şi avea 
locul în centrul României de azi [67], să nu fim mândri?”, continuă cu mândrie 
N. Săvescu. Doar acestea sunt argumentele unor străini, care n-au nici un 
interes să mintă.  

După părăsirea Daciei vechi de către romani, în partea de sud a Dunării 
se formează tocmai trei Dacii: Dacia ripensis, Dacia mediteraneană, Moesia 
superior şi inferior. „Dacii locuiesc pe ambele maluri ale Istrului (Dunării – 
n.n.). Cei care sunt dincoace de fluviu se numesc moesi. Cei de dincolo poartă 
numele de daci, fie că sunt geţi, fie că sunt traci din neamul dacilor”(Casius 
Dio [68]).  Ce i-ar fi făcut pe romani să numească cu numele „Dacia” practic 
întregul teritoriu mai jos de Dunăre până la Balcanii eleni, între Marea Neagră 
şi Marea Adriatică? Doar faptul prezenţei masive a elementului dacic în acest 
spaţiu natural al vechilor traci, din care s-au tras geto-dacii. Lingviştii Skok şi 
Konstantin Jiřeček au determinat că romanizarea s-a produs cu precădere la 
nordul unei linii pornind din actuala Albanie (parte din fostul „Diocesis 
Illyricum”, slab romanizată) şi trecând prin Macedonia, regiunea Serdica 
(actuala Sofia), Munţii Haemus (actualii Balcani şi Scythia minor (Dobrogea). 
La sud de această linie, Tracii s-au elenizat. Prin urmare, limba romanică 
orientală, supranumită de lingvişti protoromână, s-a vorbit la nord de linia 
Jiřeček până la limita extrem nordică a transhumanţei păstorilor romanici, 
limită care, până în secolul XI, este imposibil de determinat cu precizie, dar 
istoricii presupun că includea cea mai mare parte a României de azi. Adică 
elementul latin a fost prezent masiv în acest teritoriu până la venirea romanilor. 
„Geţii (dacii) vorbesc o limbă barbară. Însă curios că este de neam latin”, ne 
scrie martorul ocular al acelor timpuri Publius Ovidius Naso, exilat de romani 
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în or. Tomis (actuala Constanţa). „Colhii şi dacii mă cunosc. Ei vorbesc o 
limbă barbară de idiom latină" (Horaţiu - 65-6 î.Hr.). Deşi nu putea să prinză 
toate cuvintele ce le cânta, înţelegea în toate" (Lucian, 120-135 d.Hr., despre 
împăratul Nero, admirând cântecul unui scit de lângă Pontul Euxin). Oare toate 
acestea, prezenţa în limba română a multor cuvinte din sanscrită [69], 
comunitatea de cuvinte în limbile română, albaneză ş.a. nu vorbesc despre 
existenţa unei limbi protolatine? Toate acestea confirmă o dată în plus unitatea 
rădăcinilor limbilor ambelor popoare, adică limba latină. Deci, limba dacilor 
era o limbă latină până la ocuparea lor de către romani şi nu una romanică 
impusă de romani după cucerirea Daciei, cum încearcă să ne convingă mulţi 
istorici. Cum poţi să explici (conform teoriei oficiale) faptul că limba latină a 
fost învăţată de către daci (chiar şi de cei care nu au fost sub romani şi, deci, nu 
au contactat cu ei) în numai 160 de ani, pe când poporul maltez, care a fost 
dominat de romani cca 1088 de ani, aşa şi n-a fost latinizat? Dar şi britanicii, 
aflaţi peste 300 de ani sub dominaţie romană. Chiar şi peninsula Apenină nu a 
fost în întregime latinizată. Cum am putut fi atât de uşor asimilaţi de romani în 
numai 160 de ani, iar în perioade de timp mult mai mari din timpul năvălirilor 
hunilor, slavilor, tătarilor, turcilor, mai târziu a ruşilor (mă refer aici la 
Basarabia) nu am putut fi „hunizaţi", "slavizaţi", "tătarizaţi", „turciţi", 
„rusificaţi”, ci dimpotrivă, noi i-am asimilat pe mulţi dintre ei? 
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4.4. Împăraţi romani de origine dacică 
 

„Împăraţii romani de origine dacică sunt un subiect foarte puţin 
cunoscut. Poate numele lor le sunt familiare multora, dar cu privire la 

originea lor dacică s-a păstrat tăcere. De-a lungul timpului, cei mai mulţi 
istorici români, dar şi unii străini, le-au contestat originea, în ciuda 

documentelor care ne garantează obârşia lor dacică” 
( Aurora Peţan, istoric) 

 

Sursele istorice arată că dacii erau buni nu numai în lupte, nu doar ca şefi 
de legiuni şi cohorte romane, dar chiar şi la conducerea acestui mare imperiu în 
anii săi de glorie. Împăraţii romani de origine dacica sunt un subiect foarte 
puţin cunoscut. Numele multora dintre împăraţii romani sunt cunoscute, dar 
privitor la originea lor dacica s-a păstrat tăcere. De-a lungul timpului, cei mai 
mulţi istorici romani, dar şi unii străini, le-au contestat originea, în ciuda 
documentelor care confirmă obârşia lor dacică. Fără aceşti daci ajunşi la cârma 
Imperiului, istoria Daciei, a Europei şi chiar a întregii creştinătăţi ar fi fost alta. 
Istoria oficială le contestă dacismul şi astăzi, din motive greu de înţeles. 

În pofida aşa numitului proces de „latinizare şi romanizare” rapidă a 
dacilor, amintirea lui Decebal a rămas vie în secolele următoare, iar numele de 
“dac” este purtat cu mândrie de mai multe personaje istorice, ajunse pe cele 
mai înalte trepte ale ierarhiei militare sau politice a Imperiului Roman. Acest 
lucru a devenit posibil după ce a fost adoptată constituţia lui Caracalla în 212, 
prin care toţi cetăţenii Imperiului Roman născuţi liberi deveneau cetăţeni 
romani cu drepturi depline. Astfel, orice dac devenit cetăţean roman, putea urca 
pe scara ierarhică. 

Caius Iulius Verus Maximinus. A fost primul împărat de certă origine 
tracică, cunoscut în istoriografie sub numele de Maximin Tracul (173-238 
d.Hr.). Acesta fusese păstor în regiunea sa natală, 
Moesia, din tată trac şi mamă alană, şi fusese ridicat 
tot mai sus de Sever Alexandru (222-235) datorită 
capacităţii sale militare şi aspectului său impunător: 
avea 2,40 m înălţime şi era uimitor de voinic. 
Vorbea latina cu accent tracic. Datorită capacităţilor 
sale fizice fusese numit în garda personală a lui 
Septimius Severus. 

A refuzat să lupte sub împăraţii Macrinus şi 
Elagabal, probabil desconsiderând aripa siriană a 
dinastiei severilor, din care făcea parte însuşi Severus. A reintrat în armată sub 
Alexander, cu funcţia de tribun al recruţilor (tribun laticlav), apoi a primit 
comanda unităţilor din Pannonia, în timpul luptelor cu germanii. Negocierile cu 
aceştia duse de către împărat, proiectele privitoare la reducerea numărului de 
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trupe şi mutarea unor unităţi în Orient, au dus la proclamarea lui Maximin ca 
împărat şi asasinarea lui Severus. Pe Dunăre, a respins atacuri ale sarmaţilor şi 
ale dacilor liberi. Victoriile i-au adus titlurile de Germanicus, Sarmaticus şi 
Dacicus Maximus. A fost ucis în urma rebeliunii legiunii II Parthica în timpul 
asediului oraşului Aquilea. 

Regalian, strănepotul lui Decebal este cel dintâi dac care a urcat în 
această ierarhie. Documentele epocii spun ca „dacul cel ambiţios” a intrat in 
istorie în preajma anului 260 d.Hr., susţinând că este un urmaş al lui Decebal, 

un strănepot al marelui rege martir. Această 
genealogie poate fi contestată însă nu se poate 
pune la îndoială originea lui dacică. În anul 260, 
când pe tronul Romei se afla Gallienus, dacul 
Regalian, general cu talent de strateg, se afla în 
fruntea trupelor din zona Dunării, din Pannonia şi 
Moesia. Prin anii 260 el pune la cale o rebeliune, 
în urma căreia este proclamat împărat de către 
trupele sale. Monedele emise de el şi de soţia (sau 
mama) sa, Sulpicia Dryantilla, o femeie cu nume 
dacic, s-au limitat la zona dunăreană. După 

preluarea puterii, duce lupte împotriva sarmaţilor, dar Gallienus vine de la 
Roma împotriva lui şi îl învinge. Conform surselor scrise, Regalian este ucis, 
într-un complot, de propriii săi partizani. 

Personalitatea lui Regalian este deosebit de importantă în istoria 
provinciei Dacia, deoarece coincide cu abandonarea provinciei de către 
Gallienus. Deşi Aurelian este considerat cel care a retras trupele şi 
administraţia romană din Dacia superioară, totuşi, izvoarele istorice şi 
arheologice demonstrează faptul că provincia Dacia a fost abandonată mai 
devreme, în vremea lui Gallienus. Aurelian numai a consemnat şi oficializat 
acest fapt într-un fel ruşinos pentru romani. Vestigiile arheologice (monede 
bătute, inscripţii) demonstrează acest fapt. Acest moment coincide şi cu o serie 
de atacuri dure ale carpilor (daci liberi) asupra provinciei. 

Aureolus, ciobanul din Carpaţi. Tot în vremea lui Gallienus a trăit şi 
Marcus Acilius Aureolus, dac dintr-o familie de ciobani. Istoricul bizantin 
Zonaras spune despre el: “Aureolus era din ţara getică, numită mai târziu 
Dacia, şi de neam obscur, fiind mai întâi păstor…”. Începând ca simplu soldat 
în armata romană, a câştigat simpatia împăratului Valerianus şi a ajuns 
îngrijitor  
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al cavaleriei. După ce a câştigat şi încrederea 
lui Gallienus (succesorul lui Valerian la tron), 
a fost trimis de împărat, în anul 265, în Galia, 
ca să lupte împotriva uzurpatorului Postumus. 
Aureolus însă s-a aliat cu acesta împotriva lui 
Gallienus. În anul 268 a fost proclamat 
suveran la Mediolanum de către armatele sale. 
Gallienus a pornit împotriva celui de-al doilea 
dac autoproclamat împărat, Aureolus. În 
pofida trădării aliatului său, Postumus, în 
asediul de la Mediolanum Gallienus este ucis, 

iar Aureolus a reuşit să-şi păstreze titlul, până în vremea lui Aurelian, dar a fost 
trădat şi ucis, ca şi Regalian, de propriii lui soldaţi.  

 Împăratul Galerius. Galerius Maximianus (292-311) l-a urmat la 
domnie pe Diocleţian, al cărui protejat a fost. S-a născut într-un sat din 
apropiere de Serdica (Sofia), dintr-o mamă dacă, venită din nordul Dunării, din 
Dacia Traiană (după numele 
romanizat, Romula, mama sa 
ar fi venit de undeva din 
Oltenia, din Dacia 
Malvensis, poate chiar din 
oraşul Romula (astăzi Resca, 
jud. Olt). Scriitorul creştin 
Lactanţiu confirmă originea 
dacică a împăratului Galeriu, 
dând şi câteva informaţii 
uluitoare despre acest dac 
ajuns împărat. În primul 
rând, a vrut să supună la 
obligaţia plăţii impozitelor 
Roma şi întreaga Italie, drept răzbunare pentru umilirea dacilor de către Traian 
(ar fi plauzibilă şi varianta cu problemele economice cu care se confrunta 
giganticul Imperiu), care le-a impus tribut dacilor. În al doilea rând, a vrut să 
schimbe numele Imperiului roman în Imperiul dacic. Înainte de a muri, 
împăratul s-a retras în satul său natal, care a fost numit Romulianum, după 
numele mamei sale. Galeriu a rămas în istorie ca persecutor al creştinilor, atât 
în perioada domniei lui Diocleţian, cât şi în timpul propriei domnii. Totuşi, 
înainte de a muri, a dat primul edict de toleranţă din istoria creştinilor, reeditat 
apoi de Constantin cel Mare. Pe arcul său de triumf de la Salonic apar figuri de 
daci cu steagul lor naţional, în forma de şarpe cu cap de lup. Dacismul lui 
Galerius este incontestabil, la fel şi adversitatea sa faţă de romani şi de numele 

 
Monedă bătută de împăratul 

Regalian

 
 

Daci purtând căciula specifică pe arcul lui Galeriu 
din Salonic. 
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de „roman”, declarată deschis de împărat. Nu este exclus faptul distrugerii în 
această perioadă a unei serii de documente ce relatau despre cucerirea Daciei, 
încercând astfel să apere memoria dacilor. 

Daia şi Licinius Maximinus Daia (sau Daza) au fost împăraţi romani, 
drumurile cărora s-au intersectat în timpul domniei lor. Daia era nepotul 
împăratului Galerius. S-a născut în Dacia Aureliană, la sud de Dunăre, având-o 
ca mamă pe sora împăratului. A ajuns să fie adoptat de unchiul său, dar, chiar 
şi după adopţie, a ţinut să-şi păstreze numele dacic.  

Despre Licinius, în schimb, izvoarele spun că se trăgea dintr-o familie de 
ţărani daci din Moesia Superior. S-a născut în anul 265 şi a ajuns prieten foarte 
bun cu Galerius, conferindu-i în anul 308 titlul de „Augustus”, în vestul 
imperiului, în timp ce Daia, nepotul împăratului, şi Constantin (şi acesta de 
origine moeso-dacică) au fost numiţi „fiii auguştilor”. Astfel, toţi cei patru 
suverani care formau tetrarhia (formă de conducere cu patru împăraţi, doi de  
rang superior şi doi de rang mai mic), erau de origine dacică. După moartea lui 

Galeriu, în a. 311, Licinius şi-a împărţit imperiul 
frăţeşte cu Daia, dar în a. 313, s-a aliat cu 
Constantin, căsătorindu-se cu sora lui vitregă, la 
Mediolanum (Milano).  

Constantin şi Licinius se reuniseră la Milano 
pentru un eveniment extrem de important: 
promulgarea edictului prin care religia creştină 
devenea egală în drepturi cu celelalte religii ale 
imperiului. De cealaltă parte, Daia s-a aliat cu 
uzurpatorul Maxenţiu, însă a fost înfrânt a şi 
preferat să se sinucidă ca şi strămoşul său Decebal. 

Locul său a fost luat de Constantin, cumnatul lui Licinius. Ulterior Licinius şi 
Constantin au intrat într-un conflict, în urma căruia cel din urmă a învins şi a 
devenit unic împărat al Imperiului. Cu aceşti patru împăraţi de origine dacică, 
ce au condus imperiul simultan, a început o noua epocă în istoria Imperiului 
Roman. 

Împăratul Constantin şi mama sa Elena. Cel mai mare împărat roman 
de origine dacică a fost Constantin, 
numit şi Constantin cel Mare pentru 
faptele sale, inclusiv în apărarea şi 
promovarea creştinismului, primul 
împărat creştin din istorie. S-a născut 
la sud de Dunăre, la Naissus, în Serbia 
de astăzi, pe atunci provincia Moesia 
Superior, fiind fiul generalului 
Constantinus Chlorus (viitor împărat 

 
Monedă bătută  Maximus 

Daia.

Monedă bătută de Împăratul Constantin. 
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Constanțiu I) şi al Helenei. În a. 271-272, sub împăratul Aurelian, a fost 
membru al protectores (militari superiori în slujba împăratului) în estul 
Imperiului Roman, iar ulterior a ajuns tribun. În 284-285 a fost praeses 
(guvernator de provincie subordonat unui consularis) al Dalmației. A fost 
prefectul pretorian al împăratului Maximian în 288-293. În anul 325, în vremea 
conciliului de la Niceea, la Naissus este atestat un episcop care îşi spune 
„Dacus”. Prezenţa dacilor la sudul Dunării, atât înainte de cucerirea Daciei cât 
şi după aceea, este incontestabilă. Deci, Constantin era, mai exact, un moeso-
dac. Deşi nu se ştie în ce fel dacismul lui Constantin i-a influenţat acţiunile, se 
ştie însă sigur că el este cel care, la doar două secole după cucerirea Daciei, 
spoliază monumentele din splendidul for al lui Traian. Marea friză de piatră a 
lui Traian, măsurând peste 30 de metri şi fiind a treia ca mărime din întreaga 
antichitate, este sparta în bucăţi de Constantin. Patru bucăţi sunt incastrate în 
arcul său de triumf de la Roma, după ce figura lui Traian este ştearsă din 
reprezentările reliefurilor. Mai mult, opt din grandioasele statui de daci, înalte 
de trei metri, care împodobeau forul lui Traian, sunt scoase de la locul lor şi 
urcate pe Arcul împăratului Constantin. Ce logică să aibă dislocarea unor statui 
colosale de daci şi plasarea lor pe un monument al unui împărat roman, daca nu 
faptul ca acesta era născut tot în ţara dacilor? Cu siguranţă, împăratul 
Constantin avea o mare stimă pentru strămoşii săi. Documentele arată că 
Constantin ar fi încercat să aducă Dacia sub stăpânirea sa şi a refăcut podul de 
peste Dunăre, dar rezistenţa carpilor (dacilor liberi) era dură.  

Totuşi, cum de a fost posibila această „profanare” a forului lui Traian? 
Este evident că nici un împărat nu ar fi îndrăznit să distrugă monumentele unui 

predecesor, dacă acesta era preţuit, 
memoria sa era onorată şi făcea parte din 
galeria sacră a părinţilor Romei. Gestul, 
atât de neobişnuit şi de şocant, al plasării 
celor opt statui de daci pe Arcul de triumf 
al lui Constantin, îşi găseşte în acest fel o 
posibilă explicaţie. Statuile de pe arc 
simbolizează obârşia dacică, mândră şi 
iubitoare de libertate, a împăratului. Din 
aceasta perspectivă, nu ar fi deloc absurd 
să ne gândim că scrierea de căpătâi a lui 
Traian despre cucerirea Daciei a dispărut, 
ca şi celelalte scrieri ce relatează acest 

eveniment dramatic din istoria dacilor, din ordinul lui Constantin. Daca 
Galerius nu a contribuit la dispariţia acestor scrieri, se poate să o fi făcut 
împăratul Constantin. 

 
Bustul lui Constantin cel Mare. 
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 Constantin cel Mare este cel care a mutat capitala imperiului la Byzantion, 
numit după moartea sa Constantinopol. Orientul a devenit astfel izvorul 
spiritual şi cultural al întregii Europe. În vreme ce occidentul orbecăia în 
întunericul în care barbarii migratori l-au aruncat, în orient străluceau luminile 
Bizanţului creştin, 
Noua Romă.  „După 
ce ar fi învins 
împăratul Constantin 
pre schitele carii 
lăcuiau dincolo de 
Dunăre (pentru 
năvălirile neamurilor 
de viţă nemţească, 
numiţi de latini cu 
numele de gothi, iar 
de greci schite) pe 
timpul Marelui 
Constantin se chema 
Ghotia în a. 319 cu 
mare biruinţă... 
credinţa cea creştinea-scă întru atâta s-a lăţit cît al şeselea an după pretinsa 
biruinţă se află dintrînsa la Nichea şi a se fi iscălit orînduialelor soborului 
acolo ţinut, Theofil al mitropoliei Ghotiei episcop”, scrie cunoscutul luptător 

pentru dreptul la istorie al românilor Gh. 
Şincai [70]. În această perioadă se formează 
Imperiul Roman de Răsărit, iar Marele 
Constantin este primul împărat, care la 325, a 
oprit prigoana creştinilor. În acelaşi an a pus 
temelia celei de a doua Rome – Constantino-
polul, care a devenit primul centru mondial 
al creştinismului (pe atunci Roma catolică nu 
exista încă), care mai apoi s-a răspândit în 
toată lumea. 

Cât de mult a contribuit dacismul lui 
Constantin la aceasta transferare a gloriei 
romane în orient, este foarte greu de spus. 
Dar dacii de pe Arcul lui Constantin 
veghează vechea Romă şi astăzi, semn al 
dăinuirii spiritului dac peste timp.  

Mai apoi vin urmaşii împăratului 
Constantin cel Mare. Primul este 

 
 

Arcul Împăratului Constantin, Roma. 

Sfinţii Constantin şi Elena. 
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Constantinus II (317-340), împărat arian, prigonitor al Bisericii. Apoi 
Dalmatius, nepotul Sfântului Constantin cel Mare, proclamat august între 335-
337. Hannibalius, de asemenea este nepot al Sfântului Constantin cel Mare, 
august 335-337. Constans este împărat cu adevărat ortodox (333-350). Mai 
apoi Vetranius (350), Constantius II, împărat arian (337-361), Constantinus 
Galus (351-354), Nepotianus (350), Flavius Claudius Iulianus, păgân şi mare 
persecutor al creştinilor, supranumit Iulian Apostatul (361-363). Mai apoi 
urmează o nouă dinastie străromână, deschisă de Flavius Iovianus, împărat 
ortodox (363-364) şi continuată de Flavius Valentinianus I (364-375), Flavius 
Valens (364-378), arian, Gratianus (367-383), împărat al Apusului, ortodox, 
Flavius Valentinianus II (375-392), Flavius Constantius III (417-421), 
Valentinian III (425-455), Marcianus (450-457), Leon I Tracul (457-477), 
Leon II (456-474), Vitalianus (513-515), Anastasius (491-518), Iustin I (518-
527), Iustinian I (527-565), Flavius Iustinianus II (565-578), Tiberius (578-
582), Focas (602-610), ultimul împărat al Imperiului Roman de Răsărit, care 
Imperiu va fi transformat de Heraclius în Imperiu grecesc, cunoscut ca 
Imperiul Bizantin. Credem că această înşiruire este suficientă pentru a deschide 
o perspectivă nouă asupra unei perioade, pe care istoriografia noastră oficială 
are tristul obicei de a o trata cu prea puţin interes. 

 Se impune o întrebare: de ce manualele de istorie nu pomenesc nimic 
despre rolul dacilor în istoria imperiului roman? A existat şi continuă să existe 
o adevărată conspiraţie în jurul acestui subiect. Istoricii români, dar şi unii 
străini, în special maghiari, dar şi ruşi, au făcut tot posibilul pentru a „demonta” 
originea dacică a unor personaje ajunse pe tronul împărăţiei romane. Pe 
istoricii maghiari îi poţi înţelege: trebuie cumva să argumenteze că la venirea 
triburilor maghiare în Panonia nu exista nici urmă de daci. Nu sunt de înţeles 
istoricii români. „Despre informaţiile pe care ni le da Lactanţiu cu privire la 
Galerius s-a spus ca nu merită să fie luate în seamă. Despre cele din „Historia 
Augusta”, care atestă originea dacică a lui Regalian, la fel, că ar fi vorba de 
nişte născociri. Cum poate fi explicat acest comportament? Din două motive 
diferite, dar cu un unic scop. Unii istorici maghiari, în frunte cu A. Alfldi 
(1940), au vrut să demonstreze că, după abandonarea provinciei, în Dacia nu 
a mai rămas nici un dac şi că nu a existat nici un fel de continuitate de-a 
lungul mileniului “întunecat”, pana la venirea maghiarilor în Transilvania” 
spune A. Peţan [54]. De menţionat că recent a mai apărut un avocat al acestei 
opinii, canadianul de provenienţă ungurească D. Darrel, care menţionează în 
volumul geopolitic [71]: „După retragerea romană nu există în regiune 
documente despre daci sau romani pentru un întreg mileniu”. Da, sunt cam 
puţine (s-au străduit mai mulţi „fraţi” de-ai noştri mai mari să fie cât mai 
puţine, dar şi unii istorici de-ai noştri le neglijează pe cele puţine existente) însă 
cei care doresc să le găsească, le găsesc. Apariţia unor personaje istorice 
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importante, cum ar fi împăraţi romani de obârşie dacica, le-ar fi încurcat 
socotelile, şi atunci ei au recurs la contestarea surselor documentare, pentru a 
demonstra că nu este vorba de daci autentici.  

Din păcate, şi unii dintre istoricii români, au turnat apă la moara acestor 
istorici unguri, demonstrând ca, după abandonarea Daciei de către romani, 
toată populaţia rămasă în provincie era deja complet romanizată. Prin urmare, 
şi împăraţii de origine dacică trebuiau să fie tot romani. Dar faptul că 
documentele depistate arată asupra originii dacice a acestor împăraţi, că 
originea lor etnică era foarte importantă? Cunoşteau, desigur, limba latină, erau 
integraţi în societatea romană provincială, dar obârşia lor era dacică. Dacă ar fi 
fost daci complet romanizaţi, fără să mai poarte vreo moştenire dacica, li s-ar fi 
spus pur si simplu romani, fără prea multă insistenţă pe originea etnică. În 
schimb, marele cărturar Dimitrie Cantemir nu se sfia să-l numească pe 
Aureolus „hatmanul călărimii Avreulus Dacul”.  

Această falsificare persistă până astăzi, iar istoria oficială nu recunoaşte 
originea dacică a acestor împăraţi. Ştergerea dacilor din istorie pare să fie 
urmarea unui blestem ce s-a născut demult, dar continuă şi astăzi. Istoricii 
noştri continuă să-i lase pe daci ăntr-un întuneric care pare să nu se mai 
sfârşească.  

Este clar că şi de această dată „…istoria ne-a fost furată, latinitatea ne-a 
fost furată” [72]. E de datoria specialiştilor în materie să confirme sau să 
infirme aceste ipoteze. Desigur, acest lucru nu e uşor. În domeniul ştiinţelor 
exacte se operează cu parametri concreţi, în mare parte reali, sesizabili. În 
istorie însă e necesară o analiză minuţioasă a situaţiilor istorice, o confruntare 
logică a faptelor în context cu perioadele istorice. 
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CAPITOLUL V 

 

PERIOADA POSTROMANĂ – MILENIUL I 
 

5.1. Continuitatea dacică a poporului român  
 

„Sămânţa din care a răsărit acest popor e nobilă, şi poporul nu va pieri 
decât atunci când românii vor uita nobleţea seminţiei lor” 

(M. Eminescu. Opera politică) 
 

Stăpânirea romană asupra Daciei devenea tot mai slabă sub presiunea 
barbarilor din afara imperiului. „...Galenius le-a pierdut în timpul domniei sale 
(teritoriile Daciei Traiane – n.n.), iar împăratul Aurelian, rechemând de acolo 
legiunile, le-a aşezat în Moesia şi acolo într-o parte a acesteia a întemeiat 
Dacia Mediterană şi Dacia Ripensis, la care a adăugat Dardania” [73]. Iar 
istoricul Gh. Şincai scrie la menţiunea a. anul 274: „...Cum că împăratul 
Avrelian vrînd a merge împotriva perşilor, în anul acesta a scos leghioanele 
din Dachia Veche şi o parte a coloniei şi le-a aşezat de-a dreapta Dunărei...”. 
Din partea coloniei carea a rămas în Dachia Veche, şi din romanii cei de 
Crumn trecuţi peste Dunăre) s-au prăsit apoi toţi românii cîţi sînt de-a stînga 
Dunărei; iară din partea coloniei carea s-a trecut Dunărea şi s-a aşezat în 
Dachia-cea-Nouă, aşijderea şi din romanii, pre carii i-a adus Marele 
Constantin în Thrachia, Machidonia şi Thesalia, s-au prăsit românii cei ce 
sunt de-a dreapta Dunărei, carii s-au numit după aceea, vlahi, cuzo-vlahi, 
tocma cum s-au numit şi cei ce au rămas de-a stînga Dunărei, întîi români, 
apoi cumani, mai pre urmă munteni, moldoveni, mocani; ci oricum s-au numit 
sau se numesc şi acum, tot de o viţă şi porodiţă sînt, adecă români de sînge...”. 

După părăsirea Daciei vechi de către romani, în partea de sud a Dunării 
se formează tocmai trei Dacii: Dacia ripensis, Dacia mediteraneană, Moesia 
superior şi inferior. Ce i-a făcut pe romani să numească cu numele „Dacia” 
practic întregul teritoriu mai jos de Dunăre, până la Balcanii eleni, între Marea 
Neagra şi Marea Adriatică? Probabil doar faptul prezenţei masive a 
elementului dacic în acest spaţiu al vechilor traci, din care s-au tras geto-dacii. 
Lingviştii Skok şi Konstantin Jiřeček au determinat că romanizarea s-a produs 
cu precădere la nordul unei linii pornind din actuala Albanie (parte din fostul 
„Diocesis Illyricum”, slab romanizată) şi trecând prin Macedonia, regiunea 
Serdica (actuala Sofia), Munţii Haemus (actualii Balcani şi Scythia minor 
(Dobrogea). 

După abandonarea provinciei sub Aurelian, foarte puţin se mai scrie 
despre această provincie. Avem câteva menţiuni ale dacilor liberi, ultimele din 
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secolul IV d.Hr, când carpii din Moldova le dau de furcă romanilor. După 
aceea, tăcere absolută. În Dacia se perindă nenumărate neamuri migratoare, pe 
care izvoarele vremii le consemnează cu conştiinciozitate şi curiozitate, dar nu 
mai aflăm absolut nimic despre oamenii pământului – dacii, deşi prezenţa lor 
pe vechile teritorii nu poate fi pusă la îndoială, aşa cum ne demonstrează 
izvoarele arheologice, tradiţiile, folclorul şi chiar lingvistica. 

Pentru a câta oară graţie vecinilor şi „prietenilor”, strămoşii noştri devin 
„mari anonimi ai Europei”. Informaţiile zgârcite despre continuitatea 
dezvoltării şi transformării dacilor în românii primelor state româneşti, 
Moldova, Muntenia şi Transilvania, în perioada postromană de circa 1100 de 
ani, dezinformarea intenţionată, în special, de către vecinii noştri, care 
întotdeauna au jinduit aceste pământuri, istoria amputată promovată de aşa 
numiţii istorici şi cozile de topor autohtone, susţinuţi de diferiţi avocaţi din 
exterior (cel mai mult se manifestă în acest sens aşa numiţii savanţi ruşi şi 
unguri), au creat o istorie ciopârţită a acestor ţinuturi. În realitate, etnogeneza 
românească şi de constituire a statelor româneşti a fost un proces foarte 
îndelungat şi extrem de complex. Complexitatea acestor procese istorice 
necesită o abordare adecvată. O teorie privind etnogeneza oricărui popor 
trebuie să se înscrie perfect în contextul evenimentelor istorice înregistrate în 
această perioadă, să fie în concordanţă cu mărturiile istorice. Or, o astfel de 
teorie nu există, ceea ce lasă câmp larg de manevră pentru vecini de a-şi 
„argumenta” dreptul lor asupra acestor teritorii, iar pentru unii aşa zişi istorici 
moldoveni prezintă un teren propice pentru teoriile lor anacronice de apariţie 
primară a poporului moldovenesc şi a limbii lui, rupt din contextul dezvoltării 
generale a poporului român, continuator al geto-dacilor. Dar tocmai această 
perioadă în istoria neamului românesc este foarte vag prezentată, fără răspuns 
la multe întrebări privind structura logică, diverse fapte istorice. În acest sens, 
pe bună dreptate se întreabă istoricul basarabean A. Groza [74]: 

- „Unde a dispărut pentru un timp de 700-800 de ani (sf. sec. al IIIlea - sf. 
sec. al Xlea când sunt menţionaţi vlahii (valahii) în izvoarele istorice) un popor 
mult mai numeros (lucru, de altfel, menţionat de înşişi istoricii greci, romani 
ş.a.) decât grecii, bulgarii, sârbii, maghiarii ş.a.?” Şi în acest caz este valabilă 
legea conservării energiei (în fizică), populaţiilor (în sociologie): „Nimic nu 
apare din nimic. Totul trece dintr-o formă în alta”; 

- „Cum s-a întâmplat că slavii de sud (veniţi prin sec.V) şi-au creat statul 
lor în secolul al VIIlea, slavii de răsărit – în secolul al IXlea, maghiarii – la 
începutul secolului al Xlea, iar românii, care locuiau în mijlocul acestor 
popoare şi aveau tradiţii statale de secole, abia în secolul al XIVlea, cu o 
întârziere de 400-700 ani?”; 

- „De ce popoarele vecine, pentru care era foarte cunoscut etnonimul şi 
politonimul „roman”, de la care a derivat şi etnonimul „român”, nu ne-au 
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numit, cum era şi firesc – romanus, rumâni, ci au inventat un alt etnonim – 
vlahi, blahi, valahi etc.?”.  

Şi mai sunt multe alte întrebări de acest gen, la care istoriografia noastră 
nu dă un răspuns argumentat. Cauza principală nu este lipsa specialiştilor şi a 
izvoarelor, ci faptul că istoria noastră a prezentat un interes sporit pentru 
străini, care o perioadă îndelungată au asuprit acest neam, când a primat 
interesul politic de stat. De asemenea, românii încep să-şi scrie istoria mai 
târziu decât vecinii lor, ruşii, maghiarii, care au reuşit să-şi „legifereze” din 
punct de vedere istoric dreptul lor asupra numelui pe care-l purtau şi asupra 
teritoriului pe care locuiau. Ruşii „demonstrează” că pământurile la răsărit de 
Carpaţi din cele mai vechi timpuri le-au aparţinut lor (ei, care apar ca entitate 
doar prin secolele IV-V d.Hr.). Maghiarii spun că ei primii s-au aşezat pe 
teritoriul dintre Dunărea de Mijloc şi Carpaţi (ei, apărând în acest spaţiu doar 
prin secolul IX). Mai sunt şi astăzi avocaţi ai ungurilor, care argumentează 
dreptul ungurilor asupra teritoriilor străvechi româneşti. Ce ne încurcă acum să 
descoperim adevărata istorie a neamului nostru, cu atât mai mult că tot mai 
mulţi străini încearcă, într-un fel, să ne ajute. Vrem să aducem puţină lumină în 
această problemă complicată. 

Tot mai des apare întrebarea, care este rostul acestui zbucium fără sens, al 
acestei lupte cu morile de vânt? În astfel de clipe, deosebit de binevenit este 
răspunsul autorului cărţii „Arestarea, procesul şi moartea lui Iisus” Haim Cohn 
la întrebarea dacă o carte poate pune capăt unor idei preconcepute. „O singură 
carte nu este în stare de aşa ceva, dar poate crea o opinie publică, iar aceasta, 
la rândul ei, poate să ducă la o schimbare a lucrurilor” a fost răspunsul lui. 

Să încercăm, prin argumente, să creăm această opinie publică, să 
demonstrăm continuitatea poporului dac, a culturii dacice pe parcursul acestui 
mileniu de frământări pe bătrânul continent şi finalizarea procesului de 
etnogeneză a poporului român. Vom diviza argumentele în patru grupuri 
distincte: argumente de ordin politic, geografic, cultural şi religios. 

 

5.1.1. Argumente de ordin politic 
 

Să pornim de la momentul părăsirii vechii Dacii de romani. Ce a rămas în 
Dacia după plecarea romanilor, în a. 272, sub Aurelian? Părerile diferă. Cea 
mai înrădăcinată opinie este aceea că Dacia depopulată a fost completamente 
romanizată cu ajutorul coloniştilor străini, ipoteză care nu suportă nicio critică. 
Promovată şi de vecini (unguri, slavi), această ipoteză urmăreşte un singur 
scop: argumentarea aflării lor în aceste spaţii din sud-estul Europei, spunând că 
ei au venit pe loc gol, nepopulat. Din cauza dominării lor în aceste spaţii (şi a 
altora), multe urme ale neamului nostru au fost distruse sau răstălmăcite după 
bunul lor plac. „Toţi romanii retrăgându-se la sud de Dunăre în 272, Dacia a 
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fost populată exclusiv cu germanici şi cu slavi, dar în mod răzleţ, aşa încât 
maghiarii ar fi prima populaţie sedentară în acest teritoriu” declară mai mulţi 
avocaţi ai ungurilor cum ar fi D. Darrell [71]. Ca să vezi! A fost marele popor 
dac, cu o istorie multimilenară, şi nu mai e. A dispărut, aşa, fără urme, ca să 
elibereze locul pentru unguri şi slavi. Este lipsită totalmente de sâmburele 
raţiunii această ipoteză. Un popor sedentar, cu îndeletniciri agricole de milenii 
(lucru menţionat de numeroşi istorici ai timpului), cu adânci rădăcini în 
pământul stropit cu sângele strămoşilor, nu putea să părăsească teritoriul vechii 
Dacii, cu atât mai mult că la nord-est se aflau fraţii lor – dacii liberi. Desigur, 
cu retragerea legiunilor romane, frumoasa alcătuire romană a vechii Dacii se 
strică. Nu mai e ocrotire, nici cârmă, nici povaţă. Cetăţile construite de romani 
se dărăpănează, oraşele se pustiesc; fruntaşii, neguţătorii, oamenii cu stare, 
pleacă cu administraţia romană în Daciile noi. Rămâne însă plugarul – talpa 
ţării, gloata de muncă şi de îndurare, rămâne poporul cel mult şi strâmtorat, pe 
care porunca împăratului nu-l priveşte, pe care moartea nu-l mai înspăimântă. 
Săracul n-are unde să plece. 

„După retragerea romană nu există în regiune documente despre daci 
sau romani pentru un întreg mileniu”, ne luminează doctorul honoris causa 
Delamaid Darrell în volumul geopolitic „The New European Surregions” [71]. 
Da, sunt cam puţine însă cei care doresc să le găsească le găsesc. Că ignoranţa 
acestui domn este totală (să fie numai ignoranţă!) ne vorbeşte cronica 
evenimentelor de mai jos. Deocamdată calul Troian al Europei, Ungaria, 
împreună cu Rusia, lucrează eficient în direcţia discreditării României în faţa 
popoarelor coabitante din Europa, prin „promovarea „adevărului” despre 
România, care este un stat artificial locuit de maghiari, ţigani, ruşi, ucraineni, 
bulgari, găgăuzi, moldoveni etc. şi doar unde şi unde de ceva români” [75]. 
„...Tracii nu au existat (ca să vezi, o întreagă armată de istorici, martori ai 
timpului – greci, romani, arabi, goţi ş.a. i-au descris în amănunte pe aceşti 
„anonimi” ai istoriei, iar pretinsul doctor nici n-a auzit de ei), iar dacii 
reprezintă un trib nord-celtic non-germanic, cu origini incerte”(!!!), declară 
nonşalant acelaşi Delamaid Darrell [71]. Faptul că dacii au lăsat atâtea urme 
adânci în acest pământ, că o serie de împăraţi romani au fost de origine dacică, 
oare nu vorbeşte despre faptul că dacii au existat şi că erau egali romanilor? Să 
vedem însă ce spun tot străinii despre originile poporului român. „Observând 
numai originile, Valahia şi Moldova fac parte din marea familie a Europei 
Latine. Ei (românii n.n.) poartă nume latin, vorbesc limba latină, pământul lor 
a păstrat nume latine şi sub acest aspect ei nu au meritat mai mult uitarea 
savanţilor şi publiciştilor... Nu, nu ne este permis să ne îndoim că naţiunile 
pelasge formară poporul latin... Este incontestabil că pelasgii contribuiră la 
fondarea Romei. Pentru ce să ne mirăm atunci că pelasgii panonieni, că 
pelasgii din Tesalia, din Macedonia, că pelasgii Daciei vorbiseră şi 
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conversaseră dialectul lor naţional,  pelasgicul vlah, care a purtat în Italia 
numele de latin” scrie publicistul şi omul politic francez Felix Colson [76]. Cât 
de clară este originea poporului român pentru Colson şi cât de nebuloasă, 
misterioasă este pentru Delamaid Darrell.  

Convins că românii sunt urmaşi nu numai ai romanilor, ci şi ai dacilor     
S. M. Girardin, un alt jurnalist francez, care a cunoscut foarte bine originile 
poporului român, constata asemănări între dacii de pe Columna lui Traian şi 
ţăranii, pe care ia întâlnit: „Eu am văzut în câmpurile Valahiei şi pe colinele 
Moldovei figurile pe care le văzusem pe Columna lui Traian... Această 
provincie îndepărtată, cucerită ultima de romani, a conservat cel mai mult 
urmele şederii lor”. 

Desigur, este indiscutabil şi faptul că poporul român în această perioadă 
plină de frământări şi mişcări de popoare, aflat în acest spaţiu extrem de 
vulnerabil, a cunoscut anumite transformări, influenţe. Dar tot atât de adevărat 
este şi faptul că strămoşii noştri au fost mult mai puternici din punct de vedere 
genetic decât hoardele nomade, ei, la rândul lor, asimilându-i pe mulţi nomazi 
din est.  

„Din partea coloniei care a rămas în Dachia veche şi din românii dintre 
Crum trecuţi peste Dunăre s-au prăsit apoi tot românii cât sunt de-a stânga 
Dunării, iară din partea coloniei care s-a trecut Dunărea şi s-au aşezat în 
Dachia cea nouă, aşijderea şi din românii pre carii i-a adus Marele 
Constantin în Trachia, Machidonia şi Thesalis, s-au prăsit românii, carii s-au 
numit după aceea cum vlahi, cum cuzo-vlahi, iară mai apoi comani, 
paţinachite, mai pre urmă munteni, moldoveni, mocani, ci oricum i-au numit 
sau se numesc acum, tot de o viţă şi porodiţă sunt adecă români de sânge” [70, 
p.36]. Cum se leagă cu aceste fapte documentate, culese din biblioteca 
Vaticanului, ereziile lui Darrell precum că „După retragerea (romană) nu 
există în regiune documente despre daci sau români pentru un întreg mileniu”. 
Iată că există. 

Merită toată atenţia şi opinia marelui cărturar N. Milescu Spătarul „Însă 
nu puţină mirare este la toţi câţi scriu de aceasta, nici la câţi bine vor socoti de 
aceşti români cum s-au ţinut şi au stătut până astăzi aşa, păzindu-şi şi limba, şi 
cum au putut şi pot şi pământurile acestea locuiesc, care aceasta la puţine 
limbi şi neamuri se vede; şi mai vârtos atâtea roduri de oameni străine şi 
barbare peste dânşii au dat şi au stricat, carii peste alţii aşa dând nici numele, 
nici alt nimic nu se mai ştie, nici nu se mai pomeneşte de aceia”.  
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5.1.2. Argumente de ordin geografic 
 

„...Europa începe de la munţii Rifiei (Caucaz – n.n) de la fluviul Tanais 
(Don - n.n.) şi de la lacul Meotic (Marea Azov – n.n.), care se afla spre 
răsărit... La răsărit se găseşte Alania, la Mijloc Dacia unde e şi Gothia, apoi 
se află Germania...” [65]. În sec. V, până la venirea slavilor şi cu mult înainte 
de venirea ungurilor, încă se ştia de Dacia. Ea nu dispăruse după plecarea 
romanilor din Dacia Veche, cum încearcă să ne convingă unii alde Darell. 
„Sciţii de dincolo de Istru, pe care cei vechi îi numeau geţi, iar cei de acum îi 
numesc goţi” spune Philostorgios (368-425) în „Istoria bisericească”. Cel mai 
argumentat şi convingător în acest sens este chiar istoricul got Iordanes. 
„...despre care geţi am arătat mai sus că sunt goţi” (Getica). „ ...Cei vechi i-au 
numit mai mult geţi decât goţi, neam tare şi foarte puternic, înalt prin statura 
corpurilor, îngrozitor prin felul armelor” spune Isidor din Sevilla [77]. 
„Deprinderea statornică cu agricultura cere însă ca poporul român să fi avut 
în stăpânirea sa un teritoriu, pe care s-o fi putut pune în aplicare. Cum să se 
explice deci aceasta, dacă el ar fi venit mai târziu în ţara sa, când aceasta era 
acum ocupată de alte popoare, slavoni şi unguri  ş.a., fără ca el s-o fi cucerit, 
pentru a putea deveni proprietar de pământ şi agricultor”, demonstrează destul 
de argumentat dreptul poporului român asupra acestui pământ strămoşesc 
cunoscutul istoric Dm. Onciul [64]. 

 

5.1.3. Argumente de ordin cultural şi lingvistic 
 

E semnificativ faptul că la poporul român, dar şi la popoarele care ne 
înconjoară (bulgari slavi, unguri), se întâlnesc ireproşabile judecăţi de valoare 
cu privire la cusăturile naţionale (cămăşi, prosoape, feţe de masă, batiste), apoi 
cu privire la furcile de tors, la stâlpi, la balcoane, apoi cu privire la cântece, la 
doine, la dansuri... etc. Însă, atenţie, multe dintre aceste simboluri naţionale ale 
bulgarilor, slavilor, ungurilor, nu le veţi găsi pe Volga, Kama, în marea câmpie 
rusă, de unde au migrat aceste popoare. Acest lucru vorbeşte despre faptul 
preluării multora din ele de la popoarele băştinaşe (tracice, cum spune 
Herodot), peste care au venit ei în perioada marilor migraţii.  

Cele mai importante argumente ale perpetuării oricărui neam sunt 
elementele culturale şi lingvistice. Ele reprezintă o adevărată arhivă a 
poporului, aflată la adăpost sigur în afara oricăror pericole de dispariţie. 
„Limbajul este deci un fel de arhivă, unde descoperirile omeneşti sînt la 
adăpost de cele mai supărătoare accidente; arhivă pe care flăcările n-ar putea 
s-o mistuie şi care nu ar putea să piară decât o dată cu năruirea totală a 
naţiunii” spunea în 1759 J.D. Michaelis. Vergiliu a scris Eneida, lăsând peste 
veacuri informaţii despre originea nobilă a neamului său de troieni, fraţii 
înaintaşilor noştri, conduşi de Enea (urmaş al lui moş Ene din tradiţia noastră). 
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Miturile despre întemeierea unor oraşe din peninsula Italică au la bază câte un 
erou troian. Din timpuri străvechi, s-au transmis până astăzi obiceiuri, doine, 
balade. De nivelul Eneidei şi Iliadei este balada „Mioriţa”. În ea este codificată 
foarte multă informaţie despre trecutul nostru, de descifrarea căreia sunt 
preocupaţi specialiştii în domeniu. Una dintre acestea este informaţia privind 
petrecerea ritualului de sacrificare şi trecerea în nemurire. În baladă se spune că 
sacrificarea se făcea la asfinţit de soare, iar ciobănaşul nu întreprindea nimic, 
deoarece calea aleasă era calea spre nemurire. Întrebaţi (solii - n.n.) de 
Alexandru cel Mare dacă se tem de el, i-au răspuns cu mândrie: „Geţii nu se 
tem decât de cer, să nu cadă pe ei”. Nu este de mirare că mulţi străini nu ne 
înţeleg folclorul, creaţia populară, doinele.  

Este dureros să constaţi îndărătnicia cu care unii încearcă să ne convingă 
de influienţa slavă din limba română. „Sincer, apreciez talentul şi inteligenţa 
rusească, dar acest lucru nu mă determină să îmi pierd logica şi să şterg cu 
buretele Antichitatea, numai de dragul apariţiei slavilor în acest spaţiu, după 
secolul VI”, vorbeşte cu demnitate dna Camelia Tripon.  

Un alt izvor scris, deosebit de important, care oferă răspunsuri la mai 
multe întrebări ce ţin de istoria neamului, sunt plăcile de la Sinaia, descoperite 
la mijlocul secolului XIX. Conform anumitor surse, plăcile originale au fost 
confecţionate din aur, dar actualmente sunt dispărute (se presupune că s-ar 
putea afla prin unul din depozitele arhivei de stat ale Rusiei, unde au nimerit cu 
întreg tezaurul românesc la 1916. În anul 1875, regele României, Carol I, a dat 
ordin să se facă copii ale acestor plăci din plumb. În privinţa autenticităţii 
copiilor se vehiculează diferite interpretări, însă prin utilizarea tehnologiilor 
moderne s-ar putea lesne confirma sau infirma originalitatea plăcuţelor de la 
Sinaia. Specialiştii în domeniu trebuie să participe în continuare, alături de alţii, 
care au făcut-o deja, la descifrarea acestor plăcuţe. Interesant de menţionat este 
faptul că semnele cu care sunt reprezentate fonetic combinaţiile “gi” şi “ci” din 
ortografia româneasca actuală, astăzi sunt folosite numai în alfabetul chirilic. 
Această problemă suscită interes pentru studiu. De unde şi până unde semnele 
ortografice dacice specifice să fi fost folosite în alfabetul chirilic? Cum au 
ajuns acolo, dacă se ştie că alfabetul chirilic a fost inventat în secolul IX d.H.? 

Încă de la Homer, apar referiri la poporul din spaţiul carpato-istrian. În 
acest context, un popor sedentar, axat pe agricultură şi pe meşteşugurile ce îi 
asigură uneltele şi obiectele din gospodărie, nu poate fi într-atât de lipsit de 
inteligenţă încât să nu-şi exprime prin cuvinte activităţile şi uneltele folosite. O 
dovadă a gradului de dezvoltare a agriculturii este dată de descrierea făcută de 
Herodot. Grâul era atât de înalt, încât perşii au trebuit să îl secere pentru a 
putea trece cavaleria. Azi nici nu ne putem imagina ce fel de agricultură exista 
în urmă cu aproape 2500 de ani. Dacă spaţiul nostru s-a remarcat ca un 
adevărat grânar încă de pe vremea lui Herodot, cu aproape o mie de ani 
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înaintea invaziei slavilor, cum este posibil ca românii să fi preluat termenii 
„coasă, plug, boroană, brazdă, snop stog” din slavă, după cum afirmă autorii 
DEX-ului? Obsesiile unora pentru slavonă, care uită că abia în secolul al XV-
lea au fost introduse literele chirilice, sunt jenante. Scrierea a fost inventată de 
Chiril (Constantin) şi Metodiu, născuţi în Tesalonic, în secolul IX, sub 
influenţa scrierii greceşti. Interesant că grecii spun COSSA la COASĂ, iar 
spaniolii spun cosa-lucru, cosecha-recoltă, coser-a coase, iar coasta (toracică) 
de forma unei coase apare şi în latină-costa. Apare, firesc, întrebarea: şi ei tot 
de la slavi le-au luat? Poate că măcar din această înlănţuire de termeni vom 
înţelege sensul acestor cuvinte, pe care le-au purtat elinii şi geţii până în Spania 
– ţară, în care există credinţa că strămoşii spaniolilor se trag din Deceneu şi 
Zamolxis. De aceea, coasa taie recolta (cosecha, în spaniolă), iar cosorul este 
folosit în viticultură (în care excelam încă din vremea lui Burebista, sec. I î.Hr., 
când au fost tăiate viile, pentru a se reduce consumul de vin - cu 700 de ani 
înainte de apariţia slavilor în istoria Europei).  

Şi un ultim argument cultural al continuităţii poporului român, din 
mulţimea de argumente existente, în această perioadă incertă îl constituie aşa 
numitul Codex Rohonczi, care reprezintă o carte veche de cca 1000 de ani, care 
a fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907. Graful Batthyany 
Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei în 1938. Această carte 
veche, păstrată la Budapesta, răstoarnă multe dintre teoriile istorice privitor la 
cultura strămoşilor noştri. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în 
respectiva perioadă istorică. A fost scris cu caractere dacice, de la dreapta la 
stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre vlahi şi regatul lor. 
Arheologul Viorica Enachiuc (Iaşi) a tradus, în premieră, filele misteriosului 
manuscris. Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele. Manuscrisul 
se află în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei. După ce a studiat Codexul, 
cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un 
articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris, care ar putea 
semnifica cifre. Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost 
redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), dar 
într-un alfabet dacic cu 150 de caractere, în care dominante sunt străvechile 
semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului. Codexul are 448 de 
pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri. În text sunt intercalate miniaturi cu scene 
laice şi religioase. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, 
şi include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak 
(vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. Sunt 
informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea 
Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până 
la izvoarele Nistrului (ce au de spus „marii istorici moldoveni”, pentru care 
punctul de plecare este a. 1359). Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - 
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cetatea din insula Pacuiul lui Soare. Dacă s-ar face o paralelă a alfabetului în 
care a fost scris acest Codex cu misterioasele tăbliţe de la Sinaia, atunci devine 
credibilă ipoteza că aşa numitul alfabet chirilic este de fapt alfabetul dacic, iar 
alfabetul inventat de Chiril şi Metodiu este de fapt alfabetul glagolic. Este de 
datoria cercetătorilor în domeniu să facă un studiu mai complex al acestui 
Codex. În cetatea sufletului indo-european, printre specialiştii în domeniu, se 
vor găsi cetăţeni care să refacă drumul cuvintelor cetelor de strămoşi rătăcite în 
hăţişul lingvistic, poate cam artificial creat. 

 

5.1.4. Argumente de ordin religios 
 

Tocmai în această perioadă, despre care vorbeşte acest D. Darrell că a 
fost foarte sterilă, în această zonă a Europei au loc un şir de evenimente, care 
mai apoi au modelat lumea creştină. „Poporul român, graţie Ocrotitorului şi 
Patronului său sf. Andrei,  a fost cel dintâi popor creştin” menţionează poetul 
Nichifor Crainic. „Mântuitorul îl trimite pe Andrei, fratele lui Sf. Petru, în 
Dacia pentru a pune temelia celui dintâi popor creştin din lume, născut din 
daci – cei mai drepţi şi mai viteji din lume – şi din romanii ajunşi la cea mai 
înaltă civilizaţie de pe Terra” scrie cu mândrie cunoscutul scriitor basarabean 
şi bun cunoscător al istoriei religiei creştine Ion Vicol. „După ce ar fi învins 
împăratul Constantin pre schitele carii lăcuiau dincolo de Dunăre (pentru 
năvălirile neamurilor de viţă nemţească, numiţi de latini cu numele de gothi, 
iar de greci schite) pe timpul Marelui Constantin se chema Ghotia în a. 319 cu 
mare biruinţă... Credinţa cea creştinească întru atâta s-a lăţit cît al şeselea an 
după pretinsa biruinţă se află dintrînsa la Nichea şi a se fi iscălit orînduialelor 
soborului acolo ţinut, Theofil al mitropoliei Ghotiei episcop” [70, p.36]. În 
aceeaşi perioadă „sterilă” se formează Imperiul Roman de Răsărit, iar Marele 
Constantin este primul împărat, care la 325 a oprit prigoana creştinilor. În 
acelaşi an a pus temelia celei de a doua Rome – Constantinopolul, care a 
devenit primul centru mondial al creştinismului (pe atunci Roma catolică nu 
exista încă), care mai apoi s-a răspândit în toată lumea. Ei bine, alte evenimente  
minore, din punctul de vedere al lui Darrell, ar putea fi trecute cu vederea, însă 
aceste câteva evenimente majore, care au marcat viitorul lumii creştine, cine    
le-au creat dacă nu romanii de est, dacii şi alte popoare din această zonă (nu 
dragii inimii lui maghiarii, care au apărut în zona Dunării doar spre sfârşitul 
secolul IX, nu slavii şi bulgarii păgâni, care s-au creştinat doar spre sfârşitul 
sec. IX). De ce anume la daci a prins atât de uşor rădăcini învăţătura creştină? 
Fiindcă la vechii daci erau înrădăcinate conceptele zamolxiene, sădite de marii 
preoţi Deceneu, Comosicus ş.a. care s-au împletit mai târziu cu cele creştine şi 
apoi cu cele isihaste (doctrină, care cere desprinderea de tentaţiile lumeşti 
amăgitoare şi cultivarea, în schimb, a valorilor spirituale şi divine). Când 
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creştinismul a început să se răspândească în Dacia, conceptele zamolxiene 
(nemurirea, ipostaza dublă, om şi zeu, monoteismul şi epifania, reînvierea - 
foarte asemănătoare cu cultul lui Hristos, dăinuiau încă în credinţa locuitorilor 
astfel încât trecerea la creştinism, care cultiva, în esenţă, concepte asemănătoare, 
s-a făcut fără calamităţi sociale. 

De asemenea, interesant este faptul că termenul „Bisica” (biserică), 
referitor la “Hramul Dumnezeiesc”, îl întâlnim înainte de apariţia 
creştinismului şi “înainte să se impună latinizarea în Dacia”. Termenul 
“Bisica” nu are nici o legătură cu latinescul Bazilica. De aici se poate conchide 
că termenul “Bisica” este un vechi termen autohton, care desemna “Casa lui 
Dumnezeu în care slujeau Bessii (clanul preoţesc din tribul tracic Satri)” şi, 
etimologic, este legat cu numele preoţilor “Bessi” (v.”Bessi” – “Be-serica” – 
Bisearică”). Explicaţia detaliată se găseşte în “Limba Traco-dacă, ca baza 
limbilor euro-indiane, Tetovo, 2000, pag.69″. Un alt termen străvechi, 
important sub aspectul credinţei creştine este soba (sobor), care corespunde 
termenului “sobor” din actuala limbă dacoromână, mulţi fiind tentaţi a-l 
considera de origine slavă. Marile soboruri bisericeşti şi de stat în Scitia Minor 
au avut loc în sfântul oraş, în sfânta cetate Genucla. 

 
5.2. Cronică a românilor în primul mileniu 
 

Încercăm să aducem doar cele mai relevante (în plan istoric) şi 
necunoscute multora momente din această „Cronica românilor şi a mai multor 
neamuri în cît au fost ele aşa amestecate cu românii, cît lucrurile, întîmplările 
şi faptele unora, fără de ale altora, nu se pot scrie pre înţeles, din mai multe 
mii de avtori, în curs de 34 de ani culeasă şi după anii de la naşterea 
Domnului nostru Is. Hs alcătuită de Gheorghe Şincai din Şinca, doctorul 
filosofiei şi al teologiei, fostul director al şcoalelor naţionaliste în toată Ţeara 
Ardealului şi diortositorul cărţilor în crăiasca tipografie a universităţii 
ungureşti, în Buda în aceeaşi crăiască tipografie, începută a se tipări, la anul 
1808” [70].  

Anul 325. „Marele Constantin, după ce a rămas singur împărat, mai întîi 
pretutindenea a vestit prin cărţi că singur Hristos este dătătorul de biruinţe, 
apoi a început a îndrepta lucrurile creştinilor celor de la răsărit; pre cei 
pentru Hristos izgoniţi şi prin ostroave şi alte locuri sîrguniţi, să-i sloboadă; 
besericile să se dreagă. În anul acesta, a strîns soborul cel dintîi a toată 
lumea, la Nichea, în care sobor au fost de faţă 318 ss. părinţi, între carii, 
dintru amîndouă Dachiile, adecă dintre români, aceştea mitropoliţi şi episcopi 
au fost. Din Dachia lui Traian sau cea veche, a fost mitropolitul Theofil 
(Theofil al mitropoliei Gothiei episcop), după care mărturiseşte iscălitura 
lui...Iată că în timpul lui Galien erau preoţi creştineşti în Dachia lui Traian, în 
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care năvălise gothii. Aşadară nu românii au luat credinţa lui Hs. de la gothi 
sau de la sloveni, ci gothii şi slovenii sau luminat prin români. Bater si-ar fi 
ţinut românii cu literele! Pentru că atunci cu slovele chirileşti nu s-au putut 
folosi, fiindcă nici nu erau pe lume”. Să vedem ce se scrie la acest subiect în 
Dicţionarul Larousse „...sec. al VI-lea: creştinismul se răspândeşte aici; biserica 
adoptă liturghia slavonă”. În primul rând, anul 325 este secolul al IV-lea. În al 
doilea rând, la acea perioadă nici pomină de slavi nu era în zona Dunării, 
nemaivorbind de răspândirea limbii slavone, slavii, la locul lor de baştină, se 
închinau încă idolilor ciopliţi în piatră şi lemn.       

Anul 375. „Hunii, supt craiul lor, Balamber chemat, nu încetau a năcăji 
şi goni pe gothi, carii în anul acesta încă stăpîneau pămîntul cît este între Prut 
şi între Dunăre...”. 

Anul 434 - 454. „...Stăpînul hunilor, Atila şi Bleda, amîndoi feciorii lui 
Mundzuc, au rămas crai peste huni, carii au pus ca în tot anul să le dea tribut 
(romanii de răsărit) sau haraci, care din an în an l-au tot suit... În a. 445 l-a 
omorît pre Breda, fratele său... După ce a stătut Atila singur crai hunilor, cu 
mult mai tare s-a sumeţit asupra romanilor... În a. 452 Atila a adunat oaste şi 
a intrat în Italia şi foarte o-a prădat... În a. 454 Atila (zice Marchelin Comitul), 
craiul hunilor, stricătorul Evropei, noaptea s-a omorît de mîna şi cuţitul unei 
muieri... Iară feciorii lui, carii aşa de mare stăpînire moştenise de la tatăl lor, 
neputîndu-se îndemîna între sine, lezne s-au putut învinge după aceea”. 

Anul 548. „Slovenii (iată o primă menţionare a slavilor în acest spaţiu 
dac), gepizii, longobardii şi herulii prădează hotarele împărăţiei romanilor... 
Din cuvintele acestea ale lui Procopie culege întîi, că antele, slovenii şi hunii, 
în anul acesta stăpîneau Muntenia, Moldova şi Bugeacul sau Basarabia...”. 

Anul 553. „...În acest an s-a ţinut al doilea sobor în Ţarigrad, ce a fost 
al cincilea ecumenic, la carele s-au strâns 160 de arhierei dimpreună cu 
Vigilie, papa de la Roma... Dintre arhiereii românilor, aceştea se cetesc a fi 
fost de faţă: Vasilisc, mitropolitul Sardichei, Proiect, episcopul Naisului şi 
Pavel, episcopul Ulpianului din Dachia-de-Mişloc”. 

Anul 564. „Avarii venind în Evropa, mai multe neamuri îşi supun sie, 
pînă şi pre rămăşiţele hunilor ce au fost supt Atila, cu carii au cuprins mare 
parte a Dachiei-ceii-Veche, în altă parte, adecă în Valachia de-acum, au 
rămas bulgarii, slovenii şi antele. Aici socoteşte cît rău n-au suferit strămoşii 
romînilor, cînd de supt unii varvari treceau supt alţii!”. 

Anul 680. „Bulgarii, după ce au cuprins Mesia-de-Gios şi amîndouă 
Dachiile, nu s-au îndestulat cu tributul ce-l aveau de la împăratul Constantin 
Pogonatul, ci în anul acesta au prădat Thrachia. Formoasa reflecsie face prea 
vestitul Ioan Cristian Enghel la anul acesta despre neamurile acelea, care din 
început pînă la venirea bulgarilor au asuprit pre colonii lui Traian, carea 
reflexie o scriu aci din cuvînt în cuvînt: „În cîtu-i despre neamurile (zice el), 
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care prin Valachia şi Moldova de-acum au năvălit în ţările împărăţiei 
Răsăritului, iarăşi mă întorc la cele ce am scris şi zis că neamurile acestea 
pînă la 680 au fost de mai multe viţe şi naşteri, pentru că au fost nemţi supt 
nume de longobardi, ostrogothi, visifothi s.c. Au fost sloveni supt nume de 
venete, anteşi doară şi sarmate; mongoli supt nume de  huni, turci sau tătari 
sub nume de avari şi bulgari. Dintre toate neamurile acestea, cele mai dintîi au 
fost numai trecătoare prin Valachia...”. 

Anul 845. „Despre anul în carele s-a făcut creştin Bogore (Boris) craiul 
bulgarilor şi al românilor, cel ce s-a numit Mihail după s. botez...Împotriva lui 
Bogore s-au ridicat boierii bulgarilor şi norodul şi a vrut să-l omoare, pre 
carii, el cu puţini ostaşi, purtînd înaintea sa semnul crucei, i-a învins şi 
spăriindu-i, i-a adus la credinţa lui Hs”. Faptul că bulgarii au fost creştinaţi de 
Chiril şi Metodie nu este confirmat de nici o sursă autentică. Boris s-a creştinat 
(din alte surse în a. 864) din cauza situaţiei politice a Bulgariei, care-l obliga să 
realizeze o legătură mai strânsă cu Bizanţul.    

Anul 889. „...Ungurii, precum scrie Constantin Porfiroghenetul, „au 
trecut Dunărea şi bătîndu-se cu Simeon (craiul bulgarilor şi al românilor din 
dreapta Dunării), după ce l-au învins şi fugărit pre el, pînă la Preslava, s-au 
întors acasă...Fugărindu-se ungurii au trecut în Galiţia, povăţuiţi fiind de Alm, 
unde au fost primiţi de silă bucuroşi...Iară povăţuitorii rutenilor, măcarcă fără 
de voia lor, toate le-au dat lui Alm, cîte au poftit, numai cît l-au rugat ca, 
lăsînd Galiţia, să treacă peste pădurea Hovoş spre Apus în Panonia care mai 
înainte a fost ţeara lui Atila...în care ţeară ar lăcui sclavi (slavi, n.n.), bulgari 
şi vlahi...Atunci cele mai de frunte persoane, care se numesc hetumogiari 
(şepte unguri) şi cei şepte povăţuitori ai comanilor cu ajutorul rutenilor, au 
ieşit din Galiţia în ţeara Panoniei...” 

Anul 903. „După ce au trecut ungurii în anul 889 în partea ţerei, ce se 
chiamă acuma cea de Sus, Alm, povăţuitorul cel mai de frunte între cei şepte, i-
a descălecat în Hung şi împregiurul Hungului. Iară după moartea lui Alm, 
Arpad, fiul lui, în anul 903, foarte mult a lăţit ţinutul ungurilor...a cuprins 
toată ţeara cîtă este între Tisa şi Bodrog, pînă la Ugocea, cucerind cetatea 
Borşei...Auzind solia povăţuitorului Salan (craiul bulgarilor, n.n.) Arpad a 
răspuns, zicînd: „Măcar că strămoşul meu, Atila, craiul cel puternic, a avut 
ţeara, carea este între Dunăre şi Tisă până la hotarul bulgarilor...ci pentru 
prietenşugul lui Salan, al povăţuitorului vostru, cei din cădinţa mea o părticea 
pentru vitele mele, adecă pământul pînă la rîul Şieului, şi preste acestea cei de 
la povăţuitorul vostru să-mi trimită din graţia lui, două lagene de apă din 
Dunăre şi o sarcină de iarbă din fânaţul Olpar, să cerc mai dulci sînt ierburile 
din Olpar, decît ierburile din Schithia şi din Dentu-mogiar, şi apa Dunărei de 
este mai bună decît a Tanaidului (r. Don – n.n.)?” (psihologia nomadului: pe 
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unde a călcat copita calului lui Atila aceea este considerată ţara lui indiferent 
de faptul că până la el acolo ar fi locuit băştinaşi.  

În toată această perioadă de urgie, de peste 800 de ani, ţăranul daco-
român a stat neclintit, retrăgându-se deseori în munţi din calea valurilor de 
vrăjmaşi care s-au perindat într-atâtea rânduri. Pe el nevoile l-au legat de vatra 
şi ograda asta, în care se află toată lumea lui, cu tot cu strămoşi. „Şi astfel 
ţăranul daco-roman - matca statornică a neamului nostru - păstrător 
credincios al limbii ş-al datinilor părinteşti rămâne aci, în ţara lui bântuită, 
ţară fără stăpân şi fără apărare, pentru lungă şi neaşezată vreme” [56]. De pe 
ţărmurile Mării Negre şi din valea Nistrului mereu se reped hoardele flămânde 
ale goţilor, le spulberă gospodăriile şi-i împing să se refugieze în inima 
munţilor. Când valul se retrage, ei se întorc şi îşi ridică iar bordeiele din talpă. 
N-apucă însă bieţii oameni bine să-şi întremeze gospodăriile, că iar vin 
pustiitorii şi-i gonesc la munte. Din podişurile Asiei vine un nou puhoi de 
barbari asupra Europei. „Nu-i o armată, nu-i un popor, e o lume nesfârşită de 
călăreţi, de care şi de gloate pe jos, ce-ntunecă zarea şi zguduie pământul - un 
fluviu de oameni ce creşte mereu, - şi nu mai isprăveşte - e lumea cea sălbatică 
şi îngrozitoare a hunilor. Ei înaintează, ca o năprasnică viitură de apă, 
vărsându-se încoace peste întinsele şesuri dintre Ural şi Volga” scrie A. 
Vlahuţă [56].  

Potopul hunilor, hoardele asiatice hămesite, cutreieră Europa, iar sub 
Atila ajung până la Roma. În Dacia se sparg cele dintâi valuri pustiitoare şi, 
când sunt împinse îndărăt de armele romane, tot asupra ei se revarsă. Prin 
vadul deschis de huni se lasă mai târziu avarii. Pe Volga îi întâlnesc pe bulgari 
(volgari) şi-i supun. În valea Niprului dau de slavi, îi mătură şi pe aceştia din 
sălaşele lor, şi-i duc peste amestecul de neamuri ce se frământă înăuntrul Im 
periului Roman. Avarii, întăriţi de gloatele slave şi bulgare, pradă ce mai 
găsesc de prădat în văile Dunării şi pun stăpânire pe câmpiile Panoniei, de 
unde, timp de două veacuri, îngrozesc ţările din răsăritul Europei. La anul 679, 
bulgarii se aşează de partea cealaltă a Dunării, între Balcani şi Marea Neagră, 
peste slavim, şi se contopesc cu ei.  

De abia încep ţările să se mai aşeze, şi oamenii să mai răsufle, când o 
nouă şi neaşteptată năvală de hoarde se aruncă asupra lumii creştine. Sunt 
maghiarii de lângă Ural, sunt hoardele sălbatice ale lui Arpad - groaza 
întregului Apus timp de o jumătate de veac. Bătuţi în cele din urmă de viteazul 
Oto, împăratul germanilor, la anul 955, încep să se strângă de pe drumuri şi se 
aşează în Panonia, unde, mai norocoşi decât strămoşii lor huni şi avari, urzesc 
domnie trainică, trecând la legea creştină, sub cârmuitorul lor Ştefan cel Sfânt, 
căruia Papa-i trimite în anul 1000 coroana de rege, binecuvântând astfel 
întemeierea noului stat. „Valahii, cum numesc povestitorii vremurilor pe toţi 
cei care se trag din vechea viţă romană altoită pe tulpina ilirico-tracă, 
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românii, cum îşi zic ei de când s-au trezit pe lume, se văd iarăşi, din toate 
părţile, împresuraţi de neamuri străine. De astă dată însă nu mai e o năvală 
trecătoare în urma căreia bântuiţii să se întoarcă iar la ceea ce-au fost - ci un 
popor vrăjmaş s-aşează temeinic lângă ei şi caută să se întindă mereu, 
ameninţând să-i copleşească şi să-i înăbuşe în adăposturile lor” [56]. 

De menţionat însă că „…năvălirile barbare nu au reuşit să înlăture cu 
totul stăpânirea romană în Dacia, deoarece până în sec. al VI-lea, pe malul 
stâng al Dunării erau cetăţi stăpânite de romani. În sec. al VII-lea, românii din 
interiorul Daciei au reuşit să-şi făurească un stat propriu, ascultând de 
principii lor până la venirea ungurilor. Ungurii nu au putut să - i supună pe 
români prin forţă, ci după moartea lu Gelu, românii l-au recunoscut pe 
Tuhutum ca principe al lor, în urma unei înţelegeri, amândouă neamurile, 
românii şi ungurii, bucurându-se de drepturi egale, aşa cum o arată 
documentele din 1457” [70].  

Continuitatea acestui neam al vechilor daci, pe parcursul unui mileniu 
atât de tumultuos, este menţionată în diferite documente ale timpului. Există o 
ipoteză că numele de roşii (rosî) nu este propriu slavilor, ci este al unei ramuri 
de daci din Carpaţi (având atâtea nume, nu este exclus să-l fi purtat şi pe 
acesta). Într-o carte, apreciată de ruşi [78], Constantin Porfirogenetul (912-959) 
menţiona la mijlocul secolului al X-lea că „...Slavii sunt supuşii roşilor şi că 
limba acestora este alta decât cea a slavilor...Corăbiile roşilor pe Nipru sunt 
nevoite să treacă mai multe praguri (şi nu porog cum se scrie în varianta rusă a 
lucrării), numele cărora sunt indicate atât în limba roşilor, cât şi cea a 
slavilor”. Istoricul Leon Diaconul (sec. X, în lucrarea sa „Istoria” scrie despre 
campania lui Sveatoslav din 972 la Dunăre, împotriva bizantinienilor şi cum 
roşii îşi îngropau după luptă morţii conform legilor lor strămoşeşti, desprinse 
de la Anaharis şi Zamolxis (din câte se ştie lui Zamolxe i se închinau dacii şi 
nu slavii). Istoricul basarabean A. Groza menţionează în acest context că „...cu 
numele de „roşii”, „roşu”, „roşie” românii din Carpaţi îşi numeau munţii, 
râurile, localităţile: vârful Piatra Roşie (jud. Arad); pasul Turnu Roşu (Sibiu); 
localităţile „Dumbrava Roşie (Neamţ), Roşia şi Turnu Roşu (jud. Sibiu), 
Roşiile /jud. Vâlcea), Roşia de Secal, Roşia Montana (jud. Alba) ş.m.a.  

Vorbind de „vlahi” ca populaţie deja proto-română în momentul 
redactării scrierii, „…Constantin al VII-lea îi aplică un termen, surprinzător 
pentru un autor bizantin şi încă împărat, anume acela de români (Ρωμάνοι), în 
vreme ce pentru bizantini el foloseşte denumirea de romei (Ρωμάιοι)” [79]. 
„Aceşti români îmbrăţişaseră deja creştinismul după introducerea sa în 
imperiul Roman de către Constantin cel Mare (325 d.Hr.), adoptând latina ca 
limbă religioasă” [80].  

Problema continuităţii populaţiei daco-romane la nord de Dunăre a fost 
expusă şi de marele reprezentant al Şcolii Ardelene Petru Maior în lucrarea 
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„Istoria pentru începutul românilor în Dachia”, ca răspuns la punctele eronate 
ale istoricilor unguri Enghel, Sulzer şi Pray.  

Valoarea Cronicii lui Gh. Şincai (1754-1816), reputat istoric şi mare 
patriot român, reprezentant de vază al Şcolii Ardelene, este inestimabilă, în 
special pentru preţioasele informaţii despre continuitatea românilor daci pe 
parcursul primului mileniu după Hristos (din Evul Mediu până în prezent, 
există mai multe informaţii). Lipsa acestor informaţii a dat mână liberă 
vecinilor „să-şi legifereze” prezenţa în spaţiul carpato-balcano-pontic.  

Istoricul Gh. Şincai s-a bucurat de protecţia secretarului Congregaţiei de 
Propagandă Fide (de la Roma) Ştefan Borgia, având acces la arhive şi cele mai 
bogate biblioteci ale Romei, inclusiv în cunoscuta bibliotecă a Vaticanului. La 
Viena, îl cunoaşte pe consilierul de curte Ştefan Costa şi pe Samuil Micu, care-
i pun la dispoziţie diverse documente. Din analiza miilor de documente la care 
a avut acces, s-a născut această Cronică a românilor, cuprinzând perioada 87 –
1739 d.Hr. De menţionat că cheltuielile pentru editarea primei părţi a Cronicii 
au fost suportate de boierul moldovean Ştefan Margela la 1808. La 1811 
Cronica daco-românilor este finalizată, autorul cerând aprobarea pentru editare. 
La 5 martie 1814, Guvernul refuză tipărirea Cronicii „…deoarece lucrarea 
prezentată de Şincai este foarte periculoasă ordinei publice a Marelui 
Principat al Transilvaniei”.  

Cronica a rămas în manuscris timp de peste trei decenii. Strădaniile 
depuse pentru publicarea operei istorice a lui Şincai demonstrează interesul 
manifestat de cărturarii secolului al XVIII-lea pentru Cronică, aceasta fiind 
citită, în manuscris, de Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Eliade 
Rădulescu, Ion Ghica ş.a. Moldoveanul M. Kogălniceanu, în prezentarea făcută 
Cronicii în Dacia literară (1840) şi în Arhiva românească (1843) recomandă 
publicarea acesteia, menţionând „Hronica lui Şincai este un lucru atît de mare, 
atît de preţios, încît cuvintele îmi lipsesc spre a-mi arăta mirarea. Mii de 
documente necunoscute, rare, se află adunate, şi nu stau la îndoială de a zice 
că cît Hronica aceasta nu va fi publicată, românii nu vor avea istorie” [70].  
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CAPITOLUL VI  

 
PERIOADA PREMEDIEVALĂ – SEC. X – XIV: FORMAREA 

PRINCIPATELOR MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ 
 

„Întemeierea celor două state: Ţara Românească şi Moldova are o 
însemnătate epocală în istoria poporului nostru”. 

(C. C. Giurescu) 
 

6.1. Ţaratele vlaho-bulgare – primele state medievale româneşti 
 

Pentru a înţelege mai bine evenimentele secolelor X – XIV, până la 
desprinderea voievodatelor Muntenia şi Moldova în Evul Mediu, este necesar 
ca ele să fie analizate împreună cu cele ale slavilor, bulgarilor şi, mai târziu, ale 
maghiarilor oploşiţi în acest spaţiu.  

În cazul coabitării, (forţate de altfel), a românilor cu bulgarii, mai târziu 
cu maghiarii, ar putea fi făcută o paralelă indirectă cu Regatul polono-lituanian, 
statul dualist Austria-Ungaria (1867), a cnezatelor ruseşti. Pentru a se proteja 
de năvălirile permanente ale pecenegilor, cnezatele ruseşti îi invitau pe varegi 
să le asigure protecţie, aceştia devenind cnejii lor. Astfel a apărut dinastia 
Riurich, din care a luat viţă dinastia cu acelaşi nume a ţarilor ruşi până la 
Romanovi. Aici ar trebui să menţionăm că astfel de practici au mai avut loc în 
acea perioadă. Chiar dacă bulgarii au venit nepoftiţi pe capul românilor ulterior 
s-a văzut că pot rezista mai uşor împreună năvălirilor triburilor nomade din 
Asia, dar şi împotriva hegemoniei greceşti. Deoarece bulgarii s-au înscăunat 
peste o populaţie românească, ţarii bulgari erau consideraţi suverani ai 
românilor „Crum craiul bulgarilor şi al românilor...”. Tot Şincai menţionează 
că în multe cazuri ţarii bulgari erau de origine română, iar „...începând  de la 
Samoil (a. 963), toţi craii Bulgariei au fost români pînă atunci, pînă ce au 
cuprins turcii de acum Bulgaria” [70, p.140]. Şincai demonstrează, prin 
documente, unitatea românilor de la sudul şi nordul Dunării în timpul luptelor, 
care au dus la crearea ţaratului româno-bulgar al Asăneştilor. 

Ţaratul vlaho-bulgar (1185-1258), denumit şi Ţaratul româno-bulgar de 
unii istorici români, a fost un stat multietnic (regat), apărut la Dunărea de jos, 
în 1186, odată cu victoria bulgarilor şi vlahilor din sudul Dunării, răsculaţi 
împotriva Imperiului Bizantin. Ţaratul va deveni o putere regională, pe măsura 
Imperiului Bizantin şi se va extinde în următorii ani cuprinzând teritorii de la 
Nistru până la Marea Adriatică. Conducătorii răscoalei au fost fraţii români 
Petru şi Asan. După ce împăratul le-a respins cererile făcute în numele 
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comunităţilor româneşti, cei doi au organizat răscoala, iar Petru a fost 
încoronat. După campaniile militare conduse de generali trădători, împăratul a 
condus personal o campanie în 1186. Petru şi Asan s-au refugiat în nordul 
Dunării, unde au cerut ajutorul cumanilor. La întoarcere, au recuperat teritoriile 
ocupate de bizantini, profitând de faptul că împăratul micşorase efectivele 
garnizoanelor. Românii s-au întărit în regiunea muntoasă în cetăţi şi fortificaţii 
puternice. Detronarea lui Isaac II Anghelos a uşurat efortul românilor, întrucât 
trupele bizantine au fost chemate în capitală pentru a întări autoritatea noului 
împărat, Alexios III. Potrivit istoricului rus A.A. Vasiliev: „În baza mărturiilor 
viabile, mişcarea de eliberare din jumătatea secolului 12 în Balcani a pornit şi 
a fost purtată in mod viguros de către valahi, strămoşii românilor de azi. S-au 
alăturat şi bulgarii şi într-o anumită măsură cumanii de dincolo de Dunăre. 
Cea mai bună sursă contemporană grecească Nicetas Choniates a specificat in 
mod clar că insurecţia a fost pornită de valahi (blachi). Liderii insurecţiei 
Petru şi Asen (Asan) aparţineau acestei rase. A doua campanie a imperiului 
bizantin în această perioadă a fost dusă împotriva valahilor. De fiecare dată 
când Nicetas i-a menţionat pe bulgari a făcut-o concomitent cu menţionarea 
valahilor/românilor” [81]. Şi românii din stânga Dunării au participat la 
această revoltă împotriva imperiului bizantin. Trecerea fluviului de către 
„vlahi” (românii) şi „sciţi” (cumanii) de la nord la sud este menţionată în mod 
explicit de către Nicetas Choniates Akomonatos [82].  

Întemeietorii statului, Asan şi Petru, au fost asasinaţi de boierii lor în 
1196  şi 1197. Fratele lor, Ioniţă Caloian, s-a urcat pe tron şi a consolidat 
ţaratul vlaho-bulgar. A extins graniţele de la Carpaţii meridionali până la râul 
Mariţa şi la Rodopi, de la Marea Neagră până dincolo de Vardar, la limita 
Albaniei. A obţinut de la papă recunoaşterea sa ca „rege al bulgarilor şi al 
românilor”, Rex Bulgarorum et Valachorum. Titlul de împărat nu i-a fost 
recunoscut. 

În a. 1199 Ioan (Caloian) trimite o epistolă de răspuns papei de la Roma, 
cu rugămintea de a fi primiţi în biserica Romei, adică biserica catolică. 
„...Cinstitului şi preaosfinţitului părintelui, arhiereului celui prea mare. Eu, 
Caloioan, împăratul bulgarilor şi al vlahilor, te înştiinţăm pre sfinţenia ta cum 
că am primit preaosfinţitele cărţi...Pentru aceea mulţumim atotputernicului 
Dumnezeu că ne-a adus aminte sângele şi patria din care sîntem prăsiţi...Iară 
împărăţia noastră aceasta pofteşte de la scaunul apostolicesc, ca să fim întăriţi 
la Beserica Romei, ca şi fiii în mama sa...” [70, p. 182]. Fiind recunoscut şi de 
autoritatea papală, statul românilor şi al bulgarilor devine tot mai puternic. 
„...Frederic Barbarossa, împăratul Apusului, încă în anul acesta (1199 – n.n.) 
a trecut prin Ungaria către Palestina; ci sosind în Bălgradul Serbiei, în 29 
iunie, de acolo de-abia a trecut în două luni prin Bulgaria, aşa l-au scărmănat 
românii” [70, p. 167]. Pentru faptul că nu a vrut să-i ajute să ia 
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Constantinopolul. „Precum mi se vede, de anul acesta ce ţin (a.1200), care le 
scrie iarăşi Nichita zicînd: „Pe vremea aceasta, Ioan (împăratul românilor şi 
al bulgarilor), ieşind din Misia cu prea mare şi prea într-armată oaste, a 
cuprins cetatea Constanţia din ţinutul muntelui Rodope, şi stricîndu-i zidurile, 
vineri, înaintea Paştilor, foarte tare a încungiurat Varna, au făcut o mahină în 
patru cornuri cu care au trecut peste ziduri în loc de scară, în trei zile au luat 
Varna...” [70, p. 179]. În urma acestor izbânzi, se încheie pace cu bizantinii, 
care sunt nevoiţi să recunoască independenţa statului Asăneştilor. După o serie 
de tratative, trimisul papei, cardinalul Leo îl unge pe arhiepiscopul Vasile ca 
primat al bulgarilor şi vlahilor, iar pe 8 noiembrie îl încoronează la Târnovo pe 
Ioniţă ca „rege al bulgarilor şi vlahilor” (rex Bulgarorum et Blachorum), 
dându-i diadema, sceptrul şi bula de recunoaştere trimise de papa. Totodată, îi 
conferă dreptul de a bate monedă. La rândul său, Ioniţă dă cardinalului, pentru 
a-l transmite papei, actul prin care el, împreună cu boierii şi întregul cler, 
făgăduiesc a se supune bisericii romane (catolice – n.n.) şi a urma legile şi 
ritualul ei, promisiune care, în urma vicisitudinilor istorice, nu a mai fost 
respectată. 

În timpul domniei lui Ioniţă Caloian (1197-1207) a avut loc un eveniment 
important pentru istoria europeană: cea de-a patra cruciadă, care a sfârşit în 
1204 prin cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi şi înfiinţarea 
Imperiului Latin de Constantinopol. Între noul imperiu şi ţaratul vlaho-bulgar 
au avut loc o serie de conflicte militare, în care vlaho-bulgarii au obţinut 
victorii importante, între care cea din 1205, la Adrianopol, unde a fost luat 
prizonier însuşi împăratul latin Balduin I. În timpul acestui război, cu prilejul 
luptelor de la Adrianopol, sunt amintiţi „valahii odinioară romani locuind 
malul celălalt – adică la nord- al Dunării” (Valachos olim Romanos 
ulteriorem Danubii ripam incolentes). După cucerirea Constantinopolului de 
către cruciaţi (a.1204), Caloian se include activ în lupta pentru tronul 
imperiului bizantin, însă în a. 1207 este omorât în urma unui complot (a câta 
oară în momentele cruciale pentru poporul român apare acest blestem – 
trădarea) după mai mult de zece ani de domnie glorioasă. Ioniţă Caloian ocupă 
astfel un loc important atât în panteonul istoriei românilor, cât şi în cel a 
istoriei bulgarilor datorită succeselor sale militare şi politice. Afirmarea originii 
romane a poporului român, în corespondenţa purtată cu Papa Inocenţiu al III-lea 

pentru recunoaşterea sa ca împărat, arată lămurit prezenţa şi influenţa 
„vlahilor” în statul condus de Ioniţă, care poate fi, aşadar, denumit „Ţaratul 
Vlaho-Bulgar” în limba română, chiar dacă istoriografia internaţională 
modernă, luându-se după tradiţia academică bulgară predominantă, îl 
denumeşte „Al doilea Imperiu Bulgar”. În opinia istoricilor bulgari, cei trei 
fraţi ar fi fost bulgari sau chiar cumani, iar titlul pe care îl purta Ioniţă, acela de 
„Rege al bulgarilor şi al vlahilor”, nu ar fi decât varianta modificată de către 
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scribii cancelariei papale, care au înlocuit cuvântul „graecorum”, din 
documentele slave de la Târnovo, cu „blachorum”. Prin urmare, Ioniţă nu era 
„Rege al bulgarilor şi al vlahilor”, ci al „bulgarilor si grecilor”. Nu există însă 
nicio dovadă a acestor afirmaţii, dimpotrivă, mai multe documente atestă 
românitatea fraţilor Asan. Cea mai importantă dintre acestea este cronica lui 
Nicetas Choniates Akominatos, care menţionează în repetate rânduri că Petru şi 
Ioan erau vlahi şi că aparţineau „acelui neam de oameni care locuiesc pe 
Muntele Haemus şi care înainte se numeau Mysi (locuitori ai Moesiei) şi care 
acum vlahi se cheamă” [82]. În cronica lui Ansbertus (cronicar german), se 
descrie trecerea cruciaţilor prin Peninsula Balcanică şi cum, la un moment dat, 
aceştia au fost luaţi prin surprindere de acel valah Ioniţă (în textul original 
„Blachus ille Iohannitius”), care avea pe lângă el „valahi şi cumani şi alţii”. 
Iată cum, un al doilea izvor, de origine germana de aceasta dată, susţine 
naţionalitatea valahă a Asăneştilor. În continuare, se prezintă mărturiile unor 
cronicar, francezi. Geoffroy de Villehardouin, Henri de Valenciennes şi Robert 
de Clary îl menţionează pe Ioniţă sub numele de „Jehan le Blac” sau „Johanice 
le Blac”. În ultimul rând, dar nu în cele din urma, avem documentele 
cancelariei papale, în care se consemnează originea valahă a lui Ioniţă şi chiar 
faptul că acesta se trage din vechii romani. 

Şi istoricul român Constantin C. Giurescu face, în lucrarea sa „Istoria 
Românilor”, o expunere detaliată a surselor pe care învăţaţii români se bazează 
în susţinerea naţionalităţii valahe a Asăneştilor. Dar şi din diplomele papale 
reiese clar originea românească a lui Ioniţă Caloian: „Noi românii care suntem 
de stânga Dunărei, măcar că grecii ne-au poreclit schyte şi comani, tot de-un 
neam suntem cu românii cei de-a dreapta Dunărei” [Gh. Şincai, 70]. Originea 
românească a lui Ioniţă Caloian şi a românilor supuşi este confirmată şi de 
papa de la Roma de atunci: „...Inochentie al treilea, papa de la Roma la trimis 
pre Dominic la Ioan sau Ioanichie (în a. 1199 – n.n.), împăratul românilor şi al 
bulgarilor cu epistolă, în carea epistolă arată că Inoachie cu toţi românii, e 
născut din sîngele romanilor celor adevăraţi şi vechi” [70, p. 179]. Următorul 
ţar, Borilă (Boris), nepot de frate, a fost un 
uzurpator care l-a îndepărtat de tron pe 
moştenitorul legitim, fiul lui Ioniţă Caloianul, Ioan. 
În timpul domniei lui Borilă, rolul românilor în 
statul Asăneştilor a început să scadă. În a. 1218 a 
revenit în ţară prinţul moştenitor Ioan care, cu 
ajutorul boierilor, a fost înscăunat drept ţar Ioan 
Asan al II-lea. În timpul lui Ioan Asan al II-lea (1218-
1241) ţaratul româno-bulgar a cunoscut maxima 
întindere teritorială, reuşind, în 1230, să îşi întindă 
stăpânirea  

 
 

Monedă de aur bătută de 
Ioan Asan al II-lea. 
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de la Marea Neagră la Marea Adriatică, şi din viitoarea Moldo-vă la 
Adrianopol şi Ohrida. Pe lângă alte titluri Ioan Asan al  II-lea îl mai purta şi pe 
cel de stăpânitor al Moldovlahiei [83]. În primul deceniu de domnie, Ioan Asan  
II-lea a întreţinut relaţii bune cu regatul Ungaria, cu care s-a aliat (a fost 

căsătorit cu Anama-
ria, fiica regelui 
Ungariei An-drei al 
II-lea). Atunci a fost 
adoptată stema cu 12 
benzi (6 roşii, 6 de 
aur) şi cu două labe 
de lup încruci-şate, 
însemnând alianţă 
între doi mari suve-
rani [84]. Relaţii 
bilaterale bune a 
avut şi cu împăratul 
latin din Constanti-
nopol, precum şi cu 
papalitatea. În a. 
1235 Ţaratul vlaho-
bulgar capătă iarăşi 
dreptul de a avea 
propria patriarhie 
[85]. 

Şovăielile lui 
Ioan Asan, între 
tabăra latină şi cea 
greacă, atrag impli-
carea ungurilor care, 
cu consimţământul 
papei, au atacat 
Ţaratul vlaho-bulgar 

în jurul anului 1230 şi în 1238. După campania din 1230, Ioan Asan al II-lea 
pierde teritoriile nord-dunărene, iar regele Ungariei înfiinţează banatul 
Severinului în Oltenia. După invazia mongolă din 1241, tătarii pun stăpânire pe 
Muntenia şi pe nordul Dobrogei. 

Ioan Asan II-lea a murit în 1241. După moartea sa, ţaratul a pierdut o mare 
parte din teritoriile dobândite de Ioan Asan al II-lea, precum şi rolul 
preponderent în politica balcanică. Fiul său minor a fost ucis de o conjuraţie a 
boierilor, iar apoi şi fratele său, Mihail Asan. Penultimul ţar din dinastia 

 
 

Ţaratul Vlaho-Bulgar pe timpul lui Ioan Asan al II-lea. 
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Asăneştilor, Căliman    II-lea, a domnit doar doi ani, în 1256-1258, după care  au 
venit la tron ţari bulgari, astfel stingându-se dinastia Asăneştilor. În memoria 
poporului, a rămas însă Ioniţă, pe care grecii l-au numit Kaloianes, adică Cel 
Frumos. Caloianul a devenit de legendă, unele obiceiuri populare 
împrumutându-i chiar numele. În Dicţionarul geografic al judeţului Olt, din 
1895, având, ca autori pe C. Alessandrescu şi I. C. Sfinţescu, în comentariul 
privind istoria oraşului Slatina, apare o consemnare extrem de interesantă, pe 
care o redăm întocmai: „Slatina este un oraş vechi. Date certe despre 
înfiinţarea lui n-avem. Se susţine că ar fi întemeiat de pe timpul Imperiului 
Româno-Bulgar, sub craiul Ion sau Ioaniţiu zis Caloianul sau Ioan cel Bun, de 
unde se pretinde că-şi trage numele şi mahalaua Caloianca”. 

A dispărut Ţaratul vlaho-bulgar, care s-a divizat la început în două regate: 
Regatul Bulgar (la sud de Dunăre) şi Regatul Valah (la nord de Dunăre). 
Ulterior Regatul Bulgar s-a fragmentat în state mici, cucerite prin 1396 de către 
Imperiul Otoman. Astfel, ponderea crescândă a bulgarilor faţă de vlahi în sudul 
Dunării s-a manifestat pe planul politic, în timp ce în nordul Dunării, ponderea 
crescândă a românilor faţă de slavi s-a manifestat cu câteva decenii mai târziu, 
prin întemeierea voievodatelor Ţara Românească şi Moldova. 
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      Ţaratul vlaho-bulgar a fost în egală măsură valah (aromânesc la sud de 
Dunăre şi românesc la nord) şi bulgar. Asta nu înseamnă că valahii 
(aromânii şi românii) i-au cucerit pe bulgari sau că bulgarii au cucerit 
principatele dunărene, ci doar că în cadrul acestui stat au conlocuit două 
populaţii, una românofonă, celalată slavofonă. În istorie au mai existat 
asemenea exemple: statul dual ungaro-dac şi Austro-Ungar.  
       Ulterior, despărţirea proto-românilor de către populaţiile slave aşezate 
printre ei, a creat cele patru grupuri lingvistice: „…daco-român, aromân, 
megleno-român şi istro-român; daco-românii absorbind treptat slavii din 
nordul Dunării, în timp ce slavii au absorbit treptat majoritatea aromânilor, 
megleno-românilor şi istro-românilor din sudul Dunării” [86]. Aşadar, 
etnogeneza bulgarilor şi românilor are rădăcini, în parte, comune, încă vizibile 
în lingvistică şi în toponimie, chiar dacă istoricii, atât bulgari, cât şi, români, 
încearcă să demonstreze că cele două popoare au evoluat separat şi fără 
contacte încă din Antichitate... 

În istoria modernă şi contemporană, Ţaratul vlaho-bulgar este puţin 
studiat şi cunoscut, pe de o parte fiindcă „…istoriografia română se preocupă 
în principal de originile românilor din nordul Dunării, pe de altă parte fiindcă 
istoriografia bulgară se preocupă în principal de a demonstra originile  
iranice şi slave ale poporului bulgar actual, minimizând sau punând la 
îndoială componentele tracice, romanice, greceşti şi turcice” [87]. Conform 
istoricului Florin Constantiniu [88], caracterul multinaţional al Ţaratului 
Vlaho-Bulgar este negat de actuala tradiţie academică, predominantă în toata 
lumea, care afirmă că acest regat a fost „bulgăresc” în sensul naţional actual al 
cuvântului, în ciuda surselor primare ale epocii (bizantine sau occidentale) şi a 
toponimiei. 

Dar această perioadă de relativă înflorire a statului român este curmată de 
o nouă invazie distrugătoare. Către jumătatea veacului al treisprezecelea, 
hoardele tătaro-mongole trec peste ţinuturile româneşti ca o vijelie pustiitoare 
şi intră în marea cetate a Carpaţilor prin văile apelor. Sălbatica mulţime, 
însetată de pradă, se năpusteşte înainte, lăsând în urmă-i pământul pârjolit. 
Acestea se petrec în anul 1241. Peste trei ani, tătarii părăsesc Ungaria jefuită şi 
oraşele ei distruse şi se retrag încărcaţi de prăzi. Limpezindu-se puţin lucrurile, 
cetele de români încep să izvorască din adâncurile codrilor, şi, lăsându-se iar pe 
poalele răsăritene ale Carpaţilor, în roiuri harnice, îşi înfiripă din nou aşezările 
şi viaţa de mai înainte.  

În vremea asta, de cealaltă parte a Dunării (în actuala Bulgarie) neamul 
Asăneştilor se stinge şi cu ei se încheie puterea şi gloria împărăţiei lor, ce pare 
că a fost un vis. Rămân bulgarii singuri, având o ţară, dar neştiind să şi-o 
păstreze. Dezbinaţi din pricina certurilor pentru coroană, o mai duc târâş-grăpiş 
până la sfârşitul veacului al paisprezecelea, când, slabi şi vlăguiţi în faţa unui 
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duşman nou şi puternic, îşi pleacă grumazul, aproape fără împotrivire, sub 
aspra stăpânire a turcilor - lungă şi dureroasă îngenunchere, din care, peste 
cinci veacuri, vitejia şi jertfele neamului nostru îi vor ajuta încă o dată să se 
ridice. 

 
6.2. Structuri statale vlaho-ungureşti (Ungro-vlahia) 
 

Acelaşi lucru se petrece şi în cazul convieţuirii românilor cu maghiarii, 
veniţi spre sfârşitul secolului IX. Ulterior, pentru a-i lipsi pe românii majoritari 
din Transilvania de drepturi, maghiarii invocau că Transilvania a fost cucerită 
cu sabia. O primă şi cea mai interesantă dintre dovezi că nu a fost aşa este 
cronica lui Gh. Şincai [70]. „După ce a căpătat pămîntul pînă în rîul Şieului 
(a. 904), de la Salan, nu mult a zăbăvit, ci a trimis soli şi la Menumorout, 
povăţuitorul Bihărei, trimeţîndu-i şi lui daruri şi a cerut pămîntul de la Someş 
pînă la Nir şi pînă la poarta Meseşului; dară Menomorout n-a vrut să 
plinească cererea lui Arpad. Drept aceea Arpad a trimis oaste şi cu puterea a 
luat pămîntul cît ceruse...Acolo zăbăvind generarii lui Arpad, Tuhutum s-a 
socotit cum ar putea lua Ardealul, să fie al său, de uric. Drept aceea a trimis 
pre Ogmand de a cercat pre ascuns ţeara, carele, cercîndu-o, foarte i-a plăcut. 
După ce s-a înturnat Ogman la Tuhutum, foarte a lăudat Ardealul şi a hulit pre 
românii, lăcuitorii dintr-însul zicînd: Sunt blahi şi sclavi, carii nu au alte arme, 
fără numai arc şi săgeţi şi povăţuitorul lor, Gelou, nu e strîngător şi nu are 
buni ostaşi lîngă sine, nici vor îndrăzni a sta împotriva ungurilor, căci de la 
comani şi de la paţinachi (pecenegi - n.n.) încă multe rele suferă...Şi dobîndind 
slobozenie de la Arpad a ieşit (Tuhutum - n.n.) peste păduri, spre răsărit 
împotriva lui Gelou, povăţuitorul blachilor, pe care l-au învins şi omorît lîngă 
rîul Copuşului. Atunci lăcuitorii ţerei văzînd moartea domnului său, şi-au ales 
sie domn pre Tuhutum, care a stăpînit Ardealul cu pace şi noroc, ci sămînţa lui 
numai pînă la timpul craiului S. Ştefan l-a avut”. Iată un răspuns la întrebarea 
cum a devenit unguresc Ardealul. 

Ulterior însă, pentru a face faţă împreună presiunilor din partea diferitor 
hoarde, naţiunile coabitante (români, maghiari, saşi, secui) au ajuns la o 
înţelegere. Egalitatea în drepturi a tuturor naţiunilor conlocuitoare în Regatul 
Ungariei a fost consfinţită şi de regele Andrei al III-lea. „Noi, Andrei (Andrei al 
III-lea (1290-1301) din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, aducem la 
cunoştinţa tuturor cărora se cuvine că, atunci când am ţinut noi împreună cu 
toţi nobilii, saşii, secuii şi românii din părţile Transilvaniei o adunare la Alba 
Iulia...(Românii în adunarea generală a Transilvaniei – Alba Iulia, 11 martie 
1292). Acest lucru este ilustrat, de asemenea, de un document din anul 1437, 
„Paul cel Mare de Vajda Haza, stegarul obştii locuitorilor ţării unguri şi 
români din părţile Transilvaniei”, în care se spune că până la 1437 românii s-
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au bucurat de acelaşi statut juridic ca şi ungurii. Înţelegerea între nobilii celor 
trei naţiuni minoritare Unio Trium Natium  (unguri, saşi şi secui) de la 1438 nu 
însemna negarea drepturilor egale a românilor şi a ungurilor. Dovadă sunt 
Iancu de Hunedoara şi Nicolae Olahus, care ajung mari personalităţi române 
ale timpului chiar după a. 1438. Având acces liber la un fond de surse istorice 
foarte important, cum este biblioteca Vaticanului, Şincai a avut posibilitatea să 
pună în valoare o serie întreagă de documente necunoscute, unele dintre ele de 
o excepţională importanţă, cum este Diploma Ioaniţilor din a. 1247, în care 
sunt menţionate voievodate şi cnezate româneşti de pe cei doi versanţi ai 
Carpaţilor meridionali. Drept argument serveşte şi denumirea dată de greci, de 
Ungro-vlahia, pentru a o deosebi de Valahia cea Mare din Tesalia. Şincai, de 
asemenea, respinge ideea subordonării domnilor români faţă de regii Ungariei 
şi, mai târziu, ai Poloniei, tratatele încheiate de aceştia având caracterul unor 
alianţe.  

 
6.3. Constituirea principatului Muntenia 
 
După retragerea tătaro-mongolilor, profitând de tendinţa de fărâmiţare a 

regatului Ungariei, aspirând la autodeterminare, după o noapte prea lungă, apar 
primii germeni ai viitoarelor principate româneşti – Valahia şi Moldova. În a. 
1247, domn în ţara Oltului - vechiul banat al Basarabilor - este Litean-Vodă, 
iar către răsărit, peste pământul din stânga Oltului, în ţara Munteniei, domneşte 
voievodul Seneslau, care ulterior este ucis de tătari. La 1272, Litean -Vodă 
trece Oltul, goneşte pe tătari din Muntenia şi uneşte amândouă ţările într-un 
singur principat. Litean nu mai vrea să plătească dările cerute de unguri însă 
este învins. Ulterior, se perindă o serie de voievozi, vasali ai ungurilor, până 
când, la 1310, cârma ţării ajunge în mâinile vrednice ale lui Ion Basarab. Este 
cel dintâi voievod puternic şi hotărât, cel dintâi gospodar mare al românilor. 
Este omul mântuirii, pe care-l trimite Dumnezeu la cumpenele mari, când vrea 
să scape un popor din vâltoarea pierzării. Când sfatul cnejilor îl cheamă la 
domnie, Basarab - Vodă împlinea vârsta de treizeci de ani. El nu se grăbeşte, ci 
calcă liniştit, cumpănindu-şi pasul şi puterile cu greutăţile drumului ce-l are de 
străbătut. Vrăjmaşi mulţi îi împresoară ţara din toate părţile. De la apus ungurii, 
de la răsărit tătarii şi cumanii, mereu s-au întins şi au cotropit din pământul de 
baştină al românilor. Trebuia şi vitejie, dar mai ales răbdare şi înţelepciune 
pentru a-şi putea drege şi întocmi ţara. Voievodul scoate pe unguri din ţara 
Severinului, o ia în stăpânire şi-i dă numele de Ungro-Vlahia. De-aici încep 
luptele. Acestea se petrec în anul 1330. În anii următori, ani de fericită pace, 
Basarab-Vodă îşi întăreşte ţara, împarte pământuri la ostaşii vrednici, aşează 
rânduială şi pază pe la târguri, pune străji de-a lungul hotarelor, şi leagă 
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 prietenie cu puterile vecine. La 1338, închizând ochii, slăvitul voievod, 
urzitorul Ţării Româneşti, vine la domnie fiul său Nicolae Alexandru, pomenit 
în cronici numai cu numele de Alexandru.  

 

6.4. Constituirea principatului Moldova 
 
Procesul de întemeiere a Moldovei a presupus unificarea sub o singură 

conducere a formaţiunilor deja existente la est de Carpaţi. Încă de la sfârşitul 
secolului al XII-lea, în partea de nord a Moldovei se cristalizează formaţiuni 
politice, precum “Ţara românilor“ (Wlachenland), menţionată de izvoare 
germane şi poloneze, Voievodatele Străşineţului, Onutului, Volohovenii, Ţara 
Brodnicilor ş.a. În prima jumate a sec. al XIII-lea se pogoară şi cneazul Dragoş, 
cu românii lui, din Maramureş, arcaşi neîntrecuţi, porniţi şi ei din limpezişul 
văilor la vânătoare de tătari, având dania regelui Ungariei Ludovic. „...Drept 
aceea, prin aceste rânduri voim să ajungă la conştiinţa tuturor că înălţimea 
noastră, aducându-şi aminte de felurite fapte de credinţă ale lui Dragoş, fiul 
lui Giula, credinciosul nostru român din Maramureş, am dăruit şi am hotărât 
sus-zisului Dragoş, şi prin el lui Giula şi Lad, fiii săi, nişte sate româneşti (nu 
moldoveneşti!!!) ale noastre numite Zalatina, Breb, Kopacsfalva Desesti, 
Hărniceşti aflate în Maramureş...”(Dania regelui Ludovic pentru Dragoş, fiul 
lui Giula, 1340). „Şi aşa, trăgându-şi toţi cuprinsurile din Maramureş, se 
strâng, la un cuget în jurul lui Dragoş, şi-l roagă să le steie domn şi povăţuitor 
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în ţara nouă, care-i Moldova îi zic, de la numele apei ce-o împodobeşte” [56]. 
O fi fost numele preluat de la râul Moldova, poate de la vechiul centru religios 
Moliodava, dar oricum nu de la o căţea, cum spun maghiarii. Importante sub 
acest aspect sunt argumentele istoricului Gh. Şincai din cunoscuta-i Cronică a 
românilor [70] „...preavestitul Enghel (un istoriograf neamţ - n.n.), carele 
aduce povestea despre Dragoş, despre căţaua lui, ce s-a chemat Molda, şi 
despre zimbru, care poveste nu e vrednică de a se scrie, fiindcă este numai 
bârfeală şi nu istorie adevărată...Aceea încă am arătat că la anul 1282 
Oldamur povăţuitorul comanilor, adecă al moldovenilor, în anul acela s-a 
bătut cu ungurii. Cum poate dară ca Dragoş din Maramurăş să fie împoporit 
Moldova? Pentru că tocma de ai zice că comanii nu sînt tot una cu românii, 
tătuşi, te voi întreba, dacă colonia cea vestită, despre care vorbeşte împăratul 
Frederic la anul 1241, ce s-a făcut din Moldova?...Încît este pentru căţaua 
Molda şi zimbrul lui Dragoş, numai atîta zic, că sunt poveşti ce nu trebuie 
luate în samă, căci rîul Moldova, de la care s-a numit mai pre-urmă toată 
ţeara, şi mai înainte tot aşa s-a chemat; iară capul cel de bou, nu de la zimbru 
l-a primit Ţeara Moldovei în ţimiriul său, ci de la cetatea carea o-a zidit 
împăratul Traian, în Dachia-cea-Veche, şi s-a chemat Capul boes, Capul-
Boului, precum s-a arătat la anul 106, din Procopie”. Deosebit de interesante 
sunt scrierile marelui cronicar moldovean Miron Costin (1633-1691) privind 
istoria veche a acestor meleaguri şi originea descălecătorilor lui Dragoş Vodă: 
„Locul dară acesta, unde ieste acum Moldova și Țara Muntenească ieste 
dreptŭ Dachia cum și tot Ardealul cu Maramoroșul și cu Țara Oltului. Altŭ 
nume mai vechiŭ decâtŭ acesta, Dachia, nu aflu în toți câți suntŭ istorici… 
Hotarăle Dachiei, dispre răsăritŭ ieste Nistrul apa, la istoricii cei vechi Tiras, 
iară dispre amiadzădzi Marea Neagră și Dunărea, dispre apus Panoniia, acum 
Țările Budii, dispre miazănoapte Morava și Podolia în Crăiia Leșască, unde 
ieste și Camenița. Suntŭ o samă de istorici carii dau și Podolia și câmpul peste 
Nistru pănă la apa Buhului și peste Dunăre, Misiile amândoao, cărora le 
zicem noi acum Dobrogea și o parte de Iliriia, să fie fostŭ de Dachiia…Dachii 
aceștia cu multe vacuri mai nainte de Hristos au așezatŭ locurile acéstea. 
Pomenéște de dânșii Cvint Curțius istoricul…Şi supt acel nume [Dacia] au 
trăit aceste ţări, până la al doilea descălecat cu Dragoş Vodă. Şi acum mulţi 
ne zic nouă, ţării noastre şi Ţării Munteneşti, streinii, Datzia…Aşa şi neamul 
acésta, de carele scriem, al ţărâlor acestora, numele vechiŭ şi mai direptŭ ieste 
rumân, adecă râmlean, de la Roma…Cum vedem că, măcar că ne răspundem 
acum moldoveni, rară nu întrebăm: “ştii moldoveneşte?”, ce “ştii 
româneşte?” pre limba latinească… Şi aşa iaste acestor ţări şi ţărîi noastre, 
Moldovei şi Ţării Munteneşti numile cel direptu de moşie, iaste rumân, cum să 
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răspundu şi acum toţi aceia din ţările ungureşti lăcuitori şi muntenii ţara lor şi 
scriu şi răspundu în graiul: Ţara Românească“ [89]. 

Dragoş domneşte numai doi ani şi după el vine Sas, fiul său, care 
domneşte patru ani, şi stăpânesc ţara ca împuterniciţi ai craiului Ludovic, ceea 
ce românilor nu le vine la socoteală. Dar, în vara anului 1349, se ridică 
Bogdan, voievodul Maramureşului, şi, trecând munţii încoace, cu toţi cnejii şi 
oamenii lui, alungă pe Sas, rupe legăturile cu regele Ungariei şi se aşează el, 
domn volnic şi bizuindu-se numai pe vrednicia lui, în scaunul Moldovei. Iată 
ce spun documentele istorice: „Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor 
(nu al moldovenilor – n.n.) din Maramureş, adunând în jurul său pe românii 
din acel district, trecu pe ascuns în ţara Moldovei, supusă coroanei regatului 
ungar, dar lipsită de locuitori de multă vreme datorită vecinătăţii tătarilor şi, 
cu toate că a fost lovit de multe ori de armata regelui, crescând mult numărul 
locuitorilor români acea ţară a crescut un stat...” [89].  

Pentru a înţelege mai bine această perioadă, incertă, de constituire a 
Principatului Moldovei, vom aduce o înşiruire a domniilor, de la momentul 
apariţiei lui şi până la domnitorul Alexandru I (sau cel Bun, sau cel Mare), 
primul care a domnit o perioadă lungă. Miron logofătul zice: „Acest Alexandru-
Vodă a domnit 32 de ani şi 8 luni şi multe lucruri bune a făcut aici în ţeară, 
pentru care pre-urmă ţeara  l-au zis Alexandru cel Mare”. Iată cum îi 
orânduieşte cunoscutul cronicar Gheorghe Şincai [70]: „Aici, pentru mai mare 
uşurarea şi a cetitorilor şi a mea, ca de-aci înainte să poci scrie pre fiştecare 
domn moldovenesc al cîtelea a fost cu acel nume, şireaua lor o pun, precum va 
urma, începînd de la Dragoş pînă la Alexandru cel dintîi, nu că doară aş crede 
că Dragoş au fost domnul cel dintîi al Moldovei, ci pentru că  şireaua 
domnilor celor dinaintea lui eu însumi nu o ştiu, de am şi arătat numele unora. 
Aşadară, au domnit: 1. Dragoş, 2.Sas, 3.Bogdan I, 4.Ştefan I, 5. Petru I., 6. 
Laţco, 7. Petru II Muşat, 8. Ştefan II, 9. Roman I, 10. Iarăşi Ştefan II, 11. Petru 
III, 12. Iuga, 13. AlexandruI (cel Bun)”. Pe bună dreptate, de la Alexandru cel 
Bun începe istoria adevărată a principatului Moldovei. 
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CAPITOLUL VII 
 

DESPRE ISTORIA NEAMULUI DOAR PIETRELE 
VORBESC 

 
„Va veni ziua când şi pietrele vor vorbi adevărul, în care CARTEA faptelor 

petrecute va sta deschisă şi se va citi atât de lămurit, încât toată doctrina 
paralogismelor nu va fi în stare să-i întunece înţelesul”. 

(Mihai Eminescu) 
 

7.1. Cum au dispărut scrierile vechi? 
 

Istoria unui neam este reconstituită, de obicei, în baza diverselor 
documente scrise. Nu putem spune acelaşi lucru despre Istoria neamului nostru. 
Având o istorie multimilenară, cum nu au multe alte popoare, suntem nevoiţi s-
o strângem „din cioburi”. După abandonarea provinciei sub Aurelian, tăcerea 
este şi mai adâncă. Avem câteva menţiuni despre dacii liberi, ultimele din 
secolul IV d.Hr., când carpii din Moldova le dau de furcă romanilor. După 
aceea, tăcere absolută. În Dacia se perindă nenumărate neamuri migratoare, pe 
care izvoarele vremii le consemnează cu conştiinciozitate şi curiozitate, dar nu 
mai aflăm absolut nimic despre oamenii pământului – dacii, deşi prezenţa lor 
pe vechile teritorii nu poate fi pusă la îndoială, aşa cum ne demonstrează 
izvoarele arheologice, tradiţiile, folclorul şi chiar lingvistica. 

În general, multe inestimabile documente scrise au dispărut din varii 
motive. O scurtă înşiruire, ameţitoare, de crime culturale ne poate desluşi 
tragica soartă a scrierilor din antichitate până la apariţia tiparului. Dar chiar şi 
după Guttenberg, foarte multe manuscrise au rămas necercetate, needitate şi 
chiar în primejdie de distrugere. 

Nabonassar, regele Babilonului, a distrus, în anul 747 î.Hr., toate 
scrierile care cuprindeau istoria şi faptele predecesorilor săi. Renumita 
bibliotecă din Alexandria, care număra la un moment dat 700.000 de volume, a 
pierit cu totul într-un incendiu, când Cezar a cucerit Alexandria. Luptele dintre 
creştini şi păgâni au fost şi ele fatale cărţilor. În zilele Sfântului Apostol Pavel, 
efesienii şi-au ars în piaţă toate bibliotecile. Papa Grigore cel Mare arde, în 
anul 604, mii de cărţi păgâne, între altele, pe Titus Livius. Sfântul Grigorie, 
„Luminatorul Armeniei”, arde în 277 d.Hr. toate cărţile şi bibliotecile din 
Armenia, toată literatura armeană, care era o comoară pentru istoria asirienilor, 
mezilor, perşilor, grecilor, geţilor şi a tuturor neamurilor cu care armenii au 
avut de a face în decurs de secole. 
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Năvălirile barbarilor au distrus, la rândul lor, nenumărate biblioteci. În 
640, arabii invadează Alexandria şi îi ard biblioteca. Când musulmanii au 
cucerit provinciile persane, mai multe biblioteci au căzut în mâinile lor şi au 
fost distruse. Biblioteca din Cairo, a califilor Egiptului, avea peste 1.600.000 de 
volume. Dar în anul 1073, turcii au prădat şi distrus această imensă bibliotecă. 
Biblioteca de la Tripoli (Siria), mai vestită decât cea a califilor, cuprindea 
3.000.000 de volume de teologie, ştiinţe, istorie, tradiţii, geografie! Dar în 
1105, Tripoli a căzut sub stăpânirea francilor, comandaţi de Raimond IV şi 
nepreţuita bibliotecă a fost prefăcută în cenuşă. Matei Corvin înfiinţase la Buda 
o mare şi preţioasă bibliotecă, adunând cărţi, cu cheltuieli enorme, din Italia şi 
din Grecia, după căderea Imperiului Bizantin. Acest depozit de erudiţie 
cuprindea o mulţime de scrieri antice, cu totul pierdute astăzi. În 1526, când 
sultanul Soliman a cucerit Buda, după bătălia de la Mohacz, a dat foc şi a 
devastat această bibliotecă. Mănăstirile de la muntele Athos au fost un mare 
depozit de scrieri manuscrise vechi, dar bibliotecile de la acest munte au suferit 
multe distrugeri. În 1820, la începutul războiului de independenţă a Greciei, 
bibliotecile de pe Sfântul Munte au fost silite să furnizeze turcilor manuscrise 
pentru fitilurile tunurilor! Astfel au pierit mii de lucrări de mare preţ. Şi 
totuşi… 

Suntem îndreptăţiţi să sperăm că nu toate scrierile, care au pierdut lupta 
cu timpul, sunt dispărute definitiv. În marile biblioteci de manuscrise din lume, 

cum sunt Biblioteca Vaticanului şi cea 
a mănăstirii Sfânta Ecaterina de pe 
muntele Sinai, mai pot fi găsite 
mărturii din trecutul tumultos al 
neamului nostru. 

Din varii cauze, foarte puţine 
documente scrise despre istoria 
neamului s-au păstrat. Şi asta în pofida 

faptului că mulţi savanţi străini au demonstrat că primul scris din lume a apărut 
în spaţiul carpato-balcano-pontic, spaţiul vital al strămoşilor noştri. 
Cunoscutele tăbliţe de la Tărtăria cu primele semne cuneiforme datează cu 
2000 de ani înaintea celor din Sumer. „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. 
Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în 
Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o 
comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe”, 
declară Marco Merlini, arheolog italian, referindu-se la plăcuţele de la Tărtăria. 
„Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi 
antice, respectiv, a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a 
Chinei”, scrie sumerologul rus A. Kifisim. Cato cel Bătrîn (234-149 î.Hr.), în 
lucrarea „Origines”, din care     s-au păstrat numai câteva rânduri, spune despre 
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neamul geţilor: ,,aveau o scriere cu mult mai înainte de întemeierea Romei, 
căci ei cântau faptele de vitejie ale eroilor lor în ode scrise şi acompaniaţi la 
fluier, aşa ceva s-a înfăptuit de romani la multă vreme după ei”.  
         Cultura este una – CULTURA NEAMULUI, divizată în culturile 
Cucuteni, Petreşti, Vinca, Hamangia, Sălcuţa (după localităţile unde au fost 
descoperite cu particularităţile lor), tot aşa cum există un singur Neam – 
Neamul Românesc divizat (din interes!) în Muntenia, Ardeal, Moldova, iar 
Moldova lui Ştefan cel Mare fiind divizată în Moldova din dreapta Prutului, 
Moldova din stânga Prutului numită impropriu Basarabia, Moldova din stânga 
Nistrului, Bucovina. 

Se spune că dacii nu au dezvoltat un limbaj scris şi nu aveau alfabet, dar, 
oarecum paradoxal, aveau unul dintre cele mai evoluate calendare din Europa 
acelor vremuri. Explicaţia acestui paradox nu a fost găsită în niciuna dintre 
puţinele lucrări despre daci. 

Despre strămoşii noştri traci se vorbeşte că s-ar fi răspândit pe un 
teritoriu imens de la Marea Mediterană până la Marea Baltică, însă despre ei 
vorbesc foarte puţine documente scrise. Una din puţinele surse scrise despre 
stră-strămoşii noştri traci a fost Eneida (autor: Vergiliu), care vorbeşte despre 
conducătorul tracilor, care după căderea Troiei şi-a îmbarcat consângenii 
rămaşi în viaţă pe 40 de corăbii şi i-a condus spre apus până la Peninsula 
Apenină, unde împreună cu etruscii, sabinii au format poporul latin. De fapt, 
tracii erau deja latini, fiind urmaşii pelasgilor care au fondat limba latină. 
Aceasta a fost una din puţinele lucrări cunoscute. A mai fost recent descoperită 
o lucrare cu titlul „Tratatul Rochonzi” cu o vechime de peste 1000 de ani, care 
vorbeşte despre prezenţa masivă a dacilor în Transilvania şi Panonia la 
momentul apariţiei ungurilor, lucru contestat de falsul istoric ungur D. Darrel. 
Cum atunci se explică faptul că, în sec. 15-16, în Transilvania, 70% din 
populaţie erau români? Acest lucru îl confirmă şi cunoscutul scriitor şi istoric 
Gh. Şincai.  

Sunt foarte importante aceste documente însă prea puţine pentru a 
reconstitui Istoria neamului. De ce sunt atât de puţine documente scrise? Care 
ar fi cauzele acestui „gol în istorie”? Sunt posibile mai multe cauze, printre 
care pot fi evidenţiate:  

- Perioada răspândirii scrisului pe suport de hârtie coincide aproximativ 
cu interminabilele invazii din est, de peste 1000 de ani care, pe de o parte, au 
condus la distrugerea şi dispariţia puţinelor documente scrise, iar pe de altă 
parte, au frânat apariţia noilor documente scrise. Acest fapt le-a permis unor 
reprezentanţi ai unor popoare apărute în acest spaţiu mult mai târziu (slavii prin 
sec. V, bulgarii – VII-VIII, ungurii – IX-X) să declare (de ex. istoricul de 
provenienţă maghiară D. Darrel) că la momentul apariţiei lor (a celor 12 
triburi!) acest spaţiu era virgin, gol. De parcă strămoşii noştri, traci, apoi daci 
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au dispărut la acel moment, s-au evaporat. Nonsens. Despre această lungă 
perioadă de interminabile invazii din est cunoscutul poet german M. Opitz 
(1597-1639) scrie [91]: „...Cu biciul nici Atila cu hoardele-i de sciţi. / Nu poate 
frânge Neamul nepieritoarei ginţi/...Iar slavii să-nconjoară ca marea într-un 
cleşte”. Cu toate acestea, neamul nu a putut fi învins, limba latină neputând fi 
mistuită în interminabilele flăcări. „Şi totuşi limba voastră prin timp a 
străbătut/ E dulce cum e mierea şi-mi place s-o ascult./ Prin ce miracol însă şi 
cum a biruit. / Aievea limba voastră, pe drept rămân uimit”.  

- Graţie legăturilor strânse cu Egiptul, din cele mai vechi timpuri (drept 
dovadă este că, conform unor istorici, o mare parte a aurului din Egipt era de 
origine tracă!), în biblioteca din Alexandria se acumulaseră mai multe 
documente despre traci – daci, care însă au dispărut după ce romanii au ars 
biblioteca; 

- După căderea Constantinopolului o bună parte din documentele 
acumulate, în special, după marea schismă a bisericii, au fost distruse, 
împreună cu ele fiind distruse şi documentele despre traci - daci;  

- Unele dintre puţinele surse scrise despre strămoşii noştri au dispărut în 
mod misterios. Cum au fost pierdute sau au dispărut cărţi importante despre 
istoria daco-geţilor. Spre exemplu există o carte „Getica”, scrisă de Dion din 
Prusa, un mare istoric grec care a trăit în secolul I şi s-a ocupat în mare parte de 
istoria Imperiului Roman;  

- Însuşi împăratul Traian, după cele două războaie duse împotriva lui 
Decebal, ar fi scris o lucrare despre poporul dac, intitulată „Dacica” sau „De 
Bello Dacico” (Despre Războiul Dacic), arată unele mărturii.  

Revenind la cărţile dispărute, sunt demne de prezentat alte două exemple. 
Mai întâi, lucrarea „Getica” scrisă de medicul personal al lui Traian, care a 
călătorit împreună cu împăratul roman, inclusiv în campania din Dacia. Doar 
câteva fragmente au fost păstrate, într-un lexicon din secolul al X-lea. Ultimul 
exemplu este pierderea, în întregime a cărţii a XIII-a din „Istoria Romei” a lui 
Appianus, unul dintre cei mai importanţi istorici ai secolului al II-lea. Este 
tocmai cartea care se referă la luptele cu dacii. Lucrarea lui Martin Opitz 
„Dacica” a ars pe rug împreună cu autorul ei mort de ciumă într-un oraş din 
Polonia. Dar câte alte importante artefacte au dispărut fără urmă din reaua 
voinţă a cotropitorilor. De exemplu, în 1803, din tezaurul găsit, 1000 de 
monede de aur Coson şi Lisimaches au ajuns la monetăria din Fejervar (Alba-
Iulia), unde a fost topită întreaga cantitate.  
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7.2. Căi de reconstituire a Istoriei Neamului 
 

Dacă această cale de reconstituire a Istoriei Neamului este serios 
compromisă de lipsa documentelor scrise, atunci trebuie folosite alte căi – a o 
strânge din cioburi, cum scrie Gr. Vieru „Istoria noastră este strânsă din 
cioburi!”. Se poate face la direct şi figurat. Din cioburile ceramicii Cucuteni, 
Boian, Gumelniţa, Vinca, Petreni au fost reconstituite parţial aceste minunate 
culturi. Muzeul din Cucuteni este plin de cioburi de ceramică, iar Muzeul 
Istoriei din Iaşi – de diverse vase, figurine reconstituite din aceste cioburi.  

 
7.2.1. Inscripţii în piatră 
 

O formă de reconstituire a istoriei unui neam sunt inscripţiile săpate în 
pietrele de mormânt, în pietrele zidurilor cetăţilor vechi. “Înscrisele cuvinte în 
pietrele de aici / Niciun puhoi prădalnic trecut în goană/ nici fulgerul, nici 
timpul nu le-au putut distruge” scrie poetul german Martin Opitz, la 1615, în 
poemul Zlatna – Cumpăna dorului [91]. Astfel de pietre se află atât pe imensul 
teritoriu pe care au trăit strămoşii traci şi daci, cât şi pe teritorii străine, unde au 
fost duşi, de ex. pe insulele britanice, unde legiunile romane au fost completate 
cu soldaţi traci şi daci. Un interes deosebit, reprezintă o serie de inscripţii în 
piatră descoperite în Zidul lui Hadrian, pe pietre de mormânt şi pe zidurile 
forturilor Birdoswald, Vindolanda ş.a. Din zecile fragmente de piatră, 
descoperim că în unele momente istorice, prezenţa cohortelor dacice era 
importantă. Analiza vestigiilor arată că din cele 20 de cohorte enumerate în 
documentul AE 1997.1779a care se aflau în Britania sub comanda lui Trebius 
Germanus, 4 din ele (Cohors Primae Aelia Dacorum milliaria; Cohors 
Secundae Pannoniorum; Cohors Secundae Dalmatarum; Cohors Septimae 
Thracum) erau dacice, chiar dacă numai una din ele era numită Dacică.  

Şi marele Eminescu spunea cu încredere că „Va veni ziua când şi pietrele 
vor vorbi adevărul, în care CARTEA faptelor petrecute va sta deschisă şi se va 
citi atât de lămurit, încât toată doctrina paralogismelor nu va fi în stare să-i 
întunece înţelesul”. Aceasta vine în completare la ceea ce a zis evanghelistul 
Marcu (4:22): „Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit şi nimic 
tăinuit care nu va ieşi la lumină”.  

Este absolut clar că a venit timpul când şi pietrele vorbesc adevărul. 
Numai cine nu are urechi de auzit şi ochi de văzut nu simte acest lucru. Acest 
lucru îl spune şi specialistul în reconstituirea culturilor, americanil Paul Mac 
Kendrick (1975), în lucrarea sa „Dacian stones speak (Pietrele dacilor 
vorbesc” [92]. Un studiu extrem de important al pietrelor descoperite l-a făcut 
poetul şi istoricul german Martin Opitz. A fost primul străin care a scris atât de 
frumos despre strămoşii noştri, despre români [91]. „Eu peste tot pe unde din 
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drum mai poposesc / Despre strămoşii voştri şi pietrele vorbesc...Numele 
voastre scumpe ce zac pe lespezi reci / Drept pildă să rămâneţi urmaşilor pe 
veci”. Aceste pietre cu litere şi poezie, spune A.D. Xenopol, „dovedesc ştiinţa 
de carte ce era obişnuită în Dacia”. Să săpăm cât mai adânc pentru a scoate la 
suprafaţă adevărul.  

 

7.2.2. Obiecte de aur traco-dacice 
 

O altă formă ar fi studiul atent al obiectelor din aur traco-dacice. Ele ar fi 
un izvor nesecat pentru cei care doresc reconstituirea Istoriei Neamului. „După 
părerea mea, sunteţi singura ţară din Europa care are istoria scrisă în 
propriul ei aur. Aveţi peste 6000 de ani de istorie a aurului! Este istoria 
voastră şi numai cine nu vrea nu o priveşte la adevărata ei valoare...Civilizaţia 
dacică este magnifică, iar eu sunt mândră că mă lupt pentru daci, aici, în ţara 
dumneavoastră... Este regretabil ca voi, romanii, nu aţi profitat de aceasta 
istorie scrisa in aur, aşa cum aţi fi meritat. Voi, poporul roman, puteţi să vă 
mândriţi cu originea voastră şi să vă consideraţi cel puţin egalii celorlalte 
popoare care au rădăcini în bătrâna Europă”, declară Barbara Lippitz, cel mai 
mare expert în aur din Europa. Sunt pline muzeele lumii de obiecte din aur 
traco-dacice (dovadă sunt cele 24 de brăţări dacice descoperite recent, dintre 
care doar 12 au fost recuperate de statul român), încrustate cu simboluri care 
încă trebuie să fie descifrate. Sunt tone de aur – opere de artă din Tezaurul 
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românesc încăput pe mâna ruşilor, şi care încă nu a fost retrocedat. Sunt mii de 
monede de aur şi argint descoperite, care poartă în ele o părticică din istoria  
epocii. Încă mai sunt zeci de comori nedescoperite încă. 
 

 7.2.3. Poezia populară 
 

Un izvor inestimabil, care nu a putut fi 
distrus, nu a putut dispărea (dispare doar odată cu 
dispariţia poporului), sunt folclorul, tradiţiile, 
portul popular.  

Poezia populară. ,,Farmecul poeziei 
populare îl găsesc în faptul că ea este expresia cea 
mai scurtă a simțământului și a gândirii ...ea nu 
este decât limba simțământului” spunea în bună 
cunoştinţă de cauză marele Eminescu. De o 
valoare inestimabilă, de nivelul Eneidei şi Iliadei, 

este balada „Mioriţa”, care reprezintă o adevărată cheie a codului genetic al 
neamului nostru. „Fără Miorița n-am fi fost niciodată poeți. Ne-ar fi lipsit 
această dimensiune fundamentală. …Ea este Iliada și Odiseea genetică a 
poporului nostru” Nichita Stănescu (1983). Miorița este ,,dintre toate 
rămășițele trecutului... este una care se ridică prin arta ei fină și prin 
simțământul ei pătrunzător așa de sus, încât pe drept cuvânt, ne putem întreba 
dacă i se poate găsi pereche în alte literaturi populare, și dacă chiar literatura 
cultă, infinitele variații, a realizat vreodată un mic poem așa de armonic și așa 
de artistic” (Mihail Sadoveanu). 

În ea este codificat trecutul nostru, de descifrarea căreia sunt preocupaţi 
specialiştii în domeniu. Una dintre acestea este trecerea în nemurire. „Geţii nu 
se tem decât de cer, să nu cadă pe ei” (Alexandru cel Mare). 

Miorița este un 
poem folcloric românesc, 
răspândit în peste 1500 de 
variante în toate regiunile 
României. Este o creație 
populară specific româ-
nească, nefiind cunoscută 
la alte popoare. Cea mai 
veche variantă cunoscută 
a Mioriței este o colindă 
din nord-estul Transilva-
niei. Ea a fost consemna-
tă, pe la 1792-1794, într-o 
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garnizoană din Bistrița-Năsăud, de către ofițerul Ioan Șincai, fratele lui 
Gheorghe Șincai. Manuscrisul a fost descoperit abia la sfârșitul secolului al 
XX-lea în Arhivele din Tîrgu Mureș. Prima variantă publicată este o baladă din 
zona Vrancea, culeasă, de basarabeanul Alecu Russo (în Munții Sovejei) în 
perioada februarie - aprilie 1846. Într-o scrisoare către A. Hurmuzachi, Vasile 
Alecsandri mărturisește că „această baladă mi-a fost adusă din Munții Sovejei 
de Dl A.Russo, care o descoperise…”. 

Semnificație mitologică. Oaia este primul animal domesticit de om, din 
rațiuni economice, crescut și sacrificat pentru hrană (carnea, laptele și 
derivatele sale) și îmbrăcăminte (lâna, pielea). Apare în mitologiile unor 
popoare ca simbol religios (creștinism), animal totemic sau animal fantastic 
(mitologiile caucaziene); ca animal oracular e semnalat numai în mitologia 
românească (balada Miorița). Oaia năzdrăvană din balada „Miorița” denunță 
unui cioban complotul urzit împotriva lui de alți doi fârtați. „...Balada Mioriţa, 
despre care Luis de Cortes, un mare romanist spaniol, spunea că este cea mai 
frumoasă baladă păstorească a lumii. „ Au pretenţii cei care nu pot înţelege 
sensul Mioriţei. Nu avem nevoie de demitizarea Mioriţei ci de demiticizarea 
miticilor. Baciul moldovean ar fi putut evita moartea sa dar n-a făcut-o. 
Precum şi Dumnezeu ar fi putut evita răstignirea lui I. Hristos dar atunci am fi 
avut un alt destin, unul necreştin…” explică una din cheile „Mioriţei” poetul 
Nicolae Dabija. 

Semnificație culturală. Cântecul mioritic este considerat una dintre cele 
mai reprezentative creații folclorice românești de factură pastorală și 
reprezintă un simbol al perenității poporului român, păstoritul fiind o 
îndeletnicire străveche. "Reconstituirea" genezei cântecului permite incursiuni 
în cultura și realitățile etnografice ale satului românesc tradițional. 

Un popor dispare atunci când nu-şi mai respectă limba, tradiţiile, istoria 
strămoşilor. Fără aceste rădăcini, un popor devine o poporaţie, o simplă 
populaţie, precum au devenit sutele de popoare dispărute în fostele imperii rus 
şi sovietic, care au fost înghiţite de anacronicul popor „rossiane”. Acum, în 
perioada globalizării, a tentativelor unora de ştergere a deosebirilor identitare 
ale popoarelor, pericolul este mare, în special, şi prin faptul că ambele 
supraputeri – SUA şi Rusia – nu reprezintă popoare identitare. În pofida 
acestor tendinţe, care, din păcate, sunt tot mai mult promovate şi în România, 
poporul român, care posedă una dintre cele mai mari capodopere ale lumii, 
cum este Mioriţa, nu trebuie să fie unul risipitor. Mioriţa nu poate fi citită şi 
înţeleasă ca o simplă poezie cum încearcă unii masochişti intelectuali cu inima 
surdă, care le încurcă să sesizeze marea comoară etică a baladei, situarea 
valorilor umane mai presus de propria viaţă, lucru remarcat cândva de Gr. 
Vieru: „Iar de n-au s-auză dânşii/ Al străvechii slove bucium…”.  
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Balada „Mioriţa” este o capodoperă genială, îmbinând perfecţiunea de 
giuvaer a limbajului şi mesajul dragostei umane, îmbrăcate în perfecte haine 
artistice. Din dragoste, baciul moldovean doreşte, dacă o fi să moară, să fie 
îngropat „Aici pe aproape, / în strunga de oi, / Să fiu tot cu voi”. Şi vrei să fii 
aproape doar de fiinţele pe care le iubeşti.  

Balada „Mioriţa” este expresia întregului popor românesc – de la Tisa 
până la Nistru şi dincolo de el.„Oriunde și de oricine va fi creată, balada 
aparține românilor, fapt dovedit de cele mai sus arătate. Paternitatea ei este 
adjudecată pe o arie extinsă în Balcani și chiar în Europa. Dar cel mai 
îndreptățit este poporul român, trăitor între Nistru și Tisa. Să avem în vedere 
faptul că în procesul de transhumanță oierii ajungeau cu turmele lor și în 
Basarabia, până la Nistru. Și atunci putem afirma, fără teamă de a greși, că și 
basarabenii, parte din trupul României, au contribuția lor la geneza Mioriței” 
spune prof. C. Macarie din c. Soveja (de acolo unde A. Ruso a cules varianta 
cea mai cunoscută a Baladei), mare cercetător al Mioriţei „La Soveja, loc al 
aflării baladei, locuitorilor le curge Miorița prin suflet. Din mărturisirile 
bătrânilor satului cu circa 40 de ani în urmă, a reieșit că la Soveja Miorița a 
fost și cântec de leagăn (Maria Plăvan), și cântec de petrecere (Ion Cel mare), 
cât și bocet (Ana Borja). Cântarea acestora, înregistrată magnetic, are ritmul 
cântecului de leagăn, al celui de petrecere, cât și al bocetului. Fără îndoială 
că izvoarele Mioriței se găsesc în sufletul creatorului ei, a neamul românesc ce 
dăinuie de milenii aici între Dunăre - Tisa și Nistru, având coloană vertebrală 
Munții Carpați, cetate de rezistență a noastră în calea răutăților. Căci ,,pe 
piepturile noastre s-au ascuțit  săbiile, pentru ca Europa să-și trăiască în 
liniște Renașterea,, (Dumitru Almaș). Dar n-au dispărut, ci dăinuie și va 
dăinui cât pe lume va exista dulcea limbă românească” continuă prof. C. 
Macarie. 

Din păcate, în ultimul sfert de veac „Mioriţa” e 
atacată de diverşi „demitizatori”. S-a propus să fie 
scoasă din toate manualele, să fie „înfierat” spiritul 
ei „defetist”, care a educat greşit poporul, s-a afirmat 
că din cauza ei neamul românesc este unul „mioritic” 
etc. Dar, de regulă, înaintează mari pretenţii faţă de 
mesajul baladei cei care nu pot pătrunde în subtextul 
ei filosofic şi de imagini. Să nu dăm vina pe baladă 
pentru toate defectele noastre. Ea nu are nicio vină. 
Ni se incriminează mai ales resemnarea „mioritică” 
a păstorului, ignorându-se că ea este una profund 
creştină. 

Ce vârstă are „Mioriţa”? Unii o situează 
înainte de domnia lui Ştefan cel Mare, când ţinutul 
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Vrancei se afla în Muntenia. Dar ea pare să fie mult mai veche. Conceptul din 
„Mioriţa” se aseamănă cu principiile orficilor, a discipolilor lui Orfeu, care 
vorbeau şi traca, ei referindu-se la moarte ca la o „nuntire”. Aş mai numi 
balada, prin împăcarea păstorului cu moartea, un poem zamolxian. Savanţii, în 
unanimitate, consideră limba albaneză de azi un dialect trac, explicând 
elementele comune pe care le are albaneza cu limba română, ca rămăşiţe 
rămase în graiul nostru din graiul tracilor. 

Studiind atent cele câteva zeci de cuvinte rămase din acesta, am rămas 
surprins constatând că balada „Mioriţa” conservă o bună parte din ele: baci 
(„drăguţule bace”, în albaneză: bac); fluier („fluieraş de soc”, în albaneză: 
flojere); mioară („drăguţă Mioară”, în albaneză: meljore), brâu („cu brâul de 
lână”, în albaneză: brez); brad („brazi şi păltinaşi”, în albaneză: bredh); laie 
(„mioriţă laie”, în albaneză: laj); strungă („în strunga de oi”, în albaneză: 
strunge); mură („ochişorii lui, mura câmpului”, în albaneză: mulle); a trage 
(„tras printr-un inel”, în albaneză: trase); cornută („mândre şi cornute”, în 
albaneză: kerrute); bârsană („oiţă bârsană”, în albaneză: verce); corb („pana 
corbului”, în albaneză: korp); cal („şi cai învăţaţi”, în albaneză – kal) etc.  

Acest argument lingvistic, ca şi cel de concept filozofic ne fac să 
presupunem că balada ar fi existat din cele mai îndepărtate vremuri, poate încă 
în graiul vechi al traco-geto-dacilor (nume diferite pentru unul şi acelaşi 
popor), care, timp de secole sau milenii chiar, fiind adaptată (şi nu tradusă) 
odată cu celelalte cuvinte ale limbii, la graiul nou al tracilor, apoi în cel al 
latinei corupte, pe care o vorbiseră tracii romanizaţi, iar din aceasta – într-o 
limbă protoromână, iar de aici – în limba română, până la forma în care a auzit-
o şi transcris-o pe un petic de hârtie basarabeanul Alecu Russo la o stână de 
lângă Soveja. 

 
7.2.5. Arta popular-artistică 
 
Moştenirea culturală a strămoşilor noştri îndepărtaţi transpare în cultura şi 

în artele noastre populare. Binecunoscutul istoric Vasile Pârvan afirmă: 
„Cultura prezentului e cultura trecutului purtată prin sufletele generațiilor 
care s-au succedat prefăcându-se”. Conţinutul ideatic al operei de artă 
populară poate fi urmărit prin ornamentica şi cromatica tradiţională, care 
constă în autentificarea integrată în viaţă, prin toate coordonatele sale 
diacronice şi în certificarea specificului etnic, al autohtoniei. Este de datoria 
specialiştilor în domeniu să descifreze aceste simbolistici etnoculturale. Pentru 
a înțelege aceste fenomene, este important să explicăm semnificația tainică a 
simbolicii naționale, credința codificată în estetica tradițională, dar şi să 
cunoaștem de unde vin, care este răspândirea şi vechimea respectivei 
simbolistici. Cunoașterea şi descifrarea simbolisticii etnoculturale este 



 Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                    137 
 
importantă pentru cunoașterea vechilor credințe, pentru, a înțelege filosofia 
creației popular-artistice, pentru a stabili  specificul culturii noastre şi a ne 
cunoaște rădăcinile.  

„Considerate ornamentele naţionale - simboluri sacre, acestea 
impresionează profund prin nobleţea şi sobrietatea lor, dar mai ales prin 
sensul lor ideatic şi prin misterul tainic şi profund ce-l transmit. Acestea 
provoacă mereu noi emoții atunci când le priveşti, atunci când sunt aplicate 
prin diferitele tehnici şi materiale pe suprafața obiectelor. Taina lor, ce nu  
poate fi dezvăluită până la capăt şi nici redată exact şi complet prin cuvinte, 
rămâne mereu ceva profund şi miraculos, care te îndeamnă la meditație şi 
reflecție” menţionează cercetătoarea basarabeancă Antonina Rusu. 

Este de datoria specialiştilor să valorifice motivele populare utilizate în 
decorul obiectelor tradiționale în diferite domenii ale artei noastre popular-
artistice: port popular, obiecte de uz casnic şi ritual, textile de interior, 
ceramica tradițională, pâinea de ritual, ouăle încondeiate etc., pentru 
identificarea şi compararea cu cele din repertoriul simbolistic din perioadele 
neoliticului şi epoci-lor premergătoare ale spațiului carpato-dunăreano-pontic. 

În această ordine de idei vom lua în considerație cercetările  lui V. 
Vasilescu [93], din 
care se constată că 
la baza compoziții-
lor decorative au 
stat semnele grafice 
primare: spirala, 
coloana, unghiul, 
rombul, hașura, 
segmente gemene, 
cercul şi cele trei 
culori: roşu, negru, 
alb-crem, create 
încă din mileniul al 
X-lea înainte de 
Hristos. Potrivit lui 
V. Vasilescu, arta 
epipaleoliticului 
carpatic are particu-
laritățile ei. Nota 
caracteristică este 
subliniată de întrea-
ga paletă a elemen-
telor abstracte, toate 

 
Vârtelniţa şi crucea suprapuse. 

 

  
           Hora – simbol sacru.                   Pomul vieţii.                 
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fiind legate între ele, toate constituind vădite unități logice. Această înlănțuire 
divulgă o gândire profundă, o concepție aparte despre mediul înconjurător, 
despre viaţă. Se întreabă cercetătorul: „Să fi văzut ei în acele elemente 
abstracte, geometrice, însuşi sufletul universului”? [93, p.20].   

Ideile, cu care au fost investite semnele geometrice imaginate şi redate 
grafic şi mai apoi (în perioada ceramicii) – pictografic, sunt semnele primare: 
spirala - simbolul energiei şi energiei regeneratoare; coloana - verticalitate şi 
creștere; unghiul - viață bună, îmbelșugată; rombul – fertilitatea în general şi 
fertilitatea solului; haşura - apa şi întinderi de apă; segmentele gemene – 
dualitatea vieții şi a lumii (omul e un trup şi un suflet, sufletul fiind nemuritor); 
circumferința - mișcarea fără sfârșit. Toate aceste noțiuni sunt valori ce ţin de 
apariția şi existenței vieţii, simboluri sacre, valabile în diverse credinţe, noţiuni 
generale, noţiuni absolute, imaginate, create şi conștientizate de oamenii 
spațiului paleoliticului carpatin. 

Pentru a înţelege mai profund mesajul codificat în simbolurile din 
ornamentica tradiţională, ne vom conduce de concluziile lui V. Vasilescu, care 
afirmă: „În compozițiile carpatice, prim-planul este redat în combinații de 
simboluri şi exprimarea prin semne convenționale presupune un nivel de 
gândire profund şi putere de generalizare superioară exprimării naturaliste” 
[93, p. 20].  

Motivul „clepsidra”, simbolul scurgerii timpului, şi vârtelnița cu brațele 
sub formă de X sunt motive utilizate frecvent în ornamentica obiectelor de 
ritual din zilele noastre. Examinând aceste motive populare ce reprezintă 
simbolic scurgerea timpului şi „pomul vieţii” din compoziţiile ornamentale de 
pe ceramica din neolitic şi în textilele de interior, în articole de port popular, de 
uz casnic şi de ritual (a se vedea imaginile), ne sugerează ideea că timpul  se 
scurge prin om, şi pentru om. 

   Importanţa simbolului motivului popular “pomul vieţii” poate fi 
argumentată dacă ne raportăm la pomul vieţii din grădina Edenului, simbol 
sacru în creștinism, iar în paralel avem dovada existenței simbolismului 
“pomului vieţii” având  rădăcini în credințe precreștine din acest spaţiu carpato-
danubiano-pontic. “Pomul vieţii” este prezent în arta noastră tradițională din 
timpuri străvechi ceea ce demonstrează că esența credinței şi religiei din acest 
spațiu, încă din  neolitic, era nemurirea sufletului şi credința în viața cea de 
după moartea trupească.  

  Obiectele de ritual: - ştergarele, năfrămiţele, pâinea, vinul, untdelemnul, 
diverse accesorii etc. au rădăcini în credinţe vechi precreştine, fiind acceptate 
de creștinism prin valoarea lor ideatică şi estetică. Acestea, fiind transmise şi 
desăvârşite din generaţie în generaţie, sunt creaţii popular-artistice, ţin de 
domeniul culturii tradiţionale, aparţin patrimoniului cultural imaterial, iar 
valoarea lor estetică şi culturală e inestimabilă.  
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Ar trebui ca „...tainele să iasă la lumină”, să vină acea zi „...când pietrele 
vor vorbi adevărul”. Ce ne-ar încurca să facem acest lucru? Imperiile Turc, 
Austro-Ungar şi Rus nu mai sunt sau nu mai pot împiedica acest lucru. De ce 
atunci suntem atât de reci faţă aceste mari capodopere moştenite de la stră-
strămoşii noştri? Cineva spunea că „...nu trebuie să urăşti duşmanul fiindcă el 
cel mult te poate ucide, să nu urăşti prietenul fiindcă el cel mult te poate trăda, 
trebuie să urăşti indiferenţa fiindcă tocmai în prezenţa ei au loc celelalte 
două”. Să nu fim indiferenţi faţă de inestimabilele comori ale Neamului, care 
în multe cazuri au fost descoperite de străini. Să ne reconstituim ciob cu ciob 
adevărata istorie şi adevărata cultură identitară. Să fim mândri de originea 
noastră şi să ne comportăm în aşa fel, încât să fim demni de această moştenire, 
precum ne îndemna, încă în anul 1859, istoricul francez Jules Michelet: „Nu 
invidiaţi vechile popoare, ci priviţi-l pe al vostru...”. Cel mai mare istoric şi 
savant al României din toate timpurile, N. Iorga (1003 volume, 12755 de 
articole şi studii), spunea la 1929: „Independenţa nu este un dar, pe care ni-l 
face Europa, ci o recunoaştere a drepturilor străbune ale românilor, în 
conformitate cu sacrificiile lor”. Mă doare inima când aud falşi istorici români, 
care neagă aproape tot ce e legat de trecutul glorios al neamului (tăbliţele de la 
Turda şi Sinaia, menţionate de mari cercetători ai lumii, sunt falsuri, declară 
ei!), numindu-i pe cei care-şi iubesc trecutul, care încearcă să-l dezgroape de 
sub stratul de nămol adus peste el de timp şi neprieteni, dacopaţi. Este cazul să 
ne întrebăm atunci: de ce un popor care a ştiut din cele mai vechi timpuri să se 
exprime prin diverse simboluri incrustate în magnifica ceramică, însăilate în 
elemente de port naţional, nu ar fi putut fi şi autorul primei scrieri?   

Lucruri anapoda se întâmplă la noi. Se luptă străinii să demonstreze lumii 
întregi cine sunt strămoşii noştri, care este istoria adevărată a Neamului, iar 
istoricilor noştri parcă le-ar fi ruşine de acest tezaur. Vine neamţul Hubert 
Smidt şi descoperă pentru cultura europeană civilizaţia Cucuteni! Marija 
Gimbutas, profesor la Universitatea California din Los Angeles, declară şi ea: 
„România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală 
cuprinsă între 6500 şi 3500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocrată, 
paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile 
indoeuropenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca 
fierului. A devenit de asemenea evident că această străveche civilizaţie 
europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană”. William Schiller, 
arheolog american spune că „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi 
poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”. John Mandis: 
„România e vatra a ceea ce numim Vechea Europă, o entitate culturală 
cuprinsă între anii 6500-3500 î.Hr....Cele mai vechi descoperiri ale unor 
semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”. Iar istoricul francez 
Jules Michelet ne îndemna, încă în anul 1859: „Nu invidiaţi vechile popoare, ci 
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priviţi-l pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi vedea ţâşnind 
viată!”.  

În final să medităm încă o dată asupra celor scrise mai sus. Să strângem 
rândurile şi să ne redescoperim istoria. Aşa va afla şi Europa unde îi sunt o 
parte din rădăcini! Acesta a fost un început în lunga şi ghimpoasa cale de 
renaştere a poporului român ca pasărea Phoenix din cenuşa atâtor pojare, 
dezlănţuite de nenumărate hoarde de năvălitori. Dacă specialiştii străini 
consideră zona noastră drept leagăn al poporului indo-european, atunci 
speranţa şi credinţa în adevăr vor rodi într-o zi, aşa cum crede şi Haim Cohn. 
La întrebarea lui Ion Diaconescu adresată filosofului Emil Cioran „Şi totuşi ce 
ar trebui făcut ca România să nu cadă din timp acum, la întretăierea de 
milenii”, răspunsul a fost „Să nu mai fim paraziţii unor glorii deşuete. Să  nu 
mai vorbim de idealuri , ci să edificăm istoria propriei noastre identităţi”. E 
cel mai bun îndemn.  
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CAPITOLUL VIII 

 

PRINCIPATUL MOLDOVEI ÎN SECOLELE XV-XIX 
 

8.1. Domnitorul Alexandru cel Bun  
 

Apariţia statelor medievale româneşti a încununat un proces mult mai 
îndelungat de redobândire de către urmaşi a ceea ce a aparţinut vechilor daci. 
„Era sădită în inimile acelor oameni vechi iubirea pentru tot ce e drept, bun şi 
frumos: însă nobila sămânţă, abia răsărită din pământ, era mereu strivită de 
copitele sălbaticilor cete de vrăjmaşi, Veacuri au trecut astfel: în curgerea 
veacurilor, cete de sălbateci au pierit una câte una. Noi am rămas, iar astăzi 
stăm adăpostiţi între hotarele ţării noastre” scria Titu Maiorescu. Statele 
româneşti în sec. a. XIV-lea au apărut în rezultatul unirii unor voievodate răzleţe 
ca urmare a primului descălecat al voievodului maramureşean Dragoş (sas) şi 
al celui de-al doilea descălecat al lui Bogdan I (fondatorul primei dinastii a 
Muşatinilor), care obţine independenţa Moldovei faţă de Coroana maghiară. 

Urmaşii lui Bogdan I, Petru Muşat şi Roman I, 
au consolidat ţara instituţional, economic şi au 
extins-o până la mare (Roman I). Iată cum redă 
acest fenomen marele cronicar moldovean 
Grigore Ureche [94, p.65]: „Într-acei păstori ce 
au nemeritu locul acesta, fost-au şi Dragoş, 
carile au venitu de la Maramoroş…Pre urma lui 
Dragoş vodă, Sas vodă, Laţko, au domnit 
Bogdan vodă…”.  

Pe întreaga perioadă de existenţă a 
principatelor Moldova şi Ţara Românească, la 
tron s-au perindat foarte mulţi domnitori, 
domniile deseori fiind prea scurte. Acest lucru 
era  în spiritul epocii, dar şi în interesul 

imperiilor Otoman, Austro-Ungar şi Polon. Ne vom opri la doar câţiva 
domnitori, care au marcat viitorul Principatului 
Moldovei. 

Consolidarea şi înflorirea principatului Moldova 
începe cu urcarea pe tron a domnitorului Alexandru cel 
Bun (1400-1432), spre norocul poporului român. Unele 
surse spun că a fost ajutat de Mircea cel Bătrân, de altfel 
jocurile politice dintre cele două dinastii înrudite 
(Basarabii şi Muşatinii) au avut un caracter de 
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permanenţă. A fost o domnie fericită, a durat mult, a consolidat temelia 
statului, l-a apărat când a fost nevoie, a organizat temeinic viaţa economică, a 
căutat să păstreze pace şi liniştea, lucru rar întâlnit în acea perioadă marcată 
fundamental de războaie. Pentru aceasta, poporul, pe bună dreptate, i-a spus 
„cel Bun”. „Acest Alexandru vodă multe lucruri bune au făcut în ţară şi au 
făcut 2 mănăstiri mari în Moldova, Bistriţa şi Moldoviţa…” scrie Grigore 
Ureche [94, p.60]. Pe plan extern, a jucat abil între cele trei imperii ale timpului 
- Imperiul Otoman, Regatul Ungariei şi cel al Poloniei, preferându-l, pe cel din 
urmă, cu care încheie în 1411 un tratat moldo-polon. „În a. 1420 a avut loc 
primul atac al otomanilor asupra Moldovei, oştenii moldoveni din Cetatea 
Albă rezistând cu succes asediului flotei sultanului” [95]. Alexandru cel Bun s-
a stins din viaţă la 1 ianuarie 1432. S-a început o perioadă de anarhie (1433-
1457), generată de luptele pentru putere, alimentată de Polonia şi Ungaria, care 
a dus la slăbirea capacităţii militare şi divizarea temporară a Moldovei (Ţara de 
Sus şi cea de Jos). 

 
 8.2. Domnitorul Ştefan cel Mare  

 

Ştefan (1457-1504), nepotul lui Alexandru 
cel Bun şi fiul lui Bogdan II, numit de popor, 
pentru faptele sale de vitejie „cel Mare”, a ajuns pe 
tronul Moldovei cu ajutorul vărului său, Vlad 
Ţepeş, alungându-l pe Petru Aron (1651-1452, 
1454-1457), ucigaşul tatălui său, Bogdan II, şi 
primul domn moldav, obligat să plătească tribut 
porţii otomane, condusă de proaspătul cuceritor al 
Constantinopolului (1453), Mehmet II. După 
victoria decisivă delângă localitatea Doljeşti (12 
aprilie 1457, la sud-est de Suceava), a avut loc 
ceremonia „alegerii” şi ungerii sale în calitate de 
domn de către mitropolitul Teoctist al Moldovei. 

Astfel începea cea mai lungă cârmuire a vreunui domn român, cu rezultate 
remarcabile în toate domeniile: întărirea autorităţii domneşti; dezvoltarea 
meşteşugăritului şi a negoţului; consolidarea sistemului militar; apărarea 
independenţei Moldovei; ctitoria unui număr impresionant de lăcaşuri sfinte.   

A domnit 47 de ani. În timpul său, a dus lupte împotriva mai multor 
vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. 
Bisericile și mănăstirile construite în timpul domniei sale în prezent sunt parte 
a  patrimoniului mondial. Calitățile de om politic, strateg și diplomat, acțiunile 
sale pentru apărarea integrității țării și inițiativele pentru dezvoltarea culturii au 
stârnit admirația contemporanilor, Ştefan Vodă devenind un erou în tradiția 
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populară. Pentru lupta sa împotriva Imperiului Otoman întru apărarea 
creştinismului, Papa Sixtus al IV-lea l-a numit „Athleta Christi” (Luptător 
pentru Hristos). Grigore Ureche îl descrie astfel în cronica sa: „Fost-au acest 
Ștefan, om nu mare la statu, mânios, și degrabă a vărsa sânge nevinovat: de 
multe ori, la ospețe omorâia fara giudeț. Amintrelea era om întreg la fire, 
neleneșu și lucrul său știa a-l acoperi și unde nu găndeai, acolo îl aflai. La 
lucruri de războaie meșter, unde era nevoie, însuși se vârâia ca văzându-l ai 
săi să nu îndărăpteze și pentru aceia raru războiu de nu-l biruia și unde-l 
biruiau alții nu pierdea nădejdea că știindu-se cădzut gios se ridica deasupra 
biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui și fiul său, Bogdan-vodă, urma lui 
luase de lucruri vitejăști cum se tâmplă: den pom bun roade bune or să iasă”. 

În vremea lui Ștefan cel Mare, Moldova se întindea de la Carpații 
răsăriteni până la Nistru. Țăranii răzeși, proprietari de pământ, erau chemați la  
solicitarea domnului la „oaste” în schimbul unor privilegii. Alături de ei, un rol 
important îl jucau cetele boierilor, care veneau cu oșteni de pe moșiile lor, și 
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cetele târgurilor, alcătuite din târgoveți, care se puteau strânge mai repede în 
caz de nevoie. Oastea mare a lui Ștefan era deci o ,,oaste de țară", la vremea 
aceea puțini fiind lefegii. 

Țara era apărată, la est, de cetățile Soroca, Tighina și Cetatea Albă, cetatea 
Chilia la Dunăre, cetățile Hotinului și Sucevei, la Nord iar spre Carpați - 
Cetatea Neamțului, pe Siret pavăza ţării fiind Cetatea Nouă a Romanului. 

Moldova era stabilă politic și bogată. Incursiunile pretendenților la 
domnie erau rare, și opoziția boierilor slabă. Buna securitate a drumurilor 
îmbia pe negustorii italieni, polonezi sau armeni să treacă prin Moldova de la 
Marea Neagră spre Liov (Lemberg) și invers, aducând din Orient mirodenii, 
covoare, blănuri, metale și pietre prețioase, iar din Apus postavuri și arme. 
Vămile culese de la aceștia aduceau bani buni în vistieria domnească. Astfel se 
explică mijloacele materiale care i-au permis lui Ștefan să lupte și să 
construiască fără încetare în lunga sa domnie. Pericolul mare îl reprezenta însă 
expansiunea Imperiului Otoman, care - după cucerirea Constantinopolului, la 
1453, de către sultanul Mehmed al II-lea Fatih - își continua înaintarea spre 
centrul Europei. 

Relațiile cu Ungaria. După urmărirea lui Petru Aron, care se refugiase în 
Polonia, Ștefan cade la înțelegere cu regele Cazimir, restituindu-i-se cetatea 
Hotinului, ceea ce-i atrage dușmănia regelui Ungariei, Matei Corvin. Într-o 
luptă decisivă la Baia (1467), pe valea Moldovei, oastea ungurească este 
înfrântă.  „…Văzându Mateiaşu craiul volnicia lui Ştefan vodă că nu o poate 
supune, strîngîndu multă oaste, au purces în anii 6985 (1467 – n.n.) şi au tras 
spre Moldova…Avîndu Ştefan vodă ştire şi prinzîndu limba, marţi noaptea, 
dichemvrie 7, au aprinsu tîrgul (Baia – n.n.) asupra lor, cîndu ei erafără de 
nici o grijă…Mai apoi şi însuşi craiul, rănitu de săgeată foarte rău, de abiia au 
hălăduitu pre poteci, de au ieşitu la Ardeal…” [94, p. 85]. Ștefan năvăli în 
Ardeal pe urmele armatei ungurești în retragere și își asigură liniștea la granița 
apuseană a țării. 

Relațiile cu Țara Românească. Primul conflict cu Țara Românească a 
avut loc în 1462 când, profitând de faptul ca Vlad Țepeș se afla în război cu 
turcii, Ștefan atacă cetatea Chilia dinspre uscat beneficiind de ajutorul turcilor, 
care bombardează cetatea de pe corăbii aflate pe Dunăre. Asediul cetății 
eșuează și Ștefan este rănit de o săgeata în picior, rană care îi va provoca o 
cangrenă în preajma morții. Marele domnitor cucerește Chilia și Cetatea Albă 
în 1465, lucru despre care scrie şi cronicarul Miron Costin: „Cetatea Chilii, 
carii o scrie în v leat 6973 (1465) că au luat-o Ștefan-vodă cel Bun de la turci, 
ș-apoi la v let 6987 (1479) iunie 22 dzăli, că în cestu an au început Ștefan-vodă 
a zidi cetatea Chilii și au și săvârșit-o într-acelaș an…”.  

Ştiind că va avea în curând de luptat cu turcii, Ștefan dorea să aibă un 
domn prieten în Țara Românească, în locul vasalului turcesc, Radu cel Frumos. 
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În anul 1470 Ștefan începu ostilitățile, prădând Ialomița și arzând cetatea 
Brăilei (la 27 februarie). Turcii, drept răspuns, au trimis pe tătari în Moldova, 
dar Ștefan i-a învins în dumbrava de la Lipnic, pe Nistru. După alte ciocniri cu 
Radu cel Frumos, acesta fugi la turci. În noiembrie 1473, Ștefan cucerește 
cetatea Dâmboviței de la  București, și pune în scaunul Țării Românești pe 
aliatul său, Laiotă Basarab. Însa după 2 ani Laiotă Basarab îl trădează. 

Conflictul cu Imperiul Otoman. Din cei 47 de ani de domnie, Ștefan a 
purtat războaie cu turcii într-un interval de 10 ani (1474 - 1484), iar după 1484 
a pierdut definitiv cetățile Chilia și Cetatea Albă și a revenit la plata tributului. 
Mahomed al II-lea nu a vrut să lase nepedepsit amestecul lui Ștefan cel Mare în 
treburile domniei Țării Românești. De aceea, în iarna anului 1474, trimise în 
Moldova pe Hadin Süleyman Paşa cu 120.000 de oameni, cu misiunea de a 
supune pe domn și a-i nimici oastea. Ștefan își organizează tabăra în fața 
Vasluiului, în locul numit Podul Înalt, și în ziua de 10 ianuarie 1475, înainte de 
a se lumina de ziuă, dădu atacul pe neașteptate. Oștirea turcilor se destrămă în 
învălmășeală. Locul mlăștinos, ceața, necunoașterea terenului, mări tulburarea 
turcilor, care se risipiră. După alungarea lor, Ștefan trimise o scrisoare în limba 
latină către toți principii creștini din Europa, vestindu-le marea izbândă și 
cerându-le sprijin pentru încercările viitoare. Dar, în afară de felicitări din 
partea Papei și a Republicii Venețiene, ajutor nu primi de nicăieri. 

Mahomed II-lea luă comanda oștirii turcești, îndreptându-se spre Suceava 
pe Valea Siretului, iar dinspre Nistru se iviră cetele tătarilor. În codrul de la 
Valea Albă (Războieni), turcii covârșiră puterile moldovenilor în seara zilei de 
26 iulie 1476. Mahomed II-lea atacă cetățile Suceava, Neamțul și Hotinul, dar 
nu le putu cuceri. În acest război cu o superioritate covârşitoare a turcilor, 
Ştefan cel Mare a ales strategia „războiului total”. Aflând că Ștefan pregătește 
o nouă oaste, că ungurii în frunte cu Matias Corvin și polonezii se apropie de 
granițele Moldovei cu ajutor armat, văzând că hrana se împuținează și că se 
ivesc boli în rândul oștenilor, Mahomed al II-lea se hotărî să se retragă. El părăsi 
Moldova hărțuit de cetele lui Ștefan. 

Anul 1484 a fost unul decisiv pentru destinul ţării pentru că turcii, în 
urma unei mari campanii militare terestre şi maritime, condusă de însuşi 
sultanul Baiazid II (1481-1512), au reuşit să cucerească Chilia şi Cetatea Albă. 
Pierderea acestor cetăţi a transformat bazinul Mării Negre în mare nostrum 
otoman (lac turcesc). 

Sfârșitul domniei. Ultimii ani de domnie au fost ani de pace. Ştefan cel 
Mare, din mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei, a zidit 44 mănăstiri și 
biserici, după fiecare luptă câștigată construia o biserică. „Ştefan cel Mare a 
permis o stabilitate monarhică de o jumătate de veac, iar împreună cu fiii săi, 
de o sută de ani (1457-1546), fapt fără precedent „la porţile Orientului” [95, 
p.183]. După o domnie îndelungată, de 47 de ani - neobișnuită pentru acele 



146                                                                                                        Valeriu Dulgheru 
 
vremuri – s-a trecut din viaţă la 2 iulie 1504. „Iară prea Ștefan Vodă l-au 
îngropat țara cu multă jale și plângere în mănăstire la Putna, care era zidită 
de dânsul, jale era, că plângea toți ca pe un părinte al său...” [94]. În cursul 
domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal 
la egal cu vecini mai puternici, Ștefan cel Mare a reușit să impună Moldova ca 
un stat cu drepturi aproape egale. Dar odată cu modificarea tehnologiei 
războiului (introducerea pe scară largă a armelor de foc, scumpe și greu de 
fabricat) Moldova, cu o populație mică și resurse limitate, nu a mai putut ține 
pasul cu vecinii. În conflictele cu turcii, Ștefan a beneficiat și de faptul că, în 
cursul domniei lui, Imperiul Otoman a avut de luptat cu adversari puternici și 
pe alte fronturi: Skanderbeg în Albania, Uzun Hasan în Asia Centrală, cetățile 
genoveze Caffa și Mangop în nordul Mării Negre etc. Cu toate certurile dintre 
ei, domnitorii Moldovei şi Ţării Româneşti, dar şi craii ungureşti, în anumite 
perioade, deseori au creat front comun antiotoman. 
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8.3. Domnitorul Petru Rareş  
 

Petru Rareş (1527–1538; 1541–1546). 
Este fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare, de la 
care a luat îndrăzneala, dinamismul, simţul 
artistic, mai puţin cel politic şi realismul 
diplomatic. „Trebuie de luat în consideraţie 
faptul că Petru Rareş a venit la domnie în 
perioada de maximă expansiune otomană, la un 
an de la victoria turcilor de la Mohacs, 
confruntare care a decis, pentru mai bine de un 
secol şi jumătate, soarta defunctului regat al 
Ungariei, precum şi cea a voievodatului 
Transilvaniei, trecut în 1941 sub suzeranitate 
otomană” [95]. Petru Rareş a urmat politica 

părintelui său, Ştefan cel Mare, urmărind consolidarea autorităţii centrale, 
îngrădirea puterii marilor boieri, întărirea ţării. Pe plan extern, Petru Rareş a 
desfăşurat o largă activitate diplomatică. În martie 1527, Petru Rareş încheie 
un tratat de alianţă cu Polonia. Drept urmare a încheierii acestui tratat, domnul 
Moldovei îl susţine pe aliatul Poloniei, Ioan Zapolya, în lupta pentru coroana 
Ungariei. În ianuarie - februarie 1529 Petru Rareş întreprinde o campanie în 
Transilvania în scopul supunerii secuilor şi garantării stăpânirii domeniilor 
sale transilvănene. Ca urmare a victoriei moldovenilor în lupta de la Feldioara, 
Zapolya a recunoscut vechile posesiuni, Bistriţa, Ungurașul şi Valea Rodnei, 
cu o mulţime de sate. Domnului Moldovei i se confirmă dreptul de posesiune 
asupra Ciceiului şi Cetăţii de Baltă, pe care încă Ştefan cel Mare le primise de 
la Matei Corvin. 

Pentru a determina Polonia să ia atitudine antiotomană, Rareş ocupă 
Pocuţia la sfârşitul anului 1530, dar în august 1531 armata moldovenească 
suferă două înfrângeri, la Gvozdiek şi Obertyn. La 1538, otomanii în frunte cu 
sultanul Soliman Magnificul atacă Moldova, din nord atacau ţara polonii, 
dinspre Nistru au năvălit tătarii. Petru Rareş încheie o înţelegere cu polonii şi 
îi respinge pe tătari. Însă hoardele otomane ocupă Suceava. Cronicarul 
Macarie scria în letopiseţul său: “Oastea barbarilor purta război crunt cu 
Moldovlahia, prădând casele şi înveselindu-se cu prăzi. Atunci şi 
preafrumoasa cetate a Sucevei s-a supus turcilor şi ca o mireasă împodobită, 
ca o roabă au ruşinat-o... Turcii au pus mîna pe bogăţiile domnilor şi pe rîuri 
de averi. De acolo s-a întors ca mare învingător, acel trufaş stăpînitor al 
turcilor şi s-a dus la cetatea împărătească, lăsînd ca stăpîn al domniei pe un 
oarecare Ştefan”. Trădat de boieri, în septembrie 1538, Petru Rareş se retrage 
în Transilvania, reuşind să ajungă în cetatea Ciceului, după ce trecuse munţii 
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prin locuri greu accesibile. Sultanul numeşte domn în Moldova, fără a consulta 
Sfatul domnesc, pe Ştefan Lăcustă. În această perioadă, Basarabia (Bugeacul) 
şi Tighina, rebotezată de turci „Bender”, sunt alipite Imperiului Otoman.  

După un refugiu de peste un an şi jumătate la Ciceu, Petru Rareş pleacă 
la Istanbul. Aici, el reuşeşte să redobândească tronul, cu mari sume de bani, 
acceptând suzeranitatea efectivă a sultanului. În februarie 1541, Petru Rareş 
revine în scaunul domnesc, a doua sa domnie fiind mai calmă, deşi s-a arătat 
tot atât de energic ca şi în prima. Mai întâi a pedepsit crunt pe boierii care l-au 
trădat, apoi a organizat o expediţie în Transilvania (1541-1542), dar fără 
succes. Voievodul reuşeşte să recapete o parte a teritoriului dintre Prut şi 
Nistru, inclus în raiaua Bender. Dar turcii refuză să-i restituie prin 
răscumpărare cetatea Tighina (rebotezată în Bender) şi localităţile din preajma 
ei. În vederea luptei cu otomanii, a semnat o înţelegere cu Habsburgii, care 
însă „nu i-a fost de folos”. 

A fost un mare credincios şi un mare sprijinitor al bisericii ortodoxe. Din 
vremea domniei lui ne-au rămas mănăstirile Râşca, Probota, Moldoviţa 
(reclădită), a refăcut biserica mănăstirii Căpriana, bisericile din Baia, Suceava, 
Hârlău, Târgul Frumos ş. a. Elena Rareş, soția voievodului a fost ctitor a 
edificiilor religioase ridicate la Suceava şi Botoşani. Pictorii epocii lui Petru 
Rareş au lăsat minunate picturi exterioare, vestite în toată lumea. Dintre ele 
pot fi admirate și azi frescele de la Probota, Sf. Gheorghe – Suceava, Humor, 
Baia, Moldoviţa, Bălineşti, Sf. Dumitru – Suceava, Coşula, Arbore, Voroneţ. 

Slăbit de boli, Petru Rareş se stinge din viață la 3 septembrie 1546 şi a 
fost înmormântat la ctitoria sa – mănăstirea Probota. Gr. Ureche scria despre 
acest vrednic voievod: „Cu adevărat era ficior lui Ştefan Vodă cel Bun, că 
întru totul simăna cu tătîne-său, că la războaie îi mergea cu noroc, că tot 
izbîndea, lucruri bune făcea, ţara şi moşia sa ca un păstor bun o ocrotea, 
judecată pre dreptate făcea. Altmintrilea de stat era om cuvios şi la toate 
lucrurile îndrăzneţu şi la cuvîntu gata, de-l cunoştea toţi că iaste harnic să 
domnească ţara” [94]. 

În 1536, transilvăneanul Nicolaus Olahus (Valahul) (1493-1568) „primul 
umanist şi geograf de origine română care s-a afirmat pe plan european” 
(Marin Popescu-Spinei) afirma, în lucrarea sa Hungaria, unitatea de neam, 
origine, limbă şi obiceiuri a românilor din cele trei Ţări Române. 

 
 8.4. Domnitorul Ioan Vodă cel Viteaz 

 

Ioan Vodă cel Viteaz (1572-1574). În timpul domniei sale a dus o 
politică de întărire a autorității princiare, lovind în boierime, care l-a numit 
„Ioan Vodă cel Cumplit”. A pretins la domnie încă de la răsturnarea lui 
Alexandru – Vodă Lăpușneanu de către Despot Vodă, dar a suferit eşec. 
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Neizbutind și nefiind ajutat nici de tătari, polonezi sau 
germani, se retrage la Constantinopol. Exilat la Rhodos, 
în urma insistențelor reînscăunatului Alexandru 
Lăpușneanu, ajunge negustor de pietre scumpe, 
obținând avere și trecere la Istanbul. Punându-se în 
legătură cu boierii moldoveni, între care cu Ieremia 
Golia Cernăuțeanul, nemulțumit de prea multa plecare 
către polonezi a lui Bogdan Lăpușneanu, fiul lui 
Alexandru Lăpușneanu, jurând credință turcilor, Ioan 
Vodă câștigă tronul Moldovei. Văzându-și visul 
împlinit, caută să-și asigure tronul în exterior, punându-
se bine și cu turcii și cu polonezii, pe de o parte, iar pe 

de alta asmuțindu-i pe unii împotriva altora prin tot felul de uneltiri. Pe plan 
intern, persecută și chinui cumplit pe boieri și clerici, de unde și supranumele 
de „cel Cumplit”. În curând însă se ivesc piedici în domnia lui. 

Alexandru al II-lea Mircea și fratele său, Petru Șchiopul, pătrund, în 
primăvara anului 1574, în Moldova, cu sprijin turcesc, pentru a-l instala pe 
acesta din urma pe tronul ţării în locul lui Ioan Vodă. Întâmpină armata 
invadatoare a lui Alexandru Vodă al Munteniei care, susținută și de un 
contingent otoman, îl aducea pe Petru Șchiopul domn în Moldova, învingând-o 
printr-o acțiune fulgerătoare lângă Jiliște, la vadul Râmna (Râmnicu Sărat). 
Pune la Târgoviște domn pe un credincios de-al său, Vintilă, îndreptându-se 
apoi spre Brăila, unde se refugiase Petru Șchiopul. Aici se dă o bătălie în care 
Ioan Vodă învinge, după care se îndreaptă spre Bugeac pentru a-i sprijini pe 
cazaci. Învinge trei corpuri de oaste turcească la Tighina și Cetatea Albă. Are 
loc o nouă expediție în vara lui 1574, alcătuită din turci, tătari și munteni. În 
timp ce Ioan Vodă îi învinge și alungă pe tătari, Golia e trimis să-i țină pe turci 
la Dunăre. Turcii reușesc să treacă, iar Golia fuge spre Ioan Vodă, aflat cu 
oștirea lângă iezerul Cahulului, direcție în care se îndreaptă și oastea turcă. 
Îngrijorați de zvonurile pe care le primeau despre mulțimea dușmanilor, înainte 
de bătălia de la Iezerul Cahulului, întrebându-și Domnul despre acest aspect, 
Ioan Vodă le-ar fi dat răspunsul: „Îi vom socoti în luptă” [66, p. 332].  

Aici se dă lupta și călărimea boierilor în frunte cu Golia trece la dușman. 
După o lungă, eroică, dar și zadarnică rezistență, Ioan Vodă s-a predat, primind 
asigurări că oștenii săi vor fi, în schimb, cruțați. Moartea i-a fost cumplită, 
legat de turci de cozile a două cămile şi rupt în bucăţi (10-11 iunie). „…Dacă l-
au dobânditu, cu multă mînie l-au mustrat şi l-au dat de viu, de l-au legat de 
coadele a doauo cămile şi l-au slobozit prin tabără di l-au fărîmat…Iar dacă 
au pierit Ion vodă, tătarii s-au lăsat în pradă piste toată ţara, de au robit, de   
n-au fost niciodată mai mare pustiitate în ţară decît atunci” [94, p.191]  
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După moartea lui Ioan Vodă cel Viteaz, doi frați de-ai lui după mamă și 
un nepot au ajuns pe tronul Moldovei: Ioan „Nicoară” Potcoavă (Crețul), 
Alexandru Sarpega și Petru Cazacul, care era fiul lui Alexandru, iar un alt frate 
și un alt nepot au fost doar pretendenți: Constantin (frate) și Lazăr (nepot). 
 

8.5. Domnitorul Ieremia Movilă 
 

Ieremia Movilă a fost domn al Moldovei de 
două ori, între august 1595 și mai 1600, respectiv, între 
septembrie, 1600 și 30 iunie, 1606. Mama sa, Maria, a 
fost fiica lui Petru Rareș. Boier moldovean, frate cu 
mitropolitul Gheorghe Movilă, a fost urcat pe tron de 
cancelarul polonez Zamoyski în locul lui Ștefan 
Răzvan. A fost tot timpul protejatul polonezilor. Este 
recunoscut ca domn și de turci cărora le plătea tributul. 
Detronat de Mihai Viteazul, care a luat și domnia 
Moldovei în mai, 1600, s-a menținut în Cetatea 
Hotinului, de unde și-a recuperat tronul, tot cu ajutorul 
polonezilor, în septembrie, 1600, când Mihai a fost 

învins în Transilvania, la Mirăslău. Polonezii au intrat și în Muntenia, l-au 
învins pe Mihai la Teleajen, 12 octombrie 1600, și l-au pus pe tronul Munteniei 
pe Simion, fratele lui Ieremia. În timpul domniei sale a fost ridicată Mănăstirea 
Sucevița, pe locul unui lăcaș de cult mai vechi, din lemn [96]. Ctitoria a 
devenit ulterior necropola familiei Movilă. 

Cu întronarea lui Ieremia Movilă în scaunul domnesc din Iaşi, la finele 
verii anului 1595, s-a pus temelia unei noi dinastii, acţiune văzută de puterile 
vecine ca o variantă de compromis. Schimbarea politică din Moldova îi 
satisfăcea atât pe poloni, cât şi pe turci şi tătari, bucuroşi de detronarea lui 
Ştefan Răzvan. În Polonia, Ieremia Movilă era persoană cunoscută şi apreciată, 
căci, ceva mai înainte, îl însoţise în exil pe domnul Moldovei Petru Şchiopul, 
de orientare filopolonă. Papa Clemente al VIII-lea la 2 ianuarie 1596 îl 
caracteriza astfel pe Ieremia Movilă: „…de neam crăiesc, preţuit pentru vitejia 
şi vrednicia sa, şi pentru nobleţea sângelui său” [97]. 

Cu regret, împăratul Rudolf al II-lea, principele Sigismund Bathory şi 
domnul Mihai Viteazul, nu-l mai vedeau pe Ieremia Movilă un adept fidel al 
coaliţiei antiotomane, la care Moldova se aliniase încă din 1594, prin 
bunăvoinţa lui Aron Vodă. În aceste împrejurări îşi începea cariera domnească 
Ieremia Movilă. Noul voievod era pe de plin conştient de responsabilitatea şi 
riscul pe care şi le asumase. Faptul rezultă şi dintr-un document de epocă: „Din 
mila lui Dumnezeu atotputernic, nu suntem atât de greoi la înţelegerea şi cuget 
- scria Ieremia Movilă, - ca să nu avem grije şi să nu gândim la datoria şi 
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cinstea noastră…” [98, p. 144]. În timpul dinastiei movileştilor, ţările române, 
dar în special Moldova, vor reveni în sfera de influienţă a Poloniei. Boierimea 
moldoveană era ataşată de poloni din două motive: tradiţia de guvernare 
polonă, unde puterea monarhului era limitată de prerogativele magnaţilor şi 
şleahtei, şi faptul că Polonia prezenta un rival creştin al turcilor, privit de 
boierii moldoveni drept un protector în faţa Porţii. Acestea au făcut, ca în 
august 1595, Ieremia Movilă să semneze un act, prin care se declara că Ţara 
Moldovei devenea „unită pe vecie cu Polonia…, membră credincioasă şi 
inseparabilă a Coroanei…” [99, p.99]. Ieremia Movilă îşi asuma obligaţia să 
contribuie la menţinerea păcii între cei doi rivali: Imperiul Otoman şi Polonia. 
Această intermediere a convins demnitarii turci de oportunitatea schimbării 
produse, astfel ca spre finele aceluiaşi an şi sultanul să-l recunoască pe Ieremia 
Vodă ca vasal al Sublimei Porţi. Peste trei ani, în 1598, în actul de suzeranitate 
expediat curţii domneşti din Moldova se scria: “…să fie vilaietul Moldovei în 
tot timpul vieţii sale, …iar când va muri, să fie acordat fiului său” [100]. 

Ieremia Movilă menţinea cu abilitate echilibrul conciliator pe traseul 
polono-otoman, dar politica lui externă zădărnicea acţiunile lui Mihai Viteazul. 
După cucerirea Transilvaniei (1599), acesta intenţiona să readucă şi Moldova 
în Liga Creştină. Încă în 1597, Mihai-Vodă (Mihai Viteazul) îi propunea lui 
Sigismund Bathory să-l detroneze pe Ieremia. Refuzul principelui nu l-a 
descurajat, iar pregătirile diplomatice în acest sens vor continua. Mihai 
Viteazul, devenit domn al Ţării Româneşti şi al Transilvaniei (Ardealului) 
primea un mesaj de la omologul său ieşean, în care se arăta: „Bucuros pentru 
această izbândă” [98, p.96]. În scrisoarea de răspuns Mihai Viteazul îi 
recomanda „prietenului iubitor” din Moldova: „să nu te potriveşti…, ci 
întotdeauna să fim şi să locuim ca fraţii în prietenie” [98, p.97-98]. Desigur 
erau doar amabilităţi diplomatice şi atât. După o rezistenţă incapabilă să 
oprească înaintarea lui Mihai Viteazul, Ieremia s-a retras la Hotin, iar de acolo 
în Polonia. Pentru perioada mai-august 1600, la curtea domnească din Iaşi 
rămânea Mihai Vodă. El a fost primul dintre români care s-a intitulat 
„…Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi 
a toată Ţara Moldovei” [66]. 

Susţinut militar de Jan Zamoyski şi Stanislaw Zolkiewski, Ieremia 
Movilă, protejat şi binecuvântat de otomani prin mesagerul Caraiman, se 
pregătea de revanşă. „De ar fi uniţi împotriva duşmanilor, aceşti doi valahi 
(romani – n.n.) care se duşmănesc…” [99, p.375] raportau lui Rudolf al II-lea 
emisarii imperiali din Transilvania, meditând asupra raporturilor existente între 
Ieremia Vodă şi Mihai-Vodă. Astfel la 4 septembrie 1600 cancelarul 
Zamoyski, cu un efectiv polono-cazac de circa 24000 de oşteni, trecea Nistrul, 
la 6 septembrie aflându-se în faţa Sucevei. Trupele, lăsate de Mihai Viteazul 
după plecarea sa la Alba Iulia, n-a ţinut piept forţelor inamice. Ieremia Movilă 
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a revenit la tron, iar Mihai Viteazul, în situaţia creată, a renunţat la Moldova. În 
octombrie, 1600, Ieremia Movilă îl scoate cu ajutorul oastei poloneze şi din 
tronul Munteniei, în folosul fratelui său Simion Movilă. „După perirea lui 
Mihai-Vodă (9 august 1601 – n.n.) – nota cronicarul Miron Costin – n-au mai 
avut Ieremia Vodă nice o dodeială de nime…” [89]. El va fi loial Habsburgilor, 
informându-i în anul 1605 că Poarta îi ordonase să atace Transilvania. 

Totuşi, restabilirea în domnie a lui Ieremia Movilă a costat scump 
Moldova, care trebuia să plătească anual coroanei poloneze o sumă de circa 
30000 de zloţi, plătind în acelaşi timp tribut şi turcilor. „Ţara este a polonilor, 
cetăţile ale păgânilor şi trebuie să dăm bir turcilor ca mai înainte…”, – scria 
cu amărăciune Nicolae Kirschner, orăşean din Baia [66, p.234].  

De menţionat însă că sub aspect economic şi cultural situaţia Moldovei 
nu era dramatică. Ieremia Movilă a fost printre puţinii voievozi decedaţi în 
scaunul domnesc, „de moarte bună”, iar nu în pribegie, mazilit sau şi mai rău 
– decapitat în piaţa publică…” [66, p.236]. În timpul lui Ieremia Movilă s-a 
reanimat negoţul pe linia de comerţ Istanbul – Suceava – Lvov. Sub acest 
aspect avea dreptate cancelarul polon Jan Zamoyski când, în 1595, îl prezenta 
nobilimii moldovene pe noul candidat pentru domnie – Ieremia Movilă: 
„…boier din sângele vostru, un om cinstit şi de treabă…” [99, p.256]. În 
acelaşi timp unii istorici consideră că „domnia lui Ieremia Vodă a fost totuşi o 
epocă de regres în istoria Moldovei…”, iar implicarea Poloniei a constituit 
doar „o epocă de cea mai tristă amintire din istoria românească…” [66, 
p.235]. Totuşi sunt opinii exagerate, luând în consideraţie aportul lui Ieremia 
Movilă pentru păstrarea stabilităţii politice în ţară, dezvoltarea armonioasă a 
culturii. De menţionat că în această perioadă şcolile înfiinţate la Cotnari şi Iaşi 
încă de Petru Şchiopul au fost luate sub protecţie domnească. Tineretul 
moldovean pleca la studii la Cracovia, Lvov, Cameniţa, unde, în contextul 
civilizaţiei latine şi est-europene, studiau filozofie, istorie, artă. 

Merită să fie menţionat şi aportul lui Ieremia Movilă în plan confesional: 
s-a afirmat ca protector şi mare ctitor al Bisericii Ortodoxe. Solii moldoveni 
cereau Poloniei catolice şi Lituaniei calvine “ocrotirea religiei ortodoxe…, 
păstrarea credinţei ortodoxe a ruthenilor (ucrainenilor – n.n.)” [98, p.44]. 
Frumoasa Mănăstire Suceviţa din nordul Moldovei, o originală capodoperă a 
artei româneşti, este ctitorie a lui Ieremia Movilă, fiind tutelată de toţi 
Movileştii, în special, de către nepoţii săi, Petru Movilă, devenit în 1632 
mitropolit de Kiev şi Miron Barnovschi-Movilă, domn al Moldovei între 1626-
1629 şi 1633. Totodată, bisericile şi mănăstirile, frăţia ortodoxă din Polonia şi 
catolicii din ţară, au beneficiat cu toţii de danii şi donaţii băneşti. A fost 
întemeiată Episcopia de Huşi, iar episcopul Bernardo Quirini îl lăuda pe vodă 
în faţa Papei pentru grija ce o manifesta acesta faţă de biserica catolică. 
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Ieremia Movilă a avut trei fraţi: Gheorghe – devenit mitropolit, Toader – 
devenit postelnic, şi Simion – devenit domn al Munteniei. Ieremia a cunoscut 
devreme dregătoriile domneşti. Sub Iancu Sasul (1579-1582) el a fost paharnic, 
în timpul lui Petru Şchiopul va deveni vornic. Între 1591-1595 Ieremia Movilă 
s-a aflat în Polonia. S-a stins din viaţă în iulie 1606, lăsând ca domn pe fiul său 
Constantin. Boierii, însă, le-au cerut otomanilor ca voievod pe Simion Movilă, 
sub pretextul că fiul răposatului vasal era prea tânăr. 

 
8.6. Domnitorul Mihai Viteazul (1599-1601) 

 

 „Io Mihai voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Româneşti,  
Al Ardealului şi a toată ţara Moldovei”. 

(Titlul lui Mihai Viteazul în hrisoavele de la 100) 
 

Drumul cu spini al unificării neamului 
românesc. Marele nenoroc al românilor a fost faptul 
că Dumnezeu le-a dăruit un loc jinduit de mai toţi 
vecinii. „...Românii sunt înghesuiţi pe o muche de 
despărţire între două lumi cu totul deosebite: pe o 
muche de lume, la acest vad de popoare, carile ne 
privesc pe noi ca un fel de gard pe deasupra căruia 
se ceartă, între două influenţe egal de puternice şi 
egal de primejdioase” scria M. Eminescu. Erau 
concluziile de după analiza atentă a vecinilor, a 
tendinţelor, a scopului şi a caracterului politicii lor 
externe. Să încercăm să urmărim în ordine 

cronologică cum s-a realizat pas cu pas unirea formaţiunilor româneşti şi 
formarea, la început, a Principatelor Române, iar mai apoi, a statului unitar 
român. Ideea unirii a fost în permanenţă în sufletele românilor. Prima mică 
unire a românilor a avut loc la sfârşitul sec. XIII-lea, când pe harta Europei, din 
mai multe formaţiuni statale, au apărut cele două Principate Române – Valahia 
(Ţara Românească) şi Moldova.  

Însă abia apărute pe harta Europei, aceste state medievale româneşti au 
devenit ţintă a vecinilor hulpavi. Imperiul Otoman, mai apoi cel austroungar şi 
mai târziu imperiul rus, conducându-se de principiul „divide et impera” nu au 
dorit niciodată unirea principatelor. Ruşii pe ale lor (cnezate) şi le-au unit în 
secolul al 16-lea, pe când noi, românii, nu avem dreptul să facem acest lucru nici 
în secolul al XX-lea. Pe parcursul existenţei acestor două state româneşti au 
existat multiple tentative de unificare. „...o „Unire” dorită de viacuri de toţi 
românii cei mai însemnaţi a amânduror principatelor; o „Unire” pe care cu 
armele în mână au dorit să o săvârşească Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul...” 
(M.Kogălniceanu). 
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După apr. 250 de ani, Mihai Viteazul a continuat procesul de unificare al 
tuturor românilor în spaţiul vechii Dacii, realizând la 1600 prima mare Unire, 
fie şi prin forţa armelor (dar oare knezatele ruseşti nu s-au unit prin puterea 
armelor?), fie pe o perioadă foarte scurtă (doar 1 an de zile) a fost conducător 
de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi: Țara 
Românească, Transilvania  și Moldova. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în 
panteonul național românesc după ce a fost recuperată de istoriografia 
românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul „Românii 
supt Mihai-Voievod Viteazul” al lui Nicolae Bălcescu. „Valashskij gospodar’ 
Mihail Hrabryj v 1600 g. na odin moment ob’edinil Transilvaniyu, Valaxiyu i 
Moldaviyu (vklyuchaya Bessarabiyu) (Domnitorul valah Mihai Viteazul în a. 
1600 pentru un moment a unit Transilvania, Valahia şi Moldova (inclusiv 
Basarabia)” scrie istoricul rus de origine basarabeană L.S.Berg [100]. Marele 
merit al lui Mihai Viteazul a fost reaprinderea flăcării unionismului. 
Întitulându-se „Cu mila lui Dumnezeu Domn Ţerei Româneşti, a Moldovii şi 
Ardealului”, Mihai Viteazul a fost practic primul apostol al Marii Uniri. Acest 
foc însă a rămas să mocnească mai mult timp, inclusiv în inimile românilor din 
afara celor două principate româneşti. 

Mihai Viteazul s-a născut în anul 1557. A fost fiul domnitorului Țării 
Românești, Pătrașcu cel Bun (1554-1557), existând însă şi unele îndoieli. 
„Acest Mihai Vodă, după ce au luat domnia, s-a numit că este fecior lui 
Pătrașcu Vodă, iar cu adevărat nu se știe, că nici un istoric de-ai noștri sau 
strein nu adeverează cine iaste și cum au luat domnia.”[101]. Mama 
sa, Teodora Cantacuzino, a fost soră cu Iane Cantacuzino, înalt dregător la 
Constantinopol  și apoi ban al Craiovei, din familia Cantacuzino. Mihai 
Viteazul s-a stabilit în Oltenia prin anul 1580, apoi a avansat în funcții între 
anii 1588 si 1593. A fost Ban de Mehedinți, apoi mare stolnic, mare postelnic, 
mare aga si mare ban. În luna octombrie 1593 Mihai Viteazul este numit domn 
al Țării Românești. 

Mihai Viteazul dorea să declanşeze lupta antiotomană. De menţionat că şi 
principele transilvănean Sigismund Bathory a încheiat un tratat cu Imperiul 
Habsburgic, în vederea luptei împotriva sultanului, iar domnul Moldovei, Aron 
Tiranul, realizase acelaşi lucru în august 1594. Însă Liga Creştină, constituită 
din inițiativa Papei Clement al VIII-lea, din care inițial făceau parte Sfântul 
Imperiu Romano-German, Statul Papal,  Spania, Austria, Ferrara,   Mantova  
și Toscana, îl conside-rau pe Mihai Viteazul omul otomanilor, tratându-l cu 
neîncredere. Atunci, pentru a putea fi primit în Liga Creştină, Mihai Viteazul a 
declanşat lupta antiotomană, în toamna anului 1594, omorându-i la13 
noiembrie 1594, pe toţi creditorii levantini şi masacrând garda otomană la 
Bucureşti.  Au  urmat,  în  lunile  decembrie 1594  şi  ianuarie  1595,   victoriile 
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asupra otomanilor la Dunăre, precum cele de la Piua Petrei, Hârşova, Silistra, 
Ruşciuk. Fiind conştient de faptul că otomanii îl vor ataca, Mihai Viteazul 
căuta aliaţi în lupta antiotomană. Tratatul încheiat la Alba-Iulia, la 20 mai 
1595, în numele domnitorului, era nefavorabil lui Mihai Viteazul, deoarece 
boierii au acceptat ca Sigismund Bathory să fie suzeranul Ţării Româneşti în 
schimbul ajutorului antiotoman şi al subordonării Bisericii Ortodoxe din 

Transilvania, faţă de Mitropolia 
Ţării Româneşti. Deşi devenea 
vasal al lui Sigismund, Mihai a 
acceptat acest tratat, deoarece 
avea nevoie de ajutor în lupta 
antiotomană, în condiţiile în care 
otomanii se pregăteau să 
intervină în Ţara Românească. 

Astfel, în august 1595, 
Sinan-Paşa cu o oaste otomană a 
trecut Dunărea şi a înaintat spre 
Bucureşti. Mihai Viteazul cu 
oastea sa, de aproximativ 20 000 

de ostaşi (cam tot atâţia aveau si otomanii) ajutat de transilvăneanul Albert 
Kirly, care comanda 2000 de ostaşi a reuşit să obţină o victorie importantă 
asupra oştirii otomane la Călugăreni, ştiind să profite de condiţiile prielnice de 
acolo. Având nevoie de întăriri, Mihai Viteazul s-a retras spre munţi, aşteptând 
ajutor de la Sigismund Bathory. În acest timp, oastea lui Sinan- Pasa a intrat în 
Bucureşti şi Târgovişte, începând organiza-rea Țării Romaneşti ca paşalâc. 
        Situaţia se complicase şi în Moldova, unde polonii l-au înlăturat de la tron 
pe Ştefan Răzvan şi l-au înlocuit cu Ieremia Movilă. În octombrie 1595 sosea 
ajutorul militar al lui 
Sigismund Bathory, de 
aproximativ 23000 de ostaşi şi 
o mică oaste comandată de 
fostul domnitor al Moldovei 
Ştefan Răzvan. Acesta din 
urmă a eliberat Târgoviştea şi 
Bucureştiul, iar Mihai a 
zdrobit oastea otomană la 
Giurgiu. În condiţiile dificile 
ale anului 1595, Mihai a 
aplicat aşezământul, adică aşa-
numita legătură, prin care 
ţăranii dependenţi, refugiaţi 

 

 

Gh. Tătărescu. Oastea lui Mihai Viteazul.  

 

 

Mihai Viteazul intrând în Alba-Iulia. 
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din cauza luptelor, rămâneau pe moşia pe care se găseau la moment. 

În anii 1597 şi 1598, poziţia lui Mihai Viteazul s-a întărit. Astfel, în 
1597, între sultanul Mehmed al III-lea şi Mihai s-a încheiat pacea, iar în 1598, la 
mănăstirea Dealu, s-a încheiat tratatul antiotoman dintre împăratul Rudolf al    
II-lea de Habsburg şi domnitorul Ţării Româneşti. În aceste condiţii, Mihai a 
reînceput lupta antiotomană în anul 1598. Dar el şi-a dat seama că nu avea sorţi 
de izbândă, în condiţiile în care nu avea aliaţi de nădejde în Transilvania şi în 
Moldova în lupta cu turcii. Atât Sigismund Bathory, în Transilvania, cât şi 
Ieremia Movilă, omul polonilor, în Moldova nu erau interesaţi de acest război. 
Cei doi i-au cerut lui Mihai să părăsească tronul Ţării Româneşti. Drept 
răspuns, Mihai Viteazul a plănuit îndepărtarea acestora de la putere. Mai întâi a 
acţionat în Transilvania, unde l-a învins pe Andrei Bathory la Şelimbăr, la data 
de 18/28 octombrie 1599, după care, la 21 octombrie/1 noiembrie 1599, Mihai 
Viteazul a intrat triumfal în Alba-Iulia, capitala Transilvaniei. La Alba-Iulia a 
înfiinţat episcopia ortodoxă. 

În primăvara anului 1600, Mihai Viteazul a intrat cu armata sa în 
Moldova. Ieremia Movilă a fugit, iar ţara i s-a închinat lui Mihai. Pentru prima 
dată, cele trei ţări române se găseau sub o singură autoritate. Dar Habsburgii nu 
se împăcau cu asemenea situaţie, dorind să menţină Transilvania în sfera lor de 
influenţă. De asemenea, în Moldova, polonii voiau să-l reinstaleze pe tron pe 
Ieremia Movilă. La 18 septembrie 1600, în bătălia de la Mirăslău, nobilimea 
maghiară a Transilvaniei, răsculată, ajutată şi de generalul imperial George 
Basta, a reuşit să obţină victoria asupra oştilor lui Mihai. Tot în septembrie 
1600, polonii au izbutit să-l reinstaleze pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă 
şi înaintau spre Ţara Românească, dorind să-l aducă la putere pe Simion 
Movilă, fratele domnului moldovean. Oştile muntene au fost înfrânte în 
octombrie 1600, la Năieni, Ceptura şi Bucov. Polonii l-au instalat pe tronul 
Ţării Româneşti pe Simion Movilă. În încercarea de a-şi recăpăta tronul, Mihai 
a fost înfrânt la Curtea de Argeş, la 25 noiembrie 1600. S-a deplasat la Praga, 
urmărind să obţină ajutor de la împăratul Rudolf al II-lea. Primit în audienţă de 
acesta, în martie 1601, lui Mihai i s-a promis sprijinul cerut, împăratul fiind 
nemulţumit de faptul că nobilimea maghiară s-a răzvrătit şi l-a recunoscut ca 
principe al Transilvaniei pe Sigismund Bathory. Mihai a primit de la împărat 
100000 de taleri pentru a-şi reface oastea. De asemenea, împăratul Rudolf al II-

lea a contribuit la împăcarea lui Mihai cu George Basta. Cei doi au colaborat în      
  bătălia de la Guruslău, la data de 3/13 august 1601, când l-au învins pe 

Sigismund Bathory. În Ţara Românească, fraţii Buzeşti l-au alungat pe Simion 
Movilă, astfel că tronul acesteia îl aştepta pe Mihai. Dar Basta şi imperialii nu 
puteau accepta reintrarea Transilvaniei sub autoritatea lui Mihai Viteazul. De 
aceea, la 9/19 august 1601, George Basta a pus la cale asasinarea lui Mihai, pe 
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Câmpia Turzii (Turda), în Transilvania. Corpul a fost înmormântat la Turda, 
unde astăzi este instalată o troiţă, în timp ce capul domnitorului a fost 
înmormântat la mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte. Pe lespedea sa de piatră 
de la Mănăstirea Dealu stă scris: „Aici zace cinstitul și răposatul capu al 
creștinului Mihail, Marele Voievod, ce a fost domn al Țării Românești și 
Ardealului și Moldovei”. 

Au rămas mai multe portrete înfățișându-l pe Mihai Viteazul, unele 
contemporane, altele postume. În 1598 Ioan Orlandi a executat o gravură 
înfăţişându-l pe Mihai Viteazul la Nicopole. El este 
pleșuv, slab și ferm, îmbrăcat într-o platoșă și 
acoperit de o blană mițoasă. În mâna dreapță ține un 
baston de comandant, iar mâna stângă și-o ține 
sprijinită pe sabia cu mânerul sculptat în formă de cap 
de lup. În fundalul gravurii se vede bătălia și stema 
cetății Nicopole, iar dedesubt apare inscripția „Michel 
Vaivoda della Vallachia, il qvale prese la cità di 
Nicopoli nella Bvlgaria l'anno 1598” [102]. Cel mai 
cunoscut portret este cel făcut de gravorul curții 
împăratului Rudolf al II-lea de la Praga, E. Sadeler la 
23 februarie 1601. Inscripția circulară spune „Atât de 
mult iubește pe Cristos și Împărăția creștină și unirea 
Bisericii sub Papă” [102].  
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8.7. Domnitorul Dimitrie Cantemir  
 

Dimitrie Cantemir (1693, 1710-1711). S-a născut 
la 26 octombrie 1673 în localitatea Silişteni din comuna 
Fălciu. A fost domnitor al Moldovei în două rânduri 
(martie – aprilie 1693 și 1710 - 1711), dar și un mare  
cărturar, reprezentant  al  umanismului românesc. Printre 
ocupațiile sale foarte diverse s-au numărat cele de 
enciclopedist,  etnograf, geograf, filozof,  istoric,  
lingvist,  muzicolog  și compozitor. Este unul dintre 
exponenţii de seamă ai istoriei şi culturii româneşti. 
Patron şi protector al instituţiei de învăţământ, „Dimitrie 

Cantemir” a fost ales de către fondatori emblemă spirituală, datorită activităţii 
deosebit de complexe în întreaga sferă a cunoaşterii valorilor culturale şi 
spirituale, datorită rolului sau de ambasador constant şi asiduu al culturii şi 
valorilor româneşti. Cărturar de formaţie enciclopedică, important promotor al 
umanismului şi iluminismului românesc din secolele XVII-XVIII. A fost cel 
mai mare învăţat între domni. În politica externă s-a orientat spre Rusia, ca 
entitate ortodoxă, opusă Islamului. A fost un adept al domniei autoritare, 
adversar al atotputernicei mari boierimi și împotriva șerbiei. S-a căsătorit cu 
fiica lui Șerban Cantacuzino, Casandra, cu care a avut cinci copii: Matei, 
Constantin, Șerban, Maria și Antioh (1709 - 1744), viitor poet, scriitor și 
diplomat rus. Din a doua căsătorie (după moartea Casandrei), cu fiica 
principelui Trubețkoi, Anastasia, a avut o fată: Smaragda. 

Dimitrie era fiul domnului moldovean Constantin Cantemir. La moartea 
tatălui său, în 1693, a fost proclamat domn după modelul lui Constantin 
Brâncoveanu, însă Poarta nu l-a confirmat la domnie. Și-a petrecut următorii 
ani la Constantinopol, unde a fost capuchehaie, și a însoțit armata otomană în 
expediția eșuată din Ungaria, fiind martor al înfrângerii otomanilor în Bătălia 
de la Zenta, unde s-a convins de decadența Imperiului Otoman. 

În 1710, a fost numit la tronul Moldovei, având misiunea turcilor de a-l 
supraveghea pe Brâncoveanu, bănuit de neloialitate față de Imperiul Otoman. 
După numai un an de domnie (1710 - 1711), Cantemir, la 2 - 13 aprilie  1711, a 
încheiat un tratat secret de alianță cu Petru cel Mare (cunoscut ca Tratatul de la 
Luţk), în speranța eliberării țării de sub dominația turcă și a consolidării  
integrităţii granițelor și faptul că ele vor fi apărate de armata Moldovei. Să 
amintim că în anul 1656, după ce Rada de la Pereiaslav a hotărât unirea 
Ucrainei cu Rusia, ţarul Alexei Mihailovici încheie un tratat secret cu 
domnitorul Moldovei, Gheorghe Ştefan. În document se stipula, printre altele, 
restabilirea suveranităţii moldoveneşti asupra Bugeacului. În el se puteau citi 
următoarele: „…teritoriile şi cetăţile pe care Turcul le-a desprins de Moldova, 
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şi anume: Cetatea Albă, Chilia, Tighina şi provincia Bugeac, Ţarul Rusiei le 
va recîştiga şi le va reda Principatului Moldovei jure haereditaria” [105].  

Armata rusă secundată de moldoveni, a suferit o înfrângere categorică în 
faţa turcilor la Stănilești (18.06-22.07.1711). A fost o aventură a ţarului Petru. 
Cu doar 38000 de soldaţi ruşi, ajutat de 6000 soldaţi moldoveni „…şi era 
oastea mai mult bolnavă, flămândă şi obosită…” cum menţiona cronicarul I. 
Neculce, a încercat să riposteze atacurilor a 120000 de soldaţi turci. C. 
Brâncoveanu avea să observe că „Sultanul se duce la vânătoare cu mai mulţi 
oameni”). Această „aventură” l-a costat pe D. Cantemir domnia Moldovei 
Despre ţarul rus avea să exclame în una dintre sentinţele sale cărturarul nostru: 
„...Cu mâna altuia şarpele din bortă să scoţi ai vrut şi pre mine cleşte 
împotriva jăraticului m-ai făcut!”. 

În consecință, Cantemir a fost nevoit să se refugieze în Rusia, unde și-a 
petrecut restul vieții, în mijlocul preocupărilor intelectuale, participând 
împreună cu ţarul Petru I la fondarea Academiei de Ştiinţe şi Arte din S. 
Petersburg (1724). A contribuit la deschiderea primei universităţi din Rusia, în 
1724, la Petersburg, pe lângă Academia de Ştiinţe şi Arte. Cantemir a devenit 
consilier intim al lui Petru I și a desfășurat o activitate științifică rodnică. Lângă 
Harkov i s-a acordat un domeniu feudal și a fost investit cu titlul de Principe 
Serenisim al Rusiei la 1 august 1711. A contribuit la cartografierea Rusiei și a 
lucrat în sistem Mercator. Colecția sa de hărți scrise în latină, se află în Arhiva 
Cabinetului lui Petru cel Mare de la Petersburg. A scris Hronicul a vechimei 
romano-moldo-vlahilor, susținând latinitatea limbii și a poporului format pe 
teritoriul vechii Dacii, inclusiv faptul că româna are patru dialecte. Ca membru 
al Academiei din Berlin a corespondat cu Leibniz, încercând să stabilească 
principiile fondării unei Academii Ruse (1724). A murit în refugiu, după 
campania lui Petru cel Mare la Marea Caspică, în zona (Derbent) 1723 și a fost 
înmormântat în Rusia, la Dmitrievka, în biserica Sf. Nicolae, construită după 
planurile sale și cu hramul ca al Bisericii Domnești din Iași. Actualmente, 
osemintele sale se odihnesc în Biserica Trei Ierarhi din Iași, repatriate grație 
lui Nicolae Iorga, în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris următorul text:  
„Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării 
sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”.  

Opera savantului şi domnitorului Dimitrie Cantemir reprezintă o sinteză 
între cultura Orientului şi a Occidentului, fiind apreciată de cel mai mare critic 
al literaturii ruse, V. Belinski, care zicea despre D. Cantemir că era „foarte 
iscusit în filozofie şi matematică şi avea cunoştinţe mari în arhitectură”. 
Istoricul rus N. Bantâş-Kamenski îl considera pe Dimitrie Cantemir „cel mai 
învăţat bărbat în Rusia timpurilor lui Petru I”. Voltaire scrie: „Prinţul 
Cantemir... întrunea talentul vechilor greci, ştiinţa literelor cu cea a arme-
lor...”. La 14 iulie 1714, Academia din Berlin avea să-l aleagă membru al său, 



160                                                                                                        Valeriu Dulgheru 
 
fiind întâiul reprezentant al Ţărilor Române şi al Rusiei ales membru al unei 
Academii străine. Diploma academiei berlineze îl va numi „filosof între regi şi 
rege între filosofi". Printre cele mai importante opere al lui Dimitrie Cantemir 
pot fi menţionate: „Hronicul vechimei a româno – moldo – vlahilor” [103] 
(1719 - 1722). Pentru scrierea acestei lucrări, Dimitrie Cantemir a consultat 
peste 150 de izvoare române și străine în limbile latină, greacă, polonă și rusă.  

„Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu 
trupul”, scrisă în română și tipărită la Iași în 1698. Această operă este prima 
lucrare filozofică românească; „Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis Imago”, 
scrisă la 1700, lucrare filosofică în care încearcă să integreze fizica într-un 
sistem teist, în linia lui Bacon, un fel de împăcare între știință și religie, între 
determinismul științific și metafizica medievală. Cantemir manifestă un interes 
deosebit pentru  astrologie și științele oculte, sacre, specifice Renașterii; 
„Istoria ieroglifică”, scrisă la Constantinopol, în română (1703 - 1705) [104], 
este considerată prima încercare de roman politico-social. „Istoria Creșterii și 
Descreșterii Curții Otomane”, redactată în latină între 1714 și 1716, a fost 
tradusă și publicată în limbile engleză, franceză și germană. La cererea 
Academiei din Berlin, în perioada 1714 – 1716, creează monumentala operă 
„Descrierea Moldovei”, scrisă în limba latină. 

Marele savant nu a intuit ce năpastă a adus asupra Moldovei prin această 
prietenie cu Rusia. Pe lângă cele trei imperii – otoman, austro-ungar şi polonez, 
pe harta Europei apărea Imperiul Rus. Pe parcursul ultimilor 250 de ani, Ţările 
Române au fost invadate de Imperiul Rus de 12 ori, de fiecare dată mascându-
şi scopurile cu false lozinci cum ar fi „dezrobirea creştinilor ortodocşi de sub 
jugul necredincioşilor”, iar mai târziu „dezrobirea clasei muncitoare de sub 
jugul capitalist…”. 
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CAPITOLUL I 

 
CREŞTEREA PERICOLULUI RUSESC 

 
1.1. Primele relaţi ruso-moldoveneşti 
 

„V-a pus soarta ca un cui, în papucul celor trei imperii” 
(Selim Paşa către Mihai Viteazul) 

 
Strămoşii noştri s-au aflat aici, între Carpaţi şi Marea Neagră, de milenii, 

papucul sau, mai bine zis, ciubota expansioniştilor imperiali, otomană, 
austriacă sau rusească, călcând pe acest cui al strămoşilor. Basarabia, acest 
„colţ uitat de lume”, după cum au încercat să o prezinte unii geopoliticieni, prin 
poziţia sa strategică  s-a aflat întotdeauna în vizorul intereselor vecinilor. 
Situată la gurile Dunării şi de atâtea ori „trecută prin foc şi prin sabie”, vorba 
poetului. Cel mai hrăpăreţ a fost şi mai este nomadul din marea câmpie rusă. 
Marele Ştefan, chiar fiind încuscrit cu ţarul Rusiei Ivan al III-lea, a lăsat cuvânt 
urmaşilor săi să închine Ţara Moldovei Turciei, presimţind pericolul rusesc. 

Impactul ruşilor asupra ţărilor româneşti a fost dintotdeauna unul foarte 
negativ. Începând cu primele incursiuni ale cneazului Sveatoslav la gurile 
Dunării, ruşii au încercat de nenumărate ori să se facă stăpâni în acest spaţiu 
carpato-dunărean, tendinţă ce s-a amplificat simţitor după instalarea dinastiei 
Romanovilor. Petru I, care a încercat să taie câteva „ferestre” în Europa de-a 
lungul imenselor graniţe ale imperiului, le-a lăsat ruşilor un testament, pe care 
ei încă se mai străduie să-l realizeze. Ţările Româneşti au fost jinduite de 
urmaşii lui Petru I – Ecaterina a II, Alexandru I, Alexandru II ş.a. Aflate între 
menghina intereselor marilor imperii – Austro-Ungaria, Turcia şi Rusia, ţările 
româneşti deseori au luptat în alianţă cu ruşii. De fiecare data însă, a avut 
numai de pierdut.  

Ca să înţelegem situaţia de atunci a Basarabiei, va trebui să facem o 
scurtă incursiune în istoria acestui colţ de ţară, atât de mult râvnit de vecinii 
hrăpăreţi. Primul stat al slavilor de răsărit a apărut doar în secolul IX – Rusia 
Kieveană, care, conform letopiseţului „Povestea anilor de demult”, scrisă de N. 
Karamzin, a fost fondat de către konungii (cnejii) varegi şi că politonimul de 
Rusia provine de la denumirea unei regiuni omonime din Suedia. Konungii 
(cnejii) Ingwar (Igor) şi Helg (Oleg) au asediat Ţarigradul, dar fără succes. 
Învingătorul hazarilor, Sveneld (Sveatoslav), a pus la cale o adevărată mutaţie 
geopolitică, intenţionând strămutarea capitalei imperiului său de la Kiev la 
Pereiaslaveţ, pe Dunăre. „Nu-mi este drag Kievul, ci vreau să trăiesc în 
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Pereiaslaveţul de pe Dunăre, deoarece aici va fi centrul tuturor pămînturilor 
mele…” („Ne liubo mi esti v Kieve, hociu jiti v Pereiaslavţe v Dunai, iako to 
esti sereda zemli moiei…”). N-a reuşit să-şi formeze bine statul la el acasă că 
deja şi-a aţintit privirile lacome spre grădina vecinului, trăsătură specifică de 
esenţa a poporului rus.  

Ultima sa bătălie Sveatoslav a dat-o în anul 971 împotriva bazileului Ioan 
I Tzimiskes la Durostor (astăzi Silistra), în care a fost ucis, astfel că epopeea cu 
strămutarea capitalei slavilor pe Dunăre s-a terminat. După fărâmiţarea Rusiei 
Kievene în cnezate, ei au izbutit doar să atingă gurile Dunării în timpul 
campaniilor lor, nişte incursiuni ocazionale de fapt, dar nu şi să-şi instaureze 
dominaţia în această regiune. 

Apariţia principatelor româneşti în secolul 14 în baza unificării 
voievodatelor răzleţite ale urmaşilor vechilor daci, a condus la consolidarea 
gurilor Dunării, foarte importante sub aspect geostrategic. Iată cum aprecia 
importanţa geostrategică a Chiliei şi Cetăţii Albe sultanul Baiazid al II-lea: 
„…ajunseserăm la o cetate a lui Ştefan, zisă şi Chilia, care e cheie şi poartă 
pentru toată Ţara Moldovei şi Ungariei şi a Ţării de la Dunăre” (Muntenia–
n.n.) şi „…cu numele de Cetatea Albă, care e cheie pentru toată Polonia, 
Rusia, Tătaria (Hanatul tătarilor din Crimeea–n.n.) şi toată Marea Neagră”.  

Importanţa geopolitică a Basarabiei a fost apreciată la justa ei valoare de 
către domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare. În anul 1477, prin ambasadorul 
său la Veneţia, Ştefan cel Mare sublinia: „…Căci sînt sigur că turcul (sultanul–
n. a.) însuşi va veni împotriva mea pentru cele două locuri ale mele, Chilia şi 
Moncastro (Cetatea Albă), care îi sînt foarte cu supărare… Şi Înălţimea Ta te 
poţi gîndi că aceste două locuri sînt toată Moldova”. În căutarea unui sprijin 
împotriva turcilor, marele domnitor a încercat să stabilească legături dinastice 
cu Rusia prin nenorocitul mariaj al fiicei sale Elena (în istoria rusă cunoscută 
sub numele de Elena Voloşanca) cu ţareviciul (moştenitorul tronului rusesc) 
Ivan, nepotul marelui cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea, care însă moare în urma 
luptelor de palat duse de a doua soţie a lui Ivan al III-lea, Sofia Paleolog 
descendentă a dinastiei paleologilor din Bizanţ. Fiul lui Ivan Dimitrie, fusese 
iniţial declarat cneaz şi succesor al lui Ivan III-lea, dar în scurt timp este 
întemniţat împreună cu mama sa, Elena. Este bine cunoscută soarta acestei 
nefericite copile, care i-a supravieţuit tatălui său, Ştefan cel Mare, doar cu un 
an, murind în temniţă în 1505. Prin această nefericită alianţă de sânge, Ştefan 
cel Mare a intenţionat să-şi asigure sprijinul Rusiei Moscovite în lupta sa cu 
Imperiul Otoman şi vasalul acestuia, Hanatul Crimeii. Soarta Elenei Voloşanca 
ar fi o primă dovadă că nu trebuie să faci alianţă cu rusul. Din păcate, nu toţi 
urmaşii pe tronul Moldovei ai lui Ştefan cel Mare au înţeles acest lucru. 
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Contactele militare şi diplomatice dintre Moldova şi Rusia au fost, practic, 
întrerupte pentru aproape două secole. 

În anul 1656, după ce Rada de la Pereiaslav a hotărât unirea Ucrainei cu 
Rusia, ţarul Alexei Mihailovici încheie un tratat secret cu domnitorul Moldovei 
Gheorghe Ştefan. Alexei Mihailovici a fost nevoit să se mulţumească doar cu 
Ucraina de pe malul stâng al Niprului (ca şi urmaşul său Alexandru I - doar cu 
Basarabia la 1812) - (săracii de ei, niciodată nu primesc cât doresc – n.n.!!!) şi 
să renunţe la preconizata alianţă antiotomană cu Moldova. Dacă ar fi realizat 
acest plan, i-am fi avut pe aceşti „fraţi întru credinţă eliberatori” pe capul 
nostru cu aproape două secole mai devreme (luând în considerare trista 
experienţă de la 1812 încoace, nu sunt sigur că am fi rezistat unei „eliberări 
atât de lungi”). Ţarul Petru I, fiul lui Alexei Mihailovici, a recurs la tratative 
secrete cu domnitorii Ţărilor Româneşti, Dimitrie Cantemir (Moldova) şi 
Constantin Brâncoveanu (Muntenia), cu care în anul 1711, la Luţk, a încheiat 
un tratat secret, care prevedea trecerea acestor state sub protectoratul 
(„oblăduirea”) Rusiei. Conform acestui tratat, Moldova urma să rămână 
unitară, clauză care a fost brutal încălcată de urmaşul său, Alexandru I, la 1812. 
Tratatul prevedea, printre altele, restabilirea graniţelor istorice ale Moldovei în 
perimetrul lor de pe timpurile lui Ştefan cel Mare, precum urmează: 
„Pămînturile principatului, după vechea hotărnicire moldovenească, asupra 
cărora Domnul va avea drept de stăpînire, atît cele cuprinse între rîul Nistru, 
Cameniţa, Bender cu tot ţinutul Bugeacului, Dunărea, graniţele ţării 
munteneşti şi ale Transilvaniei şi marginele Poloniei, după delimitările făcute 
cu aceste ţări” [106]. Acelaşi lucru rezulta şi din proclamaţia lansată de către 
Dimitrie Cantemir către supuşii săi, în care se spunea: „Dar, necredinciosul, 
Păgînul, care nu respectă jurămîntul dat, ne-a distrus fortăreţele şi pe altele 
le-a ocupat: Tighina, Cetatea Albă, Galaţi, Reni, Soroca, Ismail şi alte 
localităţi pe Dunăre şi în tot districtul Bugeacului… Şi cetăţile care ne-au fost 
luate de tirani, ne vor fi date înapoi aşa cum spune Majestatea sa Ţarul în 
proclamaţia sa…” [107, p.126-127]. 

Se părea însă că ţarul rus nici nu a avut de gând să-şi respecte 
angajamentele asumate. În controversatul „Testament al lui Petru I” au fost 
dezvăluite destul de bine adevăratele scopuri ale ruşilor vizavi de popoarele 
creştine aflate sub dominaţia otomană. Ruşinoasa înfrângere de la Stănileşti l-a 
făcut pe ţarul rus să renunţe temporar la proiectele sale geopolitice în această 
regiune, iar Moldova a mai pierdut încă o cetate de o importanţă strategică – 
cea a Hotinului, aflată în nordul ţării. Începând cu domnia lui Ivan cel 
Groaznic, Imperiul Rus s-a lăţit peste toţi vecinii săi. Ceva mai înainte, cazacii 
răzvrătiţi Ermac şi Habar au adus la picioarele ţarului Siberia şi Extremul 
Orient. După Campania de la Prut a lui Petru I, armatele ruse încă de 



Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                  165 
 

 

douăsprezece ori au folosit teritoriul Ţărilor Româneşti în calitate de teatru al 
operaţiunilor militare împotriva Imperiului Otoman. Aceste campanii au 
spulberat definitiv iluziile românilor şi ale celorlalte popoare balcanice legate 
de rolul „eliberator” al Rusiei. Cea mai favorabilă pentru anexarea teritoriilor 
străine a fost perioada 1712-1793, când Polonia fu împărţită în mod definitiv 
între Austria, Germania şi Rusia, iar Imperiul Turc se afla la începutul 
descompunerii sale. În acelaşi timp Rusia anexează, prin forţă, un teritoriu de 
386250 verste pătrate (1 verstă=1,1km2), şi anume: în 1712 Petru cel Mare se 
întinde spre sud şi anexează o parte de pe malul drept al Niprului cu suprafaţa 
de 8174 v.p.  

În a. 1738, pe timpul ţarinei Ana „…feldmareşalul Burkhard Christoph 
von Münnich a pornit spre vest cu 100.000 de oameni către Nistru, dar din nou 
a fost forțat să se retragă de foamete, lipsă de provizii, epidemii și de hărțuirea 
turcilor” [108]. Mai face o încercare în 1739, ajungând până la Prut, cucerind 
şi cetatea Hotin, dar, conform Păcii de la Niş, s-au retras, înregistrând mari 
pierderi în război, în special, din cauza epidemiilor [108]. În rezultatul 
războiului ruso-turc din 1768-1774, prin pacea de la Kuciuc-Kainargi din 10 
iulie 1774, Ecaterina II anexează un teritoriu de 27254 v.p., situat între Bug-
Nipru-Ingul-Marea Azov, iar Hanatul Crimeii îşi proclamă independenţa. În 
1783, Rusia anexează Crimeea şi regiunea Kuban (81302 verste pătrate). În 
1792, prin tratatul de la Iaşi, Ecaterina a II-a anexează în întregime Edisann-
Transnistria, între Bug şi Nistru, cu o suprafaţă de 22508 v.p. Prin anexarea 
Transnistriei, Ecaterina a II-a ajunge la hotarele Moldovei.  

 
1.2. Primele războaie ruso-turce pe teritoriul Principatelor 

 
Cel mai fidel urmaş şi realizator al testamentului lui Petru I a fost 

Ecaterina a II-a, care prin războaie, viclenie şi cruzime a ajuns la Dunăre, 
deschizând astfel calea spre Constantinopol – visul de secole al ruşilor. În acest 
context este foarte expresiv refuzul poetului britanic Samuel Talor Collrige la 
propunerea Ecaterinei a II-a

, în 1796, de a deveni istoriograful ei „...Mă bucur 
nu de moartea unei femei...Mă bucur de răsturnarea diavolului. Mă bucur de 
dezrădăcinarea răului întruchipat în ea. Exact acum şase ani a avut loc 
sângerosul măcel de la Ismail. 30000 de oameni – bărbaţi, femei, copii – au 
fost ucişi cu sânge-rece numai pentru faptul că garnizoana a apărat oraşul cu 
eroism şi dârzenie. De ce să mai amintim aici că şi-a otrăvit bărbatul, de 
crimele sale comise în Polonia sau de invazia curentă în Persia, de ambiţia 
atotcuprinzătoare a activităţii ei publice sau de voluptatea fără margini în 
orele de răgaz. Nu am nici o dorinţă de a deţine postul de istoriograf pe lângă 
cneazul întunericului". 
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Ajungând la Nistru, Imperiul rus nici nu se gândea să se oprească aici. La 
22 noiembrie 1806 izbucnea noul război ruso-turc, purtat în întregime pe 
teritoriul ţărilor române. Ca dovadă a intenţiilor Rusiei, deja la 8 ianuarie 1807 
Poarta acuza Rusia că tratează principatele ca pe o posesiune a sa, 
amestecându-se grosolan în treburile lor interne. În 1806 sultanul, încurajat de 
înfrângerea suferită de ruși la Austerlitz, i-a detronat pe domnitorii 
Munteniei, Constantin Ipsilanti, și al Moldovei, Alexandru Moruzi, amândoi 
fiind considerați rusofili. Rusia declară război Turciei şi Constantin Ipsilanti 
revine la Bucureşti plănuind realizarea unui regat al Daciei, în alcătuirea căruia 
urma să intre Ţara Românească, Moldova şi Serbia. Era de fapt un plan mai 
vechi al Ecaterinei a II-a de a reface Regatul Daciei cu principele Gr. Potiomkin 
în frunte şi sub protectorat rusesc. 

Armata rusă şi-a început ofensiva sub comanda generalului Michelson, 
trecând, la 11 noiembrie 1806, Nistrul lângă Moghilău sub comanda contelui 
Dolgoruki. La 12 noiembrie deja ocupau Bălţii, iar la 14 noiembrie ruşii 
treceau Prutul lângă Sculeni. Hotinul era ocupat de trupele generalului Essen, 
iar la 24 noiembrie generalul Meiendorf ocupa Tighina. Cetăţile moldoveneşti 
Cetatea Albă ţi Chilia s-au predat fără împotrivire. Singura care a opus 
rezistenţă a fost cetatea Ismailului, care va capitula definitiv abia la 14 
septembrie 1809. 

Dar ruşii, ca de obicei, declarau că nu au nicio intenţie criminală. 
Ministrul rus de externe, Budberg, afirma la 26 noiembrie 1806 că ţarul „nu 
are nicio intenţie de a face cuceriri pe seama turcilor; ocuparea militară a 
Moldovei şi Ţării Româneşti nu are alt scop decât acela de a readuce Poarta 
la restabilirea vechilor raporturi existente între ea şi Rusia conform tratatelor” 
[109]. Însă chiar la 3 decembrie 1806, de la Slobozia, unde se refugiase, 
domnul Moldovei Alexandru Moruzi, îi scria lui Napoleon că nu-şi poate 
ocupa tronul datorită intrării trupelor ruseşti în ţară. Iar la 12 decembrie 1806, 
ţarul Alexandru I adresa un manifest plin de promisiuni divanurilor 
principatelor. El asigura divanurile că la va păzi „de toate relele care ameninţă 
pământul lor” şi că le va apăra „sloboda lucrare a credinţei, desfăşurarea 
tuturor privilegiilor şi obiceiurilor lor” [109]. Înaintând rapid, ruşii ajunseră la 
Bucureşti, ocupat la 23 decembrie de trupele generalului Miloradović- un sârb, 
făcându-l domn pe Alexandru Ipsilanti. 
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În timpul războaielor ruso-franceze (1805-1806 şi 1806-1807), luptele 
„diplomatice” se vor desfăşura mai intens decât operaţiunile militare. 
Diplomatul francez Le Clerc emitea un memoriu, propunând pentru luna aprilie 
1807 unirea principatelor într-un stat unic vasal Porţii, cu domnie ereditară. Era 
o încercare de dejucare a planurilor ruseşti de ocupare şi anexare a 
principatelor, recunoscându-se implicit unitatea românilor. 

După înfrângerea dezastruoasă de la Austerlitz la 7 iulie 1807, a fost 
încheiat tratatul ruso-francez de la Tilsit, conform căruia Alexandru I 
recunoaşte hegemonia Franţei în Europa occidentală, obţinând libertate în 
Suedia şi Turcia [109]. Chiar în 1807, la 19 noiembrie, bucurându-se de marea 
sa trecere la Napoleon, ţarul Alexandru I îi cerea acestuia asentimentul pentru 
anexarea principatelor, acord comunicat prin ambasadorul francez la 
Petersburg, Coulaincourt în februarie 1808: „Anexarea Valahiei şi Moldovei 
umple o pagină a istoriei. Imperiul Majestăţii Voastre realizează ce au dorit 
înaintaşii” [109]. Iar la 1 mai, acelaşi an, ţarul îi spunea încă o dată lui 
Coulaincourt că: „Ambiţia mea nu va fi alta decât Valahia şi Moldova” [109]. 
Se părea că soarta principatelor era pecetluită. 

Neînţelegerile între Napoleon şi Alexandru I se observă în faimoasa 
scrisoare a lui Napoleon către Alexandru I din 2 februarie 1808: „Noi nu putem 
să ne ciocnim (până la urmă s-au ciocnit, ca şi Hitler cu Stalin! – n.n.): lumea e 
prea mare. Eu nu voiu insista ca dânsul să evacueze Moldova şi Valahia. Să nu 
insiste nici el să evacuez Prusia” [110]. În urma scrisorii, la Petersburg, între 
Rumeanţev, ministru de externe, şi Caulaincourt, ambasadorul francez, merg 
tratative cu privire la împărţirea lumii între Franţa şi Rusia: Rusia mai cerea, pe 
lângă Moldova şi Valahia, Bulgaria, Serbia, Constantinopolul, Bosforul şi 
Dardanelele. Franţa îşi revendica Morea, Egiptul, Albania, Siria şi o parte din 
Bosnia. 

În 1808 - la Erfurt a avut loc un nou tratat secret, conform căruia 
Napoleon a acceptat încorporarea în Imperiul Rus a Finlandei, Moldovei şi 
Munteniei. La 3 decembrie 1809, la deschiderea Corpului Legiuitor al Franţei 
Napoleon declara că prietenul şi aliatul său, ţarul Alexandru I, „a reunit la 
vastul său imperiu Finlanda, Moldova şi Valahia” [111, p.288]. 

În aceste condiţii, ruşii reluau ofensiva în 1809, ocupând Ismailul, apoi 
trecând în sudul Dunării, ocupând în 1810 Turtucaia, Bazargicul şi Silistra. La 
15 aprilie 1810, ruşii declarau oficial anexarea principatelor române. 
„Împăratul Alexandru doreşte foarte mult terminarea acestui război, dar, la 
încheierea păcii, consideră indispensabil să obţină întreaga suveranitate 
asupra provinciilor Moldova şi Valahia”, comunica după patru zile ministrul 
american la Petersburg, viitorul preşedinte J.Q. Adams [112]. De altfel, arăta el 
la 31 iulie acelaşi an, „Valahia şi Moldova, după cum puteţi observa din 
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extrasele gazetelor (ruseşti), sunt deja anexate la Imperiul rus” [112]. 
Principele Prozorovschi avea pregătit un proiect de divizare a lor în patru 
gubernii: Basarabia, Moldova, Muntenia şi Oltenia. Iar generalul Kamenski, 
comandantul armatei dunărene, îi propunea deja ţarului să cedeze Oltenia 
Austriei în schimbul Bucovinei. Această propunere chiar a fost făcută Austriei, 
dar curtea vieneză a respins-o. Observaţi, nici nu au reuşit bine să se instaleze 
în regiunile ocupate că au şi început târguri cu vecinii, ca adevăraţi stăpâni. 

Situaţia ţărilor române era foarte gravă, după cum rezultă şi din această 
afirmaţie a contelui Rumeanţev din 20 iulie 1810: „M.S. Împăratul, 
considerând Moldova şi Valahia ca provincii ale imperiului său, şi care, prin 
urmare, vor fi administrate cu legile imperiului său, a hotărât să suprime în 
aceste teritorii executarea drepturilor ce sunt practicate numai în Turcia… 
orice individ născut în aceste provincii nu trebuie să fie considerat altfel decât 
un supus rus” [112].  

În această perioadă dramatică, de războaie şi samovolnicie rusească 
românii din cele două principate au avut de îndurat cele mai grele batjocuri, 
fapt despre care au scris şi vorbit martorii oculari ai timpului. Astfel, în 1808, 
ispravnicul ţinutului Iaşi raporta comandantului armatei ruseşti că „toţi 
locuitorii, şi mai cu seamă acei care trăiesc pe lângă drumul mare, necontenit 
se plâng de purtarea din partea militarilor (ruşi)” Aceştia, se spunea în 
continuare, „se poartă cu locuitorii în cel mai nepermis mod” [113]. De 
asemenea, la 17 octombrie 1808, Divanul Moldovei se adresa astfel 
împuternicitului Rusiei, Kuşnikov: „Istovirea puterii locuitorilor săraci, soarta 
lor plină de oboseală, disperarea (de) a fi în situaţia de a suporta greutăţile 
puse pe ei şi hotărârea lor definitivă (de) a se refugia mai cu seamă în unele 
sate din judeţele Moldovei de jos, nu numai ne-au pus pe gânduri, dar ne-au 
adus la o scârbă sufletească” [113]. Jafurile erau organizate în mod direct de 
autorităţile militare ruseşti. Astfel, comandantul suprem al armatei ruseşti a 
cerut de la domnitorul Alexandru Ipsilanti 80 de pungi cu aur [114]. Îngrozit, 
acesta a abandonat tronil şi administrarea ţării a revenit astfel 
comandamentului general rus. Toţi negustorii români erau obligaţi să plătească 
un impozit special, sub ameninţarea deportării în Siberia, iar boierii erau trataţi 
de ruşi într-un mod josnic şi jignitor. Astfel Moldova era silită să plătească 
ruşilor de trei ori mai mult decât plătise turcilor, iar Muntenia chiar de cinci ori 
mai mult! [114]. 

De asemenea, românii erau supuşi unor suferinţe groaznice, cauzate de 
obligaţia de a efectua lucrări pentru armata rusă. Spre exemplu în iarna 1810-
1811, generalul rus Zass a cerut prefecţilor ţinutului Craiova muncitori pentru 
săparea unui şanţ în jurul oraşului. Lucrând sub biciul ruşilor, în condiţii foarte 
grele, s-au înregistrat mii de morţi. Din 2000 de lucrători goniţi la fortificarea 
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cetăţii Hotin doar în câteva zile au pierit patru sute de oameni [111, p.288]. În 
1811 Kutuzov cerea Divanului Moldovei 15000 de care, iar în aprilie 1812 
cerea Munteniei 20000, fiecare având câte patru boi şi doi ţărani [111]. La 
toate aceste biruri extrem de grele Moldovei i se mai cerură încă 15000, despre 
care consulul francez la Iaşi, Fornetty, spunea „pune vârf deznădăjduirii 
locuitorilor, care se văd ameninţaţi pentru iarnă cu foamete, prin neputinţa în 
care se vor afla ţăranii luaţi la transporturi de a ara şi semăna ogoarele lor” 
[111]. Aceasta pe lângă că se cereau, bineînţeles, şi imense cantităţi de hrană. 
În acest timp, căruţele ţăranilor români, spunea Kasso, ajungeau la Marea 
Marmara: „Nu e greu ca ţăranul român să-şi amintească că încă nu demult, el 
cu harabalele lui (căruţe trase de boi), încărcate cu alimente şi furaje, 
parcurgea în urma convoaielor ruseşti distanţa până la Marea de Marmara şi 
în apele acestei mări îşi scălda boii lui albi” [115]. Consulul francez Ledoulx 
scria despre o unitate rusească: „Divizia Suvorov a făcut grozăvii pe unde a 
trecut; ea a răpit, prădat, dărăpănat toate satele Munteniei care se găseau pe 
drumul ei”; la care comandantul unităţii, principele Suvorov a declarat: 
„Trupele mele fac bine ceea ce fac; eu le-am învoit” [111, p.290]. Însuşi 
generalissimul Kutuzov, comandantul armatei ruse din principate, îi asigura pe 
ţăranii exasperaţi de noua situaţie ce le fusese impusă: „Vă vor rămâne ochii, 
ca să vărsaţi lacrimi” [116, p. 108]. Iar când generalul Jeltuhin a aflat că 
boierii moldoveni şi munteni nu mai aveau boi pentru nevoile trupelor ruseşti, 
a replicat” „Atunci să se înjuge boierii!” [117]. 

Delegatul francez De Mériage scria într-un raport astfel: „Aceste ţări sunt 
de o rodire minunată. Ele erau acoperite de turme, dar armata rusească le-a 
mâncat aşa de rău, că la începutul lui 1809 ele nu mai înfăţişau decât 
închipuirea unui deşert, şi armata rusească era nevoită a-şi trage proviziile 
sale din ţările de la nordul Nistrului şi din Odesa” [111, p.290]. E de înţeles 
care erau sentimentele populaţiei faţă de ocupanţii ruşi în aceste condiţii, fapt 
menţionat şi de consulul Franţei de la Bucureşti, Lamare: „Cred că nu mă înşel 
spunând că Rusia are foarte puţini partizani în cele două provincii. Vexaţiunile 
şi exacţiile revoltătoare, pe care autorităţile ruseşti le-au săvârşit în ultimele 
clipe, lasă amintiri prea amare pentru ca moldovenii şi muntenii să poată dori 
încă întoarcerea lor” [118]. Iar la 1 octombrie 1811 acelaşi consul arăta: „Ruşii 
au devastat cu o rară barbarie ţările pe care le-au ocupat militar în cealaltă 
parte a fluviului. Ei nu au lăsat nicio singură cabană în picioare, totul a fost 
incendiat” [119, p.58-59]. 

În sfârşit, merită atenţie şi mărturiile comandanţilor ruşi. În 1810 
ambasadorul la Constantinopol, Italinski, nota: „Punând piciorul pe pământul 
Moldovei, am fost lovit de starea de plâns a acestei ţări. Totul este părăsit aici 
la singură Pronia Cerească; drumurile sunt stricate, satele aproape pustii. 
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Călătorul este lipsit de orice soi de mijloace; abia dacă poate găsi să-şi 
mulţumească cele mai neapărate nevoi. Cerul este nesănătos. Totul este cu un 
cuvânt rău în această ţară şi nu cred că-i în stare de a fi îndreptată. Trebuie 
părăsită în voia nenorocitei ei soarte” [111, p.290]. De asemenea, în primăvara 
anului 1812, amiralul Ciceagov spunea că este „…surprins de marele număr de 
sate pustii, pe care le-a întâlnit atât în Muntenia, cât şi în Moldova…În 
această epocă, administrarea ţării a ajuns la atâta dezordine că foametea a 
izbucnit în Valahia, provincie care ar putea să fie cea mai fertilă din Europa. 
Ca consecinţă, s-au ivit bolile molipsitoare şi mortalitatea a devenit extremă 
[119, p.58]. Feldmareşalul prinţ Prozorovski se întreba: „În caz dacă hotarul 
Imperiului rusesc ar fi Dunărea, oare ar fi folositoare pentru împăratul 
pustiirea localităţilor din aceste ţări? Dacă aceste provincii iarăşi se vor 
întoarce la Turcia, atunci Poarta va avea mari pretenţiuni către Rusia pentru 
daunele pricinuite, iar popoarele care locuiesc aici niciodată nu vor fi 
binevoitoare intereselor Rusiei”.  

În final, merită toată atenţia opinia juristului şi demnitarului rus Kasso: 
„Constrângerea băştinaşilor a continuat şi în timpul lui Kutuzov; vităritul, 
cândva foarte dezvoltat în principate, a dispărut; mulţi mari proprietari de 
pământuri, speriaţi, îşi părăseau conacurile şi plecau în Austria. Cei rămaşi în 
patrie sufereau de pe urma fărădelegilor militarilor şi deseori de pe urma 
zeflemelelor ofiţerilor noştri; iar pelerinii ce peregrinau pe malul Dunării 
contemplau localităţi pustiite, atât pe câmpurile de bătălie din Bulgaria, cât şi 
în locurile de cantonament al armatelor noastre din Valahia” [116, p.107-
108]. Iar mareşalul Prozorovski adaugă „Basarabia a fost transformată de 
trupele ruseşti într-un pustiu total” [119, p.58]. 

Neînţelegerile ruso-franceze se acutizau. În a. 1811 aveau loc pregătirile 
militare ale ambelor părţi. În asemenea împrejurări trebuia grăbită pacea cu 
Turcia. Alexandru I îl înlocuieşte pe comandantul trupelor ruse la Dunăre 
Kamenski cu generalul Kutuzov. Astfel, la 2 octombrie, armata turcească a 
suferit lângă Slobozia cea mai cumplită înfrângere, sultanul acceptând cedarea 
doar a Basarabiei, fără partea de sud. Împuternicitul francez la Constantinopol, 
la Tour Maubourg, îl convingea pe sultan să nu cedeze fiindcă Franţa în curând 
va face război cu Rusia. Aceste tratative ruso-turce au trecut prin trei stadii. În 
noiembrie 1811 sultanul a acceptat să dea Rusiei Basarabia până la Prut, însă 
fără partea de sud cu Cetatea Albă, Ismail şi Chilia. În martie 1812, au cedat şi 
Cetatea Albă, iar în aprilie se obligau să distrugă cetăţile Ismail şi Chilia. 

În iminenţa războiului de mare anvergură dintre Napoleon I şi Alexandru 
I, în primăvara anului 1812 au demarat negocierile de pace de la Bucureşti. 
Într-o scrisoare adresată lui Kituzov, împăratul îl întreba dacă nu crede necesar 
să ceară de la Poartă numai Moldova până la Siret, cu condiţia ca, pentru restul 
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Moldovei şi Muntenia, Turcia să plătească 20 milioane de piaştri [120]. Ţarul, 
nefiind mulţumit de tărăgănarea tratativelor îl trimite pe amiralul Ciceagov în 
locul lui Kutuzov, însă Kutuzov, preîntâmpinat de Rumeanţev, a grăbit 
încheierea păcii. Ciceagov, considera achiziţiile teritoriale pentru Rusia 
inoportune, la acel moment, precum şi încheierea unei alianţe cu Turcia 
împotriva lui Napoleon dar era prea târziu. Tratativele s-au produs în incinta 
hanului negustorului armean Manuk-Bei, un agent al ruşilor. Turcii erau 
absolut conştienţi de situaţia grea în care s-a pomenit Rusia şi au insistat în 
restabilirea „status-quo”-ului antebelic. Ruşii, pentru a-şi salva onoarea, aveau 
nevoie de o cedare, fie şi neînsemnată, din partea Porţii. Generalul Langeron 
(emigrant francez, în slujba ţarului rus) a avut o întrevedere cu marele vizir la 
Şumla. Lui îi aparţine amara afirmaţie că turcul a avut mai mult bun-simţ decât 
„creştinii” ruşi. Marele vizir le imputa ruşilor: „Nu vă este ruşine să vă certaţi 
pentru un petec de pământ care nu vă este necesar, voi care posedaţi o pătrime 
de glob? Tocmai când veţi fi atacaţi de Napoleon, care vă aduce împotriva 
voastră jumătate de Europă?…Fiecare picătură de sânge pe care o vărsăm în 
acest război este un balsam pentru Napoleon… Vă dau Prutul, nimic mai 
mult… numai cu Ismailul şi vă este plătit războiul şi mai aveţi patru cetăţi şi o 
provincie superbă” [16, 17]. Marele vizir Ahmet, de această dată, avea în 
vedere nu numai Basarabia propriu-zisă, adică Bugeacul, dar şi celelalte 
ţinuturi ale Moldovei cuprinse între Nistru şi Prut. Napoleon l-a trimis de 
urgenţă la Stambul pe emisarul său special, generalul Andreossy, care urma să-
i convingă pe turci să continue ostilităţile, propunându-le sprijin necondiţionat 
şi compensaţii teritoriale pe contul Rusiei. Andreossy a întârziat, dar, oricum, 
venirea lui la timp nu ar fi schimbat nimic, căci Turcia era hotărâtă să semneze 
pacea. Kutuzov şi succesorul său la masa de tratative, amiralul Ciceagov, au 
reuşit să-l mituiască pe marele vizir prin intermediul dragomanului fanariot 
Dimitrie Moruzi şi al armeanului Manuk. Conform tratatului încheiat la 
Bucureşti, la 16 mai Rusia anexa Basarabia pe linia Prutului. Ceea ce nu au 
reuşit să facă baionetele ruseşti, a reuşit pungile cu galbeni. 

Astfel, în 1812, ţarul Alexandru I anexează Moldova de răsărit, cu 
suprafaţa de 40729 v.p., şi o botează cu numele de „Basarabia”, iar în 1829 
Rusia ocupă gurile Dunării, cu suprafaţa de 695 v.p.  

Războiul din 1828-1829 s-a încheiat prin Pacea de la Adrianopol și s-a 
soldat cu ocuparea Țărilor Românești de către armatele țariste până la 1856. 
Ambii domni s-au retras, fiind instituită o administrație militară rusă, în frunte 
cu contele Pahlen, numit președinte deplin al divanurilor Moldovei și Valahiei. 
Astfel, începând cu Ivan cel Groaznic şi Alexei Mihailovici Romanov şi 
continuând cu Petru I, Ecaterina a II-a, Alexandru I şi Nicolae I, Imperiul Rus a 
ajuns în sec. XX un imperiu întins pe a 6-a parte a globului pământesc.  
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Să ne oprim puţin asupra ultimei perioade de extindere a Imperiului Rus, 
analizând puţin modul cum o făcea. Deosebit de grăitoare şi credibile sunt 
spusele lui Serghei Witte, fost prim-ministru al Rusiei în guvernul ţarului 
Nicolae al 2-lea. Iată doar câteva crâmpeie din memoriile lui S. Witte [123]: „La 
noi, în sferele înalte ale Rusiei, există o pasiune pentru cucerire sau, mai bine 
zis, pentru a răpi ceea ce, după părerea guvernului, e prost păzit... Orice 
licean poate să se convingă că marele Imperiu Rus, pe parcursul a 1000 de ani 
de existenţă, s-a format prin aceea că, treptat-treptat, cu forţa armelor, a 
înghiţit popoarele slave care trăiau în Rusia, şi prin diferite alte căi - o masă 
întreagă de naţionalităţi prezentând un conglomerat de diferite popoare. De 
aceea, la drept vorbind, Rusia nu există, ci există Imperiul Rus. După ce am 
înghiţit o masă întreagă de neamuri străine şi după ce le-am răpit pământurile 
în „Dumă” (parlamentul imperial rus – n.n.) şi în ziarul reacţionar „Novoe 
Vremea” a apărut semicomicul partid naţional, care declară că, toată Rusia 
trebuie să fie pentru ruşi, cu alte cuvinte pentru acei care mărturisesc religia 
ortodoxă şi au numele de familie cu terminaţia”ov” şi care citesc „Russkoe 
Znamea” şi „Golos Moskvy”. Prin ce a rezistat în fond Imperiul Rus? Exclusiv 
numai prin forţa armatelor sale. Doar nu în faţa culturii noastre şi nu în faţa 
bisericii noastre birocratice se închină lumea. Când însă s-a văzut că Rusia e 
un colos pe picioare de lut, atunci tabloul imediat s-a schimbat...Eu socotesc 
că ar fi avantajos ca Rusia să fie o ţară cu naţionalitate uniformă şi nu un 
imperiu eterogen. Pentru a atinge acest scop, nu există decât un singur mijloc 
– a părăsi provinciile noastre mărginaşe, căci ele niciodată nu se vor împăca 
cu politica de unificare intransigentă. Dar Suveranul niciodată nu va lua în 
consideraţie o asemenea politică...Nefiind mulţumit de a avea în hotarele sale 
pe poloni, fini, germani, letoni, gruzini, armeni, tătari etc...., el vrea să anexeze 
şi teritoriile populate de mongoli, chinezi şi coreeni”. Deosebit de importante, 
în special pentru Ţările Româneşti, sunt concluziile generalului Kuropatkin, 
fost ministru de război al ţarului Nicolai II: „Cu toată însemnătatea imensă a 
chestiunii: în ale cui mâini se vor afla principatele (Moldova şi Valahia – n.n.), 
lui Alexandru I îi venea ideea să le anexeze la Rusia. Această anexare nu ar fi 
fost întâmpinată cu bucurie de populaţia românească. Regiunile noi, care 
intrau ca o pană între Austria şi Turcia, ar fi avut aceeaşi inconvenienţă, din 
punct de vedere militar, ca şi Polonia, care intră în continentul Europei între 
Austria şi Rusia. Incontestabil, dacă principatele ar fi fost anexate la Rusia, 
noi am fi avut, spre slăbirea Rusiei, două Polonii”. 
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1.3. Raptul Basarabiei la 1812 
 

 „Se urcă Basarabia pe cruce/ Şi cuie pentru ea se pregătesc, 
Şi primăvara jale ne aduce / Şi plânge iarăşi neamul românesc. 

Noi n-avem nici un drept la fericire/Mereu în casă moare cineva.” 
(Adrian Păunescu) 

 
1.3.1. Actul tâlhăresc între un hoţ cu „frică de Allah” şi altul cu „frică 

de Dumnezeu” 

 
Se spune că Domnul la ziua Marii împărţiri ne-a dat nouă, românilor, cele 

mai bune pământuri, dar, pentru echilibru, şi cei mai răi vecini. De fapt, vecinul 
din est se face vecinul oricui, dacă doreşte. Aşa a procedat întotdeauna, lăţindu-
se pe a şasea parte a Terrei. Aşa a procedat şi la 1812, când a rupt din trupul 
vechii Moldove cea mai frumoasă parte a ei - Basarabia. De atunci s-au început 
marile probleme pentru frântura de popor român din Basarabia. 

Într-o zi frumoasă de mai, când pe partea de est a vechii Moldove totul 
reînvia după o iarnă friguroasă, Basarabia era urcată pe cruce. Cuiele i se 
pregătiseră din timp. Din trupul Ţării Moldovei, încă sângerând după raptul 
Bucovinei, se tăia cea mai frumoasă parte a ei, numită impropriu de ruşi 
Basarabia. La 16 mai 1812, prin semnarea Tratatului de pace ruso-turc la 
Bucureşti pe Prut, de jure, a fost instalată pentru prima dată sârmă ghimpată. Şi 
crucea instalată pe Prut, cum ar spune maestrul Dabija, ca stâlp de hotar între 
fraţi, între creştini. „...Hotarul dintre cele două state să fie râul Prut, de la 
intrarea acestuia în Ţara Moldovei şi până la locul unde se întâlneşte cu 
fluviul Dunărea, iar de acolo să urmeze partea stângă a fluviului Dunărea, 
până la Gura Chiliei şi până la mare, iar gura amintită să fie folosită în comun 
de ambele părţi”. (Tratatul de pace ruso–turc de la Bucureşti, 16/28 mai 1812) 
[124, p.22]. Au trecut ca un cuţit prin trupul Moldovei, ocrotită şi păstrată 
întreagă pentru urmaşi cu atâta sânge de către Ştefan cel Mare. Actul tâlhăresc 
între un hoţ cu frică de Allah şi altul cu frică de Dumnezeu a avut loc. Moldova 
ciuntită la 1775 prin înţelegerea tâlhărească dintre Imperiul Otoman şi cel 
austriac, furându-i-se frumoasa Bucovină, de astă dată i se fură încă o jumătate 
din ceea ce îi mai rămăsese.  

Invazia rusească la gurile Dunării, începută de cneazul Sveneld 
(Sveatoslav) în secolul IX, care a eşuat, continuată de Petru I la 1711, care, de 
asemenea, a eşuat, s-a finalizat cu succes pentru ruşi la 1812, prin ruperea 
Basarabiei de la Principatul Moldovei. De mai multe ori statele europene au 
încercat să stăvilească înaintarea puhoiului din est spre Dunăre. A încercat şi 
Napoleon la 1812, încercare eşuată din cauza trădării lui Moruzi în favoarea 
Rusiei.  
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Ziua de 16 mai 1812 a fost cea mai neagră din istoria multimilenară a 
acestei aşchii de popor dintre Prut şi Nistru. În acea zi de primăvară cea mai 
frumoasă parte a vechiului stat Moldova, numită impropriu de ruşi Basarabia, a 
fost răstignită pe cruce. Fără a avea niciun drept, reprezentanţii Porţii Otomane 
au semnat un act neghiob de cedare a părţii dintre Prut şi Nistru Imperiului 
Rus, întins pe două continente. Ceva mai înainte Turcia, în calitate de „garant 
al integrităţii” Moldovei, a mai făcut un act similar: la 1775 a cedat altui 
imperiu hrăpăreţ – Imperiul Habsburgic – o altă perlă a Moldovei – partea de 
nord a Bucovinei. Pentru faptul că s-a opus acestui jaf, acestui târg între doi 
hoţi, domnitorul Grigore Ghica a plătit cu capul. La 1812 nu mai avea cine se 
opune. În preajma domnitorului erau oameni cumpăraţi de ţarul rus, precum 
prinţul Moruzi. În legătură cu acest act nelegitim Karl Marx nota: “Turcia nu 
putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta Otomană n-a fost 
niciodată suverană asupra ţărilor române”. Ca să nu mai vorbim de Rusia, 
care nu avea nici un drept să ia ce nu-i aparţinea, dar o asemenea Rusie nu a 
existat niciodată şi nu va exista vreodată  

În sfârşit, la 16 mai 1812, în urma Tratatului de pace de la Bucureşti şi 
trădării dragomanului Dumitrache Moruzi (printre altele, rudă a celuilalt 
trădător, cel de la Kuciuk-Kainargi), teritoriul principatului Moldova dintre 
Prut şi Nistru şi din Carpaţi până la Marea Neagră, numit impropriu Basarabia 
de către ruşi, a fost anexat la Imperiul Rus, care şi-a realizat, astfel, visul de 
aur: de a stăpâni Gurile Dunării. Un alt trădător  al Basarabiei, alături de grecul 
Moruzi, a fost armeanul Manuc-Bei, proprietarul celui mai renumit han din 
Bucureşti, în care s-au dus tratativele de pace. Trimisul lui Napoleon 
Andreossy, care urma să-l convingă pe marele vizir să nu semneze pacea, a 
întârziat, iar depeşa sa adresată marelui vizir a fost reţinută de către trădătorul 
Moruzi. Cea mai informată a fost Rusia, care a grăbit mersul tratativelor şi i-a 
forţat pe turci să încheie această pace dezonorantă şi neavantajoasă pentru 
sultan. Astfel Basarabia, a nimerit în îmbrăţişarea „creştinească” a fratelui mai 
mare pe o perioadă de peste 200 de ani, din care nici până astăzi nu poate să se 
elibereze [124]. 

După ocuparea Basarabiei, Rusia încetăţeneşte denumirile turceşti de 
Cahul în loc de Frumuşica, Bender în loc de Tighina, Ackerman în loc de 
Cetatea Albă, Ismail în loc de Obluciţa ş.a.m.d. Toate acestea s-au făcut cu un 
singur scop: de a şterge cât mai mult din istoria românească a acestor locuri. 
Principatele române, slăbite de dominaţia turcească de peste 300 de ani, de 
schimbarea deasă a domnilor, stimulate de marile puteri ale epocii (în primul 
rând de Turcia, dar şi de Polonia, Imperiul Austriac), de domniile fanariote, 
păreau o pradă uşoară pentru imensul colos (militar doar, nu şi cultural, 
economic) din Asia – Rusia la începutul secolului al 19-lea. Într-adevăr, la 
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început, fiind un stat de aceeaşi credinţă (un timp Moscova se considera 
fariseic o a 3-ia Romă, uitând faptul că ei s-au creştinat ultimii în spaţiul 
european), mascându-şi politica de cuceriri prin cea de eliberare de sub jugul 
otomanilor necredincioşi, popoarele balcanice, inclusiv şi poporul român, au 
crezut în sinceritatea politicii ruseşti. Însă în urma primelor contacte avute cu 
hoardele ruseşti, românii, în special cei din Moldova, au simţit pe pielea lor 
adevărata natură a rusului. În pofida mai multor ucazuri ale ţarului de a se 
comporta bine cu popoarele balcanice (pentru a-şi crea o aură de salvatori ai 
dreptcredincioşilor în faţa acestor popoare năpăstuite de soartă), soldaţii 
armatei ţariste, pe unde treceau, se comportau mult mai rău decât turcii (genele 
de cuceritori nomazi erau încă vii în sângele soldaţilor ruşi, care se considerau 
europeni, însă rămâneau asiatici prin comportament, dar şi prin sânge). Jugul 
turcesc era înlocuit cu un mult mai greu jug rusesc, exprimat prin nenumăratele 
corvoade şi greul aprovizionării armatelor ruseşti în timpul interminabilelor 
războaie ruso-turce (aduceţi-vă aminte expresiile batjocoritoare ale lui 
Kutuzov, spuse în adresa ţăranilor români atunci când, din lipsă de boi, erau 
înhămaţi la care). Rusia a profitat pe deplin de slăbiciunea Imperiului Otoman 
aflat în decădere, de coruptibilitatea unor boieri şi domni din principatele 
româneşti (cedarea Basarabiei a fost rezultatul direct al trădării demnitarului de 
pe lângă curtea domnească a domnitorului Moldovei, Moruzi), dar şi de alura 
de eliberatori a dreptcredincioşilor, făcându-se de facto stăpâni ai ambelor 
principate timp de circa 40 de ani, impunându-le ambelor principate un 
protectorat (chiar dacă ele nu-l doreau) prin cunoscutul Regulament organic, 
care era un fel de constituţie a principatelor.  

Trecând la istoricii ruşi, să notăm întâi mărturisirea pe care o făcea în 
1910 un bun cunoscător al problemei, generalul Kuropatkin, ministrul de 
război al imperiului şi istoric militar: „Anexarea Basarabiei de către Alexandru 
I n-a fost întâmpinată de populaţia românească a acestei provincii cu bucurie. 
Dimpotrivă, autoritatea slabă a Turciei, care a acordat drepturi de autonomie 
locuitorilor locali şi populaţiei, nu numai păturii de sus, ci şi masei poporului, 
ar fi fost de preferat decât înghiţirea Moldovei şi Valahiei de către Rusia”. 

 
1.3.2. Aspecte legale 

 

La 16 mai 1812, Basarabia este încorporată în Imperiul Rus. Să ne 
întrebăm care a fost legalitatea acestei anexări? Răspunsul este că nu a existat 
niciun drept legal. A fost un ordinar rapt hoţesc, nu ocupare, fiindcă nu a 
rezultat în urma unui război ruso-moldovenesc. Acest lucru este confirmat de 
mulţimea de acorduri încheiate, de mărturiile unor mari personalităţi ale 
timpului.  
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Să încercăm să analizăm o serie de acorduri care stipulau drepturile 
ţărilor româneşti. „Frontierele Moldovei vor fi păstrate intacte în întreaga lor 
întindere” se menţiona în actul de capitulaţie încheiat în 1634 între Moldova şi 
sultanul Mehmet IV, care, evident, era în vigoare şi la 1812. Acest drept este 
confirmat şi în cronica lui Ion Neculce despre pacea de la Karlowitz în urma 
războiului austro-turc din 1699 „…polonezii ceruseră, de asemenea, Moldova, 
însă turcii le-au răspuns că le era cu neputinţă să le-o cedeze, deoarece era un 
principat care se supusese Înaltei Porţi de bunăvoie şi nu fusese cucerit cu 
sabia. Polonezii au fost deci nevoiţi să-şi retragă cererea”. Iar în 1712, după 
victoria asupra lui Petru I, turcii au încercat să transforme în raia cetatea Soroca 
de pe Nistru. Asupra acestei intenţii a protestat primul domnitor fanariot 
moldovean, Nicolae Mavrocordat, argumentând că „era de datoria şi în 
interesul Imperiului să menţină şi să respecte cu fidelitate angajamentele pe 
care foştii sultani şi le luaseră faţă de popoarele a căror supunere fusese 
voluntară şi condiţionată, şi să nu încalce privilegiile şi drepturile ce le 
fuseseră garantate” [124]. Poarta a recunoscut caracterul întemeiat al acestui 
protest şi a lăsat Soroca în posesia Moldovei. 

Să vedem ce argument „serios” au găsit ruşii, argument contestat de 
însăşi unul din neprietenii noştri din acea perioadă, L.S. Berg: „Unele ziare 
ruseşti inventează probleme patriotice, afirmând că Rusia are drepturi asupra 
Basarabiei, deoarece armatele ei au trecut de atâtea ori prin Moldova (oare nu 
auzim şi astăzi astfel de inepţii de ale ruşilor, pentru care, conform unui 
cronicar, hotarul Rusiei întotdeauna a fost legat de şeaua calului nomadului 
rus-n.a.), a cărei parte componentă este Basarabia, negândindu-se în acest 
moment că aceste imixiuni pe teritoriul Moldovei erau nelegitime, cu atât mai 
mult ele au avut loc în timpul războiului cu Turcia dar nu cu Moldova, pentru 
Moldova aceasta fiind o adevărată catastrofă”. Că aceasta a fost anume o 
catastrofă ne vorbeşte şi răspunsul obtuzului general Kutuzov la plângerile 
ţăranilor basarabeni împovăraţi de corvoadele interminabile. 

Mai folosesc istoricii un fals precum că Basarabia nu a fost parte 
componentă a Moldovei, a fost o unitate teritorială separată (acest lucru se 
vede şi în divizarea teritorială a principelui rus Prozorovschi, prezentată mai 
sus). „Nici Rusia, nici Turcia, nici alte puteri nu considerau Basarabia ca 
făcând parte din Moldova, ci ca o provincie turcească, independentă de 
Moldova. Astfel, de câte ori e vorba de ţările române şi Basarabia, nimeni nu o 
cuprinde în cele dintâi, ci totdeauna o pune separat, zicându-se: Valahia, 
Moldova şi Basarabia. Astfel este pusă în tratatul de la Kuciuk-Kainargi, în 
tratatele ulterioare dintre Rusia şi Turcia şi în toată corespondenţa 
diplomatică” [125]. Autorii [126, p.398] arată că „Până la anexarea sa la 
Imperiul rus în 1812, Basarabia era supusă aceluiaşi regim de guvernare ca 
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Moldova, din care făcea parte, constata juristul Egunov. Astfel, este imposibil 
de a vorbi despre administraţia Basarabiei până la anexarea sa la Rusia, fără 
a vorbi de Divanul Moldovei, căruia îi era subordonată Basarabia. În 
Basarabia nu există domeniu care să nu aibă documente emise de Divanul 
Moldovei”. 

Despre ce fel de autonomie largă acordată Basarabiei şi dezvoltare 
benefică vorbesc unii istorici ruşi, dacă chiar idolul lor, până mai ieri (dar poate 
încă este şi astăzi?), K. Marx, unul dintre ideologii bolşevicilor şi 
neobolşevicilor ruşi, declara la 1883 despre atrocităţile comise de ruşi în 
principate: „...Ruşii s-au arătat aşa cum sunt: jaful şi ocuparea Basarabiei au 
spulberat toate iluziile…Ţăranul, care suferise cel mai mult de pe urma 
ocupaţiei, n-avea pentru muscal (moscovit) decât cuvinte de ura…Turcia nu 
putea să cedeze ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta Otomană 
recunoscuse acest lucru, când la Karlowitz, presată de poloni să cedeze 
Moldo-Vlahia, ea răspunsese că nu are dreptul de a face cesiune teritorială, 
deoarece capitulaţiile nu-i confereau decât un drept de suveranitate” [127]. Un 
alt ideolog comunist Friedrich Engels scria referitor la raptul Basarabiei de la 
1812: „Dacă pentru cuceririle Ecaterinei şovinismul rus mai găsise unele 
pretexte – nu vreau să spun de justificare, ci de scuză, – pentru cuceririle lui 
Alexandru nu poate fi vorba de aşa ceva. Finlanda este finlandeză şi suedeză, 
Basarabia este românească, iar Polonia Congresului – poloneză. Aici nu poate 
fi vorba de unirea unor neamuri înrudite, risipite, care poartă nume de ruşi; 
aici avem de a face pur şi simplu cu o cucerire prin forţă a unor teritorii 
străine, pur şi simplu cu un jaf” [128]. 

Unii ultrapatrioţi ruşi declară că raialele „turceşti” din Basarabia au fost 
luate de la turci. Şi dacă aceste raiale au fost eliberate de ruşi, de ce nu au fost 
transmise Moldovei, aşa cum prevedea tratatul secret încheiat de ţarul Alexei 
Mihailovici cu domnitorul Moldovei Gheorghe Ştefan. În tratat se stipula, 
printre altele, restabilirea suveranităţii moldoveneşti asupra cetăţilor 
moldoveneşti şi Bugeacului: „…teritoriile şi cetăţile, pe care Turcul le-a 
desprins de Moldova, şi anume: Cetatea Albă, Chilia, Tighina şi provincia 
Bugeac, Ţarul Rusiei le va recâştiga şi le va reda Principatului Moldovei jure 
haereditaria”. Acelaşi lucru era prevăzut şi în tratatul secret încheiat între ţarul 
Pentru I şi domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir în 1711 la Luţk: 
„Pământurile principatului, după vechea hotărnicire moldovenească, asupra 
cărora Domnul va avea drept de stăpânire, atât cele cuprinse între râul Nistru, 
Cameniţa, Bender cu tot ţinutul Bugeacului, Dunărea, graniţele ţării 
munteneşti şi ale Transilvaniei şi marginile Poloniei, după delimitările făcute 
cu aceste ţări” [106]. Acelaşi lucru rezulta şi din proclamaţia lansată de către 
Dimitrie Cantemir către supuşii săi, în care se spunea: „Dar, necredinciosul, 



178                                                                                             Valeriu Dulgheru 
 

 

Păgînul, care nu respectă jurămîntul dat, ne-a distrus fortăreţele şi pe altele 
le-a ocupat: Tighina, Cetatea Albă, Galaţi, Reni, Soroca, Ismail şi alte 
localităţi pe Dunăre şi în tot districtul Bugeacului… Şi cetăţile care ne-au fost 
luate de tirani, ne vor fi date înapoi, aşa cum spune Majestatea sa Ţarul în 
proclamaţia sa” [107, p. 126-127].  

Cât despre raiaua Hotin, „…populată preponderent cu ucraineni” (!!!), 
istoricul moscovit a dat-o în bară. Este cunoscut faptul că, până la 1711 Hotinul 
era cetate de est a Principatului Moldovei, pierdută, în urma aventurii lui Petru 
I în Moldova, la 1711. Dacă e să analizăm, atunci este clar că, până la 
Cantemir, cetatea era locuită preponderent de români moldoveni. Din care 
mare dragoste a turcilor faţă de ucraineni, după 1711, Cetatea ar fi fost 
repopulată cu ucraineni? Un fals în cel mai caracteristic stil rusesc. Am mai 
auzit astfel de baliverne. Şi Molotov, în 1940, motiva „eliberarea Basarabiei” 
prin faptul că în judeţul Ismail „populaţia este majoritar ucraineană”. Absurd. 
În realitate, 40% erau români moldoveni, 25% ucraineni, 15% ruşi, restul 
bulgari, găgăuzi ş.a. etnii.  

Conform prevederilor Tratatului de la Kuciuk-Kainargi din anul 1774, 
Rusia garanta integritatea teritorială a Principatelor Române (şi ce s-a ales, 
până la urmă, din aceste garanţii?). Ce argumente mai trebuie pentru a 
demonstra că la 1812 a fost o cotropire crasă a fostelor raiale turceşti, la care 
Rusia „eliberatoare” a mai înhăţat şi restul Basarabiei, transformând-o într-o 
ordinară gubernie rusească? Acest lucru îl recunoaşte însuşi ţarul Alexandru I 
în manifestul lui din 6 august 1812: „Această pace, care ne-a fost dată de 
Dumnezeu, a adus foloase strălucite Imperiului Rusesc, cuprinzând în hotarele 
lui suprafaţa pământului bine populată şi fertilă, care are întinderea de la 
Akerman până la gurile râului Prut, care se află la o distanţă de nouă verste 
de Iaşi (sic!) şi de la gurile acesteia până la frontiera Cezarină şi de acolo 
spre jos de Nistru, în total aproape 1000 de verste, cuprinzând în ea cele mai 
vestite cetăţi: Hotin, Bender, Chilia, Ismailul şi multe alte oraşe comerciale 
(ţarul scăpase Cetatea Albă (Akerman) din această listă – n.n.)”. Oare nu e clar 
din manifestul ţarului că Rusia era foarte mulţumită cu ce se căpătuise în urma 
jafului? De ce atunci unii falşi istorici umblă cu fofârlica, cu aşa-numita 
„eliberare”?  

De altfel, până la 1812, ruşii nu au căutat niciun fel de argument pentru   
a-şi justifica vreo pretenţie asupra Basarabiei, cu care nu aveau nimic comun 
din punct de vedere geografic, etnic, economic sau istoric. În 1782, cu sprijinul 
Academiei de Ştiinţe din Petersburg, istoricul rus Levensk publica la Paris o 
masivă Istorie a Rusiei, în cinci volume. În cadrul acestei lucrări era publicată 
şi harta Rusiei occidentale, pe care erau trasate clar hotarele răsăritene ale 
Moldovei, incluzând fireşte şi Basarabia [129]. Iar lipsa oricăror drepturi ale 
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ruşilor asupra acestui teritoriu era evidenţiată şi de savantul rus P. Durnovo: 
„Basarabia a făcut parte din principatul Moldovei, prin care armatele noastre 
trebuiau să treacă în timpul războiului ruso-turc. Bineînţeles, Rusia în 1812 
putea să anexeze toată Moldova, dar… ar fi fost o răpire, iar nu o cucerire, 
căci noi cu moldovenii n-am avut război” [129]. 

 
1.3.3. Opinii ale străinilor despre raptul Basarabiei 
 
La fel de interesante sunt informaţiile pe care le obţinem din Memoires 

du baron de Tott sur les Tures et les Tartares. 4 vol. Amsterdam, 1784, de la un 
călător prin principate, în anii 1767-1769, de început al războiului ruso-turc, 
despre situaţia juridică a Principatelor: „Supuşi de mult timp, de părinţii lor, 
sub credinţa tratatelor, aceste popoare nu ar fi trebuit să cunoască 
despotismul, pe care prin schimbările suveranilor lor le-a fost impus de Poarta 
otomană. Moldova supusă iniţial doar prin plata unei mici reverenţe la fel ca 
şi Valahia, ele se bucurau de o umbră de libertate” [130, p.100]. Baronul de 
Tott era perfect informat în perioada dinaintea războiului că între Poartă şi 
Principate    s-au încheiat tratate  

Mai multe documente demonstrează relaţiile dintre principate şi Turcia. 
Generalul Wilhelm Bauer, cel dintâi publicist european, află că în 1393 apare 
primul tratat al lui Mircea cel Bătrân cu Baiazid al II-lea. Analele ţării mai 
pomenesc de o a 2-a închinare, făcută turcilor în anul 1454, de către voievodul 
Laiota Bassaraba, în condiţiile plăţii unui tribut destul de scăzut, în schimbul 
căreia românii au putut rămâne liberi şi independenţi: „În condiţiile acestui 
acord, domnul şi-a păstrat prerogativa de a face război sau pace cu cine 
poftea, ca şi dreptul de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi. De altfel, 
firmanele (cele noi) dovedesc existenţa unei constituţii primitive fără de 
existenţa căreia ţara nici n-ar fi putut beneficia de privilegii atât de întinse în 
ultima vreme. Aceste firmane recente arată că ţara aceasta a fost întotdeauna 
despărţită de Imperiul otoman şi că s-a cârmuit după propriile legi” [130, 
p.159]. 

Un alt călător este abatele Lionardo Panzini care, călătorind prin 
Principate în timpul războiului din 1768-1774, vede că „…rădăcina tuturor 
relelor de care suferă Ţara Românească este călcarea vechilor ei înţelegeri cu 
Poarta şi impunerea unor domnitori străini (fanarioţii – n.n.)” [131]. Acesta 
apreciază puterea de rezistenţă a românilor în faţa marilor puteri vecine şi 
consideră momentul de cădere sub dominaţia otomană ulterior bătăliei de la 
Mohacs. Ca urmare a acestor rezistenţe şi mai ales a luptei duse de Mihai 
Viteazul, Poarta va recunoaşte „privilegiile” Principatelor, care se vor pierde 
după acţiunile lui Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu [132, p.269]. 
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Într-o discuţie cu Gr. Potemkin, din noiembrie 1788 pasionatul călător 
Charles de Ligne face o cerere în favoarea Ţărilor Române: „cel puţin faceţi 
astfel ca aceste două ţări să ajungă independente de turci, la pace. Pune-ţi să 
fie cârmuite de boierii lor, sub ocrotirea celor două împărăţii, după vechile lor 
drepturi recunoscute de Poartă. El mi-a răspuns: Vom vedea!” [133]. 

Reputatul om politic francez Felix Colson, în strălucita sa lucrare „De 
l’etat present et de l’avenir des Principantes de Moldovie et de Valachie” [134] 
dedică un capitol întreg poziţiei Moldo-Valahilor faţă de Sublima Poartă: „Ei 
(românii – n.n.) sunt singurii creştini tributari imperiului otoman care au 
tratate cu turcii şi drepturile lor sunt scrise în istorie şi tratate”. Astfel că 
„Turcia nu a putut să legitimeze uzurpările succesive şi să îşi creeze drepturi 
refuzate de tratate”. Un alt autor, juristul Paul Martens, în lucrarea „Precis du 
Droit des Gens” [135], analizează tratatele de la Kuciuk Kainargi, convenţia 
explicativă de la Ainali Kavak din 1779, hatişeriful din 1783 şi tratatele de la 
Iaşi şi Bucureşti, concluzionând că ţările române beneficiază de o personalitate 
juridică. Prin garanţie, o putere se angajează să facă o ţară să se bucure de 
anumite drepturi sau să o ferească de o injustiţie. Ca urmare „Turcia nu poate 
să cedeze nimic Rusiei căci nu are dreptul…Turcia e (ea însăşi) interesată să 
recunoască suveranitatea Moldo-Valahilor deja consacrată prin tratate, 
suveranitate care le aparţine de drept şi de fapt”. Iar în ceea ce priveşte marea 
problemă şi marea luptă din acel moment a principatelor, concluzia era clară: 
„Dreptul ginţilor şi istoria răspunde că beratele şi capitulaţiile (date puterilor 
europene) nu sunt obligatorii pentru principate” [130, p. 270-278]. Aceste 
capitulaţii, tratate străvechi, erau legalizate prin tratate între Turcia şi Rusia, 
prima avea dreptul la tribut şi la supremaţie doar dacă îşi exercita dreptul de 
protecţie, iar Rusia trebuia să se limiteze la supravegherea respectării 
privilegiilor şi suveranităţii naţiunii moldovalahe” [135, p. 23-26]. 

Un alt om politic francez J.A. Vaillant, în cunoscuta sa lucrare „Episode 
de la question d’orient, Russie, Valachie, Moldove” [136] aprecia că „Valahia şi 
Moldova în termenii capitulaţiilor lor cu Poarta, capitulaţii pe care ea însăşi 
le-a recunoscut, au o existenţă politică care le este proprie; ele sunt suverane 
şi au dreptul ginţilor în întregime; de aici, orice intervenţie în favoarea lor este 
legitimă, necesară, chiar”. Doi ani mai târziu, acelaşi autor relata în lucrarea 
„La Roumanie”, publicată tot la Paris, că „Moldovenii şi Valahii nu au de 
plătit” [137, p.88]. Chiar şi „Regulamentele Organice forţau pe români să 
recunoască alături de dreptul de autonomie şi chiar mai presus de acest drept 
autoritatea puterii aşa zise protectoare” [138].  

Analizând problema capitulaţiilor din 1393, 1460 şi 1511, K. Marx scrie 
la 19 iulie 1854, în New York Daily Tribune: „Din aceste capitulaţii, care 
continuă să fie şi azi în vigoare, întrucât n-au fost anulate prin nici un fel de 
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tratat ulterior, reiese că Principatele Dunărene sunt două state suverane, sub 
suzeranitatea Porţii căreia îi plătesc tribut, însă cu condiţia ca Poarta să le 
apere de toţi duşmanii din afară, oricare ar fi ei, şi totodată să nu se amestece 
sub nici o formă în treburile lor interne” [139]. 

Referitor la relaţiile românilor cu Rusia, unul dintre cei mai mari istorici, 
Alexandru Xenopol menţiona: „Răpirea Basarabiei ar fi trebuit să înveţe pe 
români cu lucrul: că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca naţiune, 
acesta va veni de la nord; dacă este vreun element adevărat duşman al 
elementului român, este acel rusesc, care nu din întâmplare, din neîngrijire 
pune în pericol existenţa noastră, ci lucrează cu conştiinţă la distrugerea ei. 
Acest pericol l-au simţit toţi românii acei ce şi-au iubit într-adevăr poporul şi 
care au binemeritat de patria lor. Toată dezvoltarea noastră naţională este 
datorită luptei neîmpăcate în contra acestui element cotropitor, luptă în mare 
parte susţinută cu ajutorul apusului. În asemenea împrejurări, a face politică 
rusească este a da noi înşine arma în mîinile ucigaşului, este a trăda interesele 
cele mai sfinte ale cauzei române”. 
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CAPITOLUL II 
 

RUSIFICAREA ŢARISTĂ A ROMÂNILOR BASARABENI 
 

„Pe moldovenii noştri ţarul milostiv şi bun voia să-i facă orice:  
ruşi, bulgari, tătari, numai români să nu fie.”  

(Ion Costin. Sub jug străin) 
 

2.1. Transformarea ţinutului Basarabiei în gubernie rusească 
 

Procesul de slavizare feroce a românilor a început în partea de est a 
României după negrul an 1812, când cea mai frumoasă parte a vechiului stat 
moldovenesc, numit de ruşi, impropriu, Basarabia, a încăput în labele ursului 
(adică a rusului). La 1812 a fost scrisă cea mai neagră filă în istoria neamului. 
Chiar şi printre ruşi existau destui exponenţi, cum au fost generalul 
Kuropatkin, luptător în războiul Ruso-Turc din 1877-1878, fostul ministru rus 
Durnov, care considerau că ar fi în interesul marelui Imperiu Rus „...să nu aibă 
între el şi România o Alsacie, Lorena”, să retrocedeze Basarabia României 
„pentru ca în schimbul ei România să uite loviturile date de Rusia României”. 
„...în viitor, fie pe cale paşnică, fie în urma unui război unitatea poporului 
român este un fapt inevitabil”, scria Kuropatkin. Aşadar, reprezentanţii 
autorităţilor ruseşti au înţeles necesitatea retrocedării Basarabiei – României. 
„Cu atât mai mult suntem în drept noi, românii, să cerem Basarabia şi să 
punem din capul locului această chestiune, ori de câte ori şi oriunde ni s-a 
vorbi despre Rusia”, scria, la 1915, patriotul basarabean, primarul de Chişinău 
de mai târziu, Ion Costin. 

Aşa ar fi fost bine. Dar, cu regret, aşchia de popor român din Basarabia a 
cunoscut o robie mult mai cruntă decât cea turcească, de peste 150 de ani. Ţinta 
tuturor guvernelor ruseşti din Basarabia a fost rusificarea desăvârşită şi cât mai 
grabnică a românilor basarabeni. Astfel, după 1812 a început cel mai crunt, cel 
mai diabolic proces de slavizare, rusificare, deznaţionalizare, şi de exterminare 
a românilor din Basarabia. Procesul de slavizare se realiza sub diferite forme, 
unele de o cruzime diabolică, urmărindu-se transformarea Basarabiei din ţinut 
românesc într-o gubernie rusească. Pe clădirile statului era înstalat însemnul 
imperiului ţarist - acvila bicefală. Bisericile erau ornamentate cu inscripţii şi 
picturi slave, pomeniţi şi slăviţi erau sfinţii şi ţarii ruşi. Şcolile şi bibliotecile 
erau invadate de cărţi ruseşti. Străzile oraşelor Basarabiei erau rebotezate cu 
nume ale împăraţilor, personalităţăţilor şi scriitorilor ruşi, invadate cu 
monumente ale ţarilor ruşi.  

Primul guvernator al Basarabiei, numit în 1812, a fost Scarlat Sturdza, 
român, dar avea 80 de ani şi era bolnav, de aceea conducerea de facto a 
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Basarabiei era realizată de amiralul Ciceagov, comandantul suprem al armatei 
ruseşti de la Dunăre. Curând, Sturdza va fi înlocuit de guvernatorul rus 
Garting, şi de atunci niciunul dintre guvernatorii Basarabiei nu a mai provenit 
din rândurile populaţiei autohtone. Din cei 25 de guvernatori ţarişti ai 
Basarabiei în perioada 1812-1917 numai primul guvernator, Scarlat Sturza 
(1812-1813), a fost moldovean. Administraţia se va rusifica încetul cu încetul, 
iar autonomia provinciei, de care se făcuse atâta caz la început, va fi suprimată. 

   „Vigel, viceguvernatorul, povesteşte în memoriile sale că din cauza 
politicii lui rusificatoare boierii l-au declarat duşmanul neamului moldovenesc 
şi au cerut destituirea lui. Boierii Râşcanu, Basotă, Donici, Vasilie Roseti ş.a. 
apără pe ţăran de abuzurile funcţionarilor ruşi, scriu plângeri, arătând că 
ţăranii moldoveni din Basarabia sunt liberi şi nicidecum robi… Tot acelaşi 
Vigel povesteşte că boierii moldoveni, numindu-se Români, se lăudau şi se 
mândreau de originea lor Română…” scrie Paul Gore [124, p. 35]. 
Administraţia ţaristă în persoana guvernatorului Harting, s-a răzbunat în cel 
mai crunt mod, exilându-i pe boierii Bucşescu, Râşcanu şi Sturza în Siberia. 
Au fost primii basarabeni din sutele de mii de deportaţi în cei peste 160 de ani 
de ocupaţie rusească. În mai puţin de 30 de ani, Basarabia a cunoscut trei 
pohoade ruseşti (1828-1834, 1848-1851, 1853-1856), bietul ţăran basarabean 
gemând sub cizma muscalilor. „Suferinţele populaţiei întreceau orice 
descriere. Niciodată nu s-a văzut o asemenea nimicire a fiinţelor vii”, scria 
jurnalistul francez St. Marc Jirarden, fiind îngrozit de cruzimea ruşilor. 

Guvernatorul Harting, motivându-şi cererea de a fi introduse în Basarabia 
toate legile imperiale ruseşti spunea în cunoştinţă de cauză: „Aceeaşi origine, 
aceeaşi educaţie, a moldovenilor, cunoscutele lor obiceiuri, comune tuturor 
românilor, însă străine celorlalte popoare... Prin toate mijloacele, în toate 
ocaziunile se ajută unul pe altul contra ruşilor în continuare dispreţuind legile 
fundamentale ruseşti”. Unde şi când s-a pierdut această minunată caracteristică 
a acestei aşchii de popor român remarcată de un străin? Pentru realizarea 
planului său de rusificare, acest ocupant, Garting, s-a comportat atât de crud cu 
populaţia românească a provinciei abia anexate, încât boierii moldoveni au 
cerut ţarului să fie destituit din post. În locul lui, la scurt timp, a fost instalat 
generalul Bahmetiev, cu titlu de vicerege, care a fost şi mai crunt decât 
predecesorul său, demonstrând că esenţa regimului ţarist era echivalentă cu 
sălbăticia, cruzimea şi brutalitatea. El a fost cel care a anulat şi multe dintre 
elementele de autonomie care se mai păstraseră. Cruzimea peste măsură i-a 
determinat pe înaintaşii ţinutului să ceară ţarului revocarea lui [140]. 

Antagonismul dintre legile ruseşti şi cele moldoveneşti trebuia cumva 
aplanat şi, pentru a nu nemulţumi complet vreo parte, s-a încercat o îmbinare a 
lor. În consecinţă, Basarabia nu mai depindea de Ciceagov, ci era dependentă 
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de gubernia Podoliei. Ukazul (decretul) din 21 mai 1816 desfiinţa divizarea 
administraţiei în administraţie militară, pentru oraşe, şi civilă, pentru restul 
teritoriului, astfel că „miniştrii nu mai trebuie să considere această provincie 
în aceeaşi dependenţă în care se găsesc guberniile interne ale Rusiei (cu 
excepţia problemelor coloniştilor-n.n.)”. Ca urmare, din acel moment, oraşele 
se supuneau şi ele autorităţilor civile. Pentru a anihila acest ukaz, miniştrii ruşi 
de interne au profitat de acest privilegiu şi, la 22 martie 1818, au creat organul 
special numit „Direcţiunea generală a coloniştilor din regiunea de sud”. Ca 
dovadă a importanţei acestei direcţiuni, curatorul general al coloniştilor din 
regiune, generalul Inzov, va ajunge curând (1823) guvernatorul Basarabiei 
„Bătrân, slab şi fără caracter, el nu putea lupta cu abuzurile” (L. Casso) 
armatei de hiene a cinovnicilor ruşi – lacomi, cruzi, amorali care, asemenea 
căpuşelor, sugeau ultima picătură de sânge din bieţii ţărani basarabeni [119, 
p.61. Astfel, încă în 1816, generalul Kiseliov raporta ţarului: „Prefecţii 
Basarabiei sunt obligaţi să fie mai mari hoţi decât ceilalţi, deoarece sunt 
obligaţi să cheltuiască pentru numirea lor între 20000 şi 30000 de ruble” [119, 
p.61]. Intriga, corupţia, închisoarea, toate au fost folosite de Inzov pentru a-i 
determina pe românii basarabeni să-şi uite limba şi obârşia.  

Urcând pe tron în 1825, noul ţar, Nicolai I, a găsit autonomia Basarabiei 
practic inexistentă, fiindu-i relativ uşor s-o transforme definitiv într-o gubernie 
a Imperiului. Astfel, Legea nouă, din 29 februarie 1829, desfiinţează autonomia 
provinciei. El a suprimat dreptul nobililor de a alege pentru funcţiile 
administrative, a suprimat votul consultativ în legiferarea organului suprem al 
provinciei, a limitat întrebuinţarea limbii române. 

După unsprezece ani de guvernare sălbatică a generalului Inzov (1823-
1834), a fost completamente anulată autonomia Basarabiei. Întreaga putere a 
trecut în mâinile lui Voronţov, care l-a înlocuit pe Inzov. Sub el Basarabia 
fusese complet prefăcută în gubernie rusească. Ocuparea posturilor în 
administraţie a fost condiţionată de cunoaşterea limbii ruse, limba română fiind 
completamente exclusă din procesul administrativ. Samovolnicia şi sălbăticia, 
care dominau în tot restul Imperiului Rus, au fost introduse şi în Basarabia. 
„Ştiinţa? Ştiinţa nu exista, era birocraţie. Drepturi de judecată? Drepturi de 
judecată nu existau, era birocraţie. Administraţie? Administraţie nu exista, era 
numai samavolnicie fără sfârşit, era nepăsare batjocoritoare faţă de interesele 
statului şi ale particularilor”, scria istoricul rus M.N. Katkov, preşedintele 
partidului conservator rus. Pe lângă această dezorganizare şi anarhie, în 
administraţia Basarabiei se impunea din ce în ce mai mult rusificarea. De 
aceea, în 1835, era dat un ultimatum ca, în decurs de şapte ani (până în 1842), 
limba română să fie eliminată din actele publice. Deşi a trebuit să fie amânată 
an de an din cauza necunoaşterii de către autorităţile româneşti ale provinciei a 
limbii ruse, totuşi această sancţiune a fost impusă în anul 1850. 
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2.2. Modificarea componenţei etnice a Basarabiei 
 
Pentru a slăbi elementul românesc, guvernarea rusească era preocupată 

de modificarea procentajului etnic al Basarabiei, net favorabil românilor. În 
acest scop, pe lângă acţiunile permanente de rusificare prin administraţie, 
şcoală şi biserică, existau şi alte căi, care s-au dovedit mult mai eficiente: 
strămutarea unui număr cât mai mare de români din provincie şi înlocuirea lor 
cu tot atâţia venetici de toate naţionalităţile, sosiţi din imperiu. Numai în 1812-
1861 ţarismul a dat pe gratis coloniştilor şi ocupanţilor ruşi 300560 de desetine 
de pământ. De ex. K. Neselrode a primit 10000 de desetine, generalul 
Bekendorf – 28000, colonelul Kanarin – 25000 [124]. Chiar coloniştilor simpli 
li se dădeau câte 60 de desetine de pământ, pe când românilor basarabeni 
(unora), doar câte cinci desetine. Astfel, mii de bieţi ţărani basarabeni au fost 
ridicaţi şi trimişi în câmpiile sterpe ale Siberiei, în locul lor fiind aduşi alte mii 
de străini din toate colţurile Imperiului Rus, dar şi din afara lui.  

Nu se poate spune că au existat doar strămutări forţate. În multe cazuri se 
folosea diversiunea, locuitorii români fiind momiţi să îşi părăsească locurile 
natale pentru a-şi găsi fericirea în cele mai îndepărtate şi mai sălbatice colţuri 
ale imperiului. Propaganda rusească îi îndemna pe români să migreze în 
Siberia, Caucaz, Amur, Turkestan etc., unde li se promiteau împroprietărirea cu 
pământ şi ameliorarea traiului. Au existat mulţi naivi care, sperând că măcar 
aşa vor căpăta pământ, au crezut minciunilor propagandei ruseşti. Sute de 
familii din centrul Basarabiei îşi părăseau pentru totdeauna locurile natale 
(căminul, petecul de pământ, prietenii, limba şi mormintele strămoşilor), pentru 
a merge spre noul „pământ al făgăduinţei”. Dar pe cei mai mulţi dintre aceşti 
pribegi îi aştepta o soartă cumplită. Din cauza drumului lung şi îngrozitor, în 
condiţiile asprimii climei de prin locurile sărace, triste şi neospitaliere pe unde 
rătăceau, mulţi basarabeni, în special femeile şi copiii, mureau departe de 
căminul părăsit. Bieţii români basarabeni îşi justificau astfel acţiunea faţă de 
guvernatorul provinciei: „Mizeria din cale afară de grea, lipsa de pământ, 
sărăcia ne-au silit să ne părăsim patria, scumpa noastră Basarabie, şi să 
plecăm într-un ţinut cu desăvârşire străin, necunoscut, numai ca să avem o 
bucată de pâine, şi să nu pierim cu copiii noştri de foame şi de frig”. Dar în 
noile locuri îi aştepta aceeaşi mizerie, lipsurile, bolile şi cumplita tângă după 
locurile natale. De exemplu şeful secţiei de strămutări din regiunea 
Semipalatinsk menţiona în 1910 că bieţii basarabeni… „în cel mai bun caz se 
vor plânge amar de soarta lor, în cazul cel mai rău vor pieri de scorbut şi 
tifos”. De aceea, după multe chinuri şi nevoi, deseori cu pierderi ale 
apropiaţilor, mulţi dintre aceşti nenorociţi se întorceau în satele lor de baştină. 
De exemplu, în timpul primului război mondial, o misiune militară română la 



186                                                                                             Valeriu Dulgheru 
 

 

Vladivostok, pe ţărmul Pacificului, a găsit în regiunea învecinată oraşului circa 
30000 de agricultori români, care cereau cu disperare să fie repatriaţi. 

Un alt fenomen periculos, care ducea la depopularea Basarabiei, era  
migraţia, în special în primii ani ai ocupaţiei ruseşti, la graniţa cu Moldova. 
Preferând bejenia la fraţii lor din Moldova, ţăranii români luau cu asalt graniţa 
Prutului. În acest sens, Kasso declara: „Martorul ocular rus, protopopul 
Kuniţki, a lăsat o descriere sfâşietoare de inimă a exodului ţăranilor noii 
noastre provincii, cuprinşi de panică, şi la distanţă de un veac stăruie o 
penibilă impresie a sentimentului de deznădejde de care au fost cuprinşi mii de 
locuitori paşnici”. Cât de crunt a fost jugul ţarist, cu care a fost înlocuit cel 
otoman, ne sugerează exodul masiv al moldovenilor în 1812, după anexarea 
Basarabiei la Rusia. Fenomenul migraţiei masive a populaţiei româneşti din 
Basarabia avea la bază mai multe motive. Unul dintre ele a fost teama ţăranului 
moldovean de eventuala introducere a şerbiei în provincia ocupată. Au fost 
cazuri în care sate întregi, în frunte cu preoţii lor, au fugit peste Prut. 
Abandonarea Basarabiei de către mii de români era dictată şi de maltratările şi 
umilinţele la care erau supuşi românii basarabeni din partea autorităţilor ţariste. 
Fărădelegile cazacilor şi soldaţilor ruşi, încartiruiţi pe la casele băştinaşilor, 
comportamentul discriminatoriu al poliţiei ruseşti faţă de populaţia românească 
din târgurile şi satele basarabene au constituit o altă cauză a acestui exod. 

Despre cruzimea dusă uneori până la absurd a ocupanţilor ruşi ne vorbesc 
şi mărturiile unor străini. Iată doar câteva mărturii spicuite din rapoartele 
consulilor si agenţilor francezi: „Rusia cere Moldovei să predea 24.000 
cetverturi de făină, 58.500 de ovăz, 2450 de crupe, 560.000 oca de carne şi 
4.000 vedre de rachiu. Numărul trupelor care în acest moment este evaluat la 
90.000 oameni. Dacă se ţine seama de faptul că o armată atât de numeroasă n-
a fost până astăzi urmată de nici o casă de bani, de nici o subzistenţă, nici 
măcar de o singură cutie de medicamente, şi că toate trebuinţele ei, până chiar 
şi solda trupelor, sunt îndestulate pe cale de rechiziţie militară, îşi poate face 
cineva o idee de împovărarea locuitorilor acestei nenorocite ţări? Pe lângă 
rechiziţiile de hrană, ţăranii au fost şi ei rechiziţionaţi pentru transporturi şi 
săpatul tranşeelor, chiar în perioada lucrărilor de pe câmp, aşa încât recolta a 
fost compromisă. Ruşii au mai cerut, în plus, şi 5.500.000 puduri de fân, 
confecţionarea a 80.000 potcoave, pentru a potcovi 40.000 boi rechiziţionaţi 
tot de la ţăranii români în scopul transportării prin Balcani, a artileriei 
ruseşti, după care, boii înşişi trebuie să servească drept hrană soldaţilor 
ruşi…Toate aceste lucruri nu costă Rusia nimica. Sunt rechiziţionate şi 
alcătuiesc numai o mică parte din ceea ce românii sunt îndatoraţi să 
furnizeze”, mărturiseşte în raportul său Hugot către Laferronnays pe 30 mai 
1828. „Când boii lipsesc sau, ceea ce se întâmplă des, mor sub jug, se înjugă 
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în locul lor ţărani” (Viollier către Polignac, 30 iulie 1829). „…Moldovei i se 
mai cer 24 – 25.000 de care pentru transportul a 100.000 cetverturi de făină 
de pe malurile Prutului pe acelea ale Dunării. Toate carele din ţară vor fi 
rechiziţionate pentru acest transport. Lipsa oricăror produse va duce la 
scumpiri excesive. O căruţă de lemne de foc va ajunge, de la 3 lei la 24. 
Generalul Jeltuhin administra prin lovituri de sabie, întemniţa, surghiunea, 
maltrata pe toţi cei care nu erau ruşi” (Hugot către Portalis, 6 iulie 1829). 

Între anii 1828-1834, are loc o nouă invazie rusească: „Campania 
rusească din 1828 a adus, în acelaşi timp, tot felul de nenorociri: foamea 
datorită uriaşelor rechiziţii ale armatei invadatoare, ciuma adusă din Turcia, o 
iarnă grea cu o epidemie printre animale care a făcut ravagii, ţăranii fiind 
folosiţi ca vite de povară; alţii au fost luaţi cu forţa în Bulgaria, pe câmpiile 
pustii şi bântuite de ciumă ori în flăcări, pentru a recolta grâul părăsit de 
turci”. Armatele ţariste şi-au arătat întregul potenţial al samavolniciilor: 
abuzurile, jafurile sistematice, dimpreună cu rechiziţiile, confiscările de bunuri 
şi animale au sărăcit complet Principatele. Când nimic nu mai era de luat, oştile 
imperiale se întorceau acasă, spre a reveni de cum situaţia se ameliora. 
Diplomatic, în tot acest timp, Rusia, în concurenţă cu Austria, manevra întru 
alipirea Principatelor dunărene, etapă necesară în drumul către Constantinopol 
– şi, cum s-a văzut, erau nişte excelente vaci de muls. 

Ca să stăvilească cumva migraţia peste Prut, ruşii au răspândit zvonul că 
dincolo, în Moldova, ar fi bântuit ciumă, instituind chiar o carantină pe malul 
râului. În legătură cu aceasta, Nicolae Iorga spunea: „Când se tăie noua 
graniţă, cazacii trebuiau să păzească pentru a împiedeca pe ţărani de a veni 
dincoace de Prut”. Şi consilierul rus Baikov se plângea că „ţăranii, nemaifiind 
în stare să suporte birurile grele şi taxele nelegale la care sunt supuşi, sunt 
siliţi să-şi părăsească vetrele şi să fugă peste Prut”. Un alt înalt funcţionar, 
Miloşevici, sublinia „mâhnirea şi neliniştea poporului din cauza anexării ţării 
de către Rusia”. Însuşi ţarul Alexandru I îi scria mitropolitului Gavriil 
Bănulescu Bodoni, la 1 aprilie 1816: „Numeroase familii de ţărani nesiguri îşi 
abandonează căminele şi încearcă o refugiere dincolo de graniţă”. Iar cneazul 
Kurakin arăta: „Va fi cu adevărat regretabil dacă această ţară populată din 
abundenţă până acum, pentru dobândirea căreia statul a plătit scump, va 
trebui în cele din urmă să rămână pustie”. În 1816, Kiseliov se adresa în acest 
sens ţarului: „Am dori ca Măria Voastră să dea ordin pentru a face calcule, din 
care să se vadă câţi locuitori au fost la încheierea păcii, câţi bulgari au trecut 
la noi, câţi au rămas mai apoi, şi câţi dintre ei au plecat înapoi, preferând 
guvernarea turcească în locul guvernării noastre”. 

Astfel, între recensămintele populaţiei Basarabiei din 1816, efectuat de 
Bahmetiev, şi cel din 1818 imitat de Kornilovici, populaţia regiunii scăzuse cu 
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51000 de persoane (şi asta în pofida faptului că procesul de colonizare a 
sudului Basarabiei deja demarase!). Statisticienii ruşi Skalkovski şi Zaşciuk 
explicau micşorarea bruscă a populaţiei astfel: „Cauza, după toate 
probabilităţile, a fost destrăbălarea şi lipsa de cinste a administraţiei 
ispravnicilor, care siliră pe ţărani de a fugi în Turcia”. Chiar şi ruşi, cei veniţi 
de dincolo de Nistru, fugeau cu românii în Moldova. 

 
2.3. Planul ţarist de slavizare a românilor basarabeni 
 
Românii basarabeni au avut amara experienţă de peste 150 de ani de 

aflare în acest rai rusesc. În cei peste o sută de ani de jug ţarist velicorus, bietul 
basarabean a gemut sub talpa moscalului, marcat fiind de cruntul şovinism rus. 
Velicorusul (dar tot aşa se comporta şi cel mai umil funcţionăraş rus trimis în 
Basarabia pe capul basarabeanului să-l jefuiască) îl trata pe românul 
basarabean cu dispreţ, cu aere de superioritate. Bietul recrut tânăr basarabean, 
necunoscând limba rusă şi neînţelegând comenzile superiorilor, blestema 
ceasul când a fost înrolat în armata ţaristă, atât de neomeneşte era tratat. 
„Închisoare a popoarelor”, numită astfel de către bolşevici pentru a atrage de 
partea sa minorităţile, Rusia a rămas la fel şi după revoluţia bolşevică.  

S-a întâmplat însă o minune. Ruşii din nord, nemţii din Germania, 
bulgarii din Bulgaria, veniţi în mijlocul moldovenilor cinstiţi şi blânzi, învăţau 
limba română şi încetul cu încetul se transformau în moldoveni. Cu toată 
împilarea, cu tot regimul crud şi sângeros, românii de peste Prut au continuat să 
vorbească dulcele grai moldovenesc, păstrând curată şi frumoasă strămoşeasca 
limbă românească. Aceasta nu a plăcut cinovnicilor ruşi locali şi din metropolă. 
Pentru a anihila acest proces, oligarhia rusă a ordonat să nu mai fie deschise 
şcoli româneşti. Astfel, copilul de ţăran era pus să înveţe într-o limbă 
necunoscută, străină lui. Copilul nu putea să înţeleagă limba rusă. Dar mediul 
lingvistic românesc din familie, din sat, în mare parte, nu l-au făcut pe copil să 
înveţe această limbă, să se rusifice cum doreau cinovnicii ruşi [141]. 

Cu toate acestea, românii basarabeni continuau să rămână aceiaşi de până 
la răpirea Basarabiei: români prin simţire şi grai. După o sută de ani de la rapt, 
regimul rusesc a realizat că nu este chip să-l despartă pe român de limba lor 
strămoşească. Preoţii ruşi s-au văzut nevoiţi să propună ca în bisericile din 
Basarabia românii să se închine în limba română. „Basarabia a aparţinut 
Moldovei. A fost una cu Moldova. Locuitorii ei sunt români. Limba, credinţa şi 
obiceiurile României. Trecutul Basarabiei este trecutul Moldovei. Strămoşii 
românilor de dincoace de Prut sunt strămoşii românilor de dincolo de Prut. 
Aceste fire nu se rup niciodată. Împotriva năvălirilor barbare ele au rezistat. 
În lupte cu neamuri lacome şi viclene, în războaie cu păgânii, ele au biruit şi 



Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                  189 
 

 

tainicele fire care încheagă un neam au supravieţuit tuturor încercărilor de 
cotropire”, scria, la 1915, Ion Costin [140, p.129]. Atunci când a apărut ocazia 
să scape de cruntul regim rusesc, românii basarabeni au fost primii care au pus 
bazele Marii Uniri de la 1918. Acest lucru vorbeşte cât de cruntă era ocupaţia 
rusească. 

Unii pretinşi istorici mai declară că „…Basarabia a cunoscut o dezvoltare 
vertiginoasă, sistem de impozitare lejer, iar numărul moldovenilor a crescut de 
cinci ori – de la cca 200 de mii în 1812 la 1 milion la sfârşitul secolului”. 
Aberaţii. Conform recensământului realizat de regimul ţarist în teritoriul ocupat 
în 1817, după ce plecaseră peste Prut vreo 30 de mii de basarabeni şi după ce 
au fost aduşi mii de găgăuzi, bulgari, ruşi şi ucraineni, românii (moldovenii) 
reprezentau 86%, iar conform altui recensământ, de la 1897, numărul lor 
scăzuse la 56% de moldoveni. Iată ce scria în septembrie 1913, după 100 de ani 
de cotropire rusească a Basarabiei, cunoscutul patriot, membru de onoare al 
Academiei Române, Paul Gore, referitor la „aşa-numitul sistem de impozitare 
lejer pentru Basarabia” în schiţa istorică „Basarabia: Durerea, Dragostea, 
Onoarea şi Patria. Anexarea Basarabiei”: „Moldova, care înaintea venirii 
ruşilor plătea turcilor tributul anual de 3.000.000 de piaştri, acum trebuia să 
plătească ruşilor, care au devastat ţara în aşa fel cum n-au făcut niciodată 
turcii, suma de 8.000.000 de piaştri. Suma care a fost plătită turcilor din 
partea Munteniei a fost mărită de către ruşi de cinci ori…Nimeni nu-şi poate 
închipui acum (la 1913, dar nici acum, la 2012 – n.n.) această stare în care se 
aflau Principatele şi Basarabia, anexată de ruşi…Întreaga populaţie a fost 
utilizată în mod forţat pentru lucrările destul de grele de fortificaţie, ea 
muncea încurajată de lovituri de bâtă, iar ca măsură preventivă ca să nu fugă, 
era păzită de soldaţi în nopţile grele de disperare, de oboseală, de suferinţe. 
Această populaţie muncea mult, mânca prost, n-avea încălţăminte. Ruşii au 
introdus în Principate toate ororile unei robii din cele mai cumplite…Putem 
spune că fruntea nevinovată a martirului – poporul român – a fost încoronată 
de o adevărată cunună de spini. De la 15 şi până la 25 de mii de care, fiecare 
înjugaţi cu patru boi şi însoţiţi de doi ţărani români, trebuiau să fie prezentate 
oricând la dispoziţia armatei ruseşti…”. 

O altă modalitate de rusificare a românilor basarabeni, a fost armata, 
cătănia. Câte chinuri şi umilinţe au îndurat tinerii români basarabeni înrolaţi în 
armata ţaristă: „Ofiţerii se plâng de ei, spunând că soldatul român e prost şi că 
nu înţelege nici măcar comanda cea mai simplă ce i se dă. Dar cum să 
înţeleagă soldatul român această comandă când ea este dată într-o limbă 
străină lui? Socotit ca cel mai prost dintre soldaţi, soldatul român este şi cel 
mai rău tratat. Îşi blestemă românul ceasul în care s-a născut. Atât e de crudă 
purtarea tuturor faţă de el”, scrie cu durere în suflet I. Costin în cartea sa „Sub 
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jug străin” [140, p.128]. Efectul a fost tocmai invers. În 1917-1918, militarii 
basarabeni au constituit veriga principală care a realizat Unirea Basarabiei cu 
Patria-Mamă.  

Însă cea mai cruntă şi diabolică a fost slavizarea românilor basarabeni 
prin biserică. Românului basarabean nu i-a fost îngăduit să ridice rugi către 
Domnul în limba sa strămoşească. Preoţii români care nu cunoşteau limba rusă 
erau înlocuiţi cu preoţi ruşi aduşi din toate colţurile Imperiului. După moartea 
mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, limba română a fost izgonită complet 
din biserică. Odată cu instalarea în scaunul de mitropolit al Basarabiei a lui 
Kasarov, toate bisericile, chiar şi cele din localităţile mici, au fost puse să ţină 
slujbele în limba rusă. Acest reprezentant al Sfintei Rusii şi-a încălzit locuinţa 
timp de mai mulţi ani cu cărţi religioase scrise în limba română, confiscate din 
bisericile basarabene, unele dintre ele fiind foarte rare. Cât de creştinesc şi de 
cultural a fost acest gest comis de o înaltă faţă bisericească a clerului rus? După 
mine, a fost acţiunea unui criminal, susţinută tacit de conducerile laică şi 
bisericească ale Imperiului Rus, care se încadra perfect în politica de 
deznaţionalizare a românilor basarabeni. Astfel, au fost distruse multe vestigii 
legate de istoria neamului, care se mai păstraseră până la venirea slavilor şi, în 
special, a ruşilor în spaţiul carpato-balcanic. Izgonirea limbii române din 
biserică a avut nu numai efectul rusificării românilor basarabeni, ci şi 
marginalizarea lor, prefăcându-i în „...cei mai ignoranţi într-o ţară de 
ignoranţi”. Rugăciunile spuse în altă limbă nu ajungeau la inima 
basarabeanului, nu-i întăreau credinţa în Dumnezeu, fapt ce l-a făcut vulnerabil 
în faţa diferitelor curente sectare. 

Pentru a înăbuşi definitiv năzuinţele moldovenilor, guvernul rus trimite 
în Basarabia o serie de “specialişti” în materie de rusificare şi deznaţionalizare. 
Printre ei se numără şi episcopul Pavel Lebedev (1871 – 1882), cu care începe  
o adevărată prigoană împotriva a tot ce este românesc. Mulţumită lui Pavel 
Lebedev, precum şi urmaşilor lui: 

- este desfiinţată catedra de limbă moldovenească în Seminarul Teologic din 
Chişinău, precum şi alte şcoli duhovniceşti; 

- este închisă tipografia eparhială moldovenească înfiinţată de Mitropolitul 
Gavriil Bănulescu-Bodoni în 1813, în care au fost tipărite atâtea cărţi 
bisericeşti; 

- sunt scoşi din parohiile lor moldoveneşti o mulţime de preoţi numai pentru 
vina că nu ştiau să slujească Sf. Liturghie în limba rusă; 

- în bisericile din satele moldoveneşti este înfiinţată aşa zisa “strană 
rusească”, unde se cântă şi se citeşte numai în limba rusă, fără ca credincioşii 
să înţeleagă măcar nimic; 
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- este închisă ediţia moldovenească a revistei bisericeşti “Eparhial’naya 
Vedomost’ ” (Ştiri Eparhiale), ediţie bilingvă. 

În politica sălbatică de deznaţionalizare forţată, autorităţile bisericeşti 
ruse ajung până la blestemata circulară, în care se poruncea bisericilor 
moldoveneşti de la sate să trimită la Arhiepiscopia din Chişinău toate cărţile 
vechi bisericeşti moldoveneşti, sub pretext că în ele s-au strecurat mai multe 
„greşeli protivnice spiritului credinţei şi dogmei pravoslavnice” (eresuri), prin 
inscripţii făcute de preoţii inculţi. Toate aceste cărţi bisericeşti scrise în limba 
română, izvoare de mângâiere românească şi creştinească, au fost arse în 
sobele Mitropoliei!  

Să ne vorbească aceşti ortodocşi creştinaţi cu forţa de cneazul Vladimir 
doar în sec. al X-lea despre „greşeli potrivnice spiritului credinţei” este chiar cu 
totul anapoda. Atunci când poporul român din Basarabia îmbrăţişa credinţa în 
Hristos chiar la naşterea ei, când unul dintre cei 12, apostolul Andrei, fratele lui 
Petru, mâna dreaptă a Mântuitorului, este naşul creştin al strămoşilor noştri, 
promovând dreapta credinţă în Dacia Traiană [142], atunci când peştera 
Sfântului Andrei, situată lângă localitatea Ion Corvin, județul Constanța, este 
prima biserica creştină de la noi (apr. 64-67, d.Hr.); sau biserica din Densus, 
jud. Hunedoara, construită în secolul al II-lea d.Hr., numită de marele N. Iorga 
biserica „fără pereche în toată românimea”.  

Să vedem ce spun în acest sens străinii despre ruşi, despre credinţa lor în 
Dumnezeu. Unul din ei, marchizul de Custine, străin de Rusia, iubind-o însă 
sincer înainte de a o vizita, de a o cunoaşte, şi-a făcut o reală imagine despre 
Rusia pe parcursul călătoriilor sale prin Rusia: „Unitatea bisericii ortodoxe nu 
este decât aparentă. Bizanţul şi Moscova nu sunt niciodată de acord... Poporul 
rus trece drept foarte religios. Dar ce este o religie pe care este interzis s-o 
explici?” [143], Marchizul călătorea prin Rusia în anul 1839 când 
deznaţionalizarea în Basarabia tocmai îşi lua avânt. Dogmatism adus la rangul 
de politică de stat, de religie de stat, am răspunde noi la întrebarea acestui 
călător. Este cu atât mai alogică noţiunea de „religie de stat” (dar anume aşa a 
ajuns să fie religia ortodoxă în Rusia) într-un stat multinaţional şi 
multiconfesional cum a fost Rusia ţaristă, U.R.S.S. şi este astăzi Rusia.  

Biserica în Rusia întotdeauna a fost doar un instrument în marea sa 
politică expansionistă, fiind nişte cruciade ruseşti sui generis. Războaiele de 
cucerire a noilor teritorii, în special în Europa de Sud-Est, din sec. 18-19, erau 
mascate cu falsa „eliberare a fraţilor de credinţă” de sub jugul 
necredincioşilor. „Fără eternitate şi nemurire creştinismul va costa pământul 
mai mult decât ar aduce” menţionează Marchizul de Custine [143]. Despre 
lipsa la acest popor a adevăratei credinţe creştine ne vorbesc foarte multe 
cazuri. „Cu siguranţă ţara în care asemenea monument (este vorba de 



192                                                                                             Valeriu Dulgheru 
 

 

catedrala Vasili Blajenyj din Moscova), se cheamă loc de rugăciune, nu este 
Europa, este India, Persia, China, şi oamenii care merg să se închine lui 
Dumnezeu în acest borcan de dulceaţă nu sunt creştini” (Marchizul de Custine 
[143]). „În ce priveşte demnitatea umană, ştiţi, ea nu este cunoscută în Rusia... 
Mai întâi este o indiferenţă sălbatică pentru sfinţenia cuvântului, pentru 
adevărul sentimentelor, pentru justiţia actelor; apoi este minciuna 
triumfătoare în toate acţiunile şi tranzacţiile vieţii; este lipsa probităţii, reaua 
voinţă, frauda sub toate formele, într-un cuvânt, simţul moral este tocit... Ruşii 
nu au nimic să ne înveţe, dar au să ne facă să uităm multe”, ne avertizează 
Marchizul de Custine, avertisment, care însă nu a fost luat în serios de mulţi 
compatrioţi de-ai noştri. 

Deranjant este, de asemenea, divizarea pe care o fac ruşii în biserică. În 
bisericile ce ţin de patriarhia Moscovei nu vei auzi nume de sfinţi români. Oare 
sfinţii noştri daco-români, care au propovăduit credinţa lui Hristos încă de la 
începuturile creştinismului, sunt mai puţin importanţi pentru creştinism? Dintre 
sfinţii „autohtoni” aş nominaliza doar câţiva: Sfântul Apostol Andrei (cca 64 – 
67); frații Pasicrat și Valentin (298, Durostorum, Silistra de astăzi); Episcopul 
Efrem al Tomisului, decapitat în 7 martie 304); Sfântul Ioan Casian, originar 
din Dobrogea (cca 435); Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul 
Bucureștilor, moaștele sale aflându-se la Catedrala Patriarhală din Bucureşti 
(27 octombrie 303); Sfinții mucenici Brâncoveni, martirizați de către turci la 
Istanbul: Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și 
Matei (15.08.1714) ş.m.a.  

Odată cu prigoana din sânul bisericii, începe prigoana şi în şcolile laice 
din Basarabia, unde se opresc pentru predare orice cunoştinţe elementare, din 
istoria şi geografia Ţării Româneşti. Elevii acestor şcoli nu trebuiau să ştie 
nimic, dar absolut nimic, din literatura şi cultura românească. Dacă întâmplător 
apăreau întrebări despre români, profesorii ruşi sau rusificaţi trebuiau să le 
spună elevilor că românii sunt o altă naţie decât moldovenii, cu altă limbă şi de 
altă origine. 

 
       2.4. Eşuarea planului ţarist de rusificare a românilor basarabeni 

 
Cu toate acestea planurile diabolice ale Imperiului Ţarist, de rusificare a 

populaţiei româneşti din Basarabia, după modelul populaţiilor alogene din 
întregul Imperiu Rus, a eşuat. Eşec datorat în primul rând faptului că 
majoritatea românilor era atât de univocă în Basarabia, încât, practic, nu există 
niciun recensământ oficial rusesc care să o dezmintă. Majoritatea 
observatorilor, statisticienilor şi călătorilor, ruşi şi străini, care au vizitat 
Basarabia, au consemnat zdrobitoarea preponderenţă a românilor în regiune, 
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chiar dacă recensămintele nu menţionau întotdeauna expres acest lucru. Din 
mărturiile de mai jos, ne putem convinge că pe întreaga perioadă a dominaţiei 
ruseşti, Basarabia a rămas una dintre cele mai pure zone ale românismului, în 
ciuda tuturor acţiunilor, inumane, de rusificare. 

După vizita Basarabiei, în anul 1862, călătorul rus Afanasiev-Ciujbinski 
menţiona că: „…în afară de departamentul Hotinului, Basarabia era locuită 
numai de moldoveni, care ignorau total limba rusă. Limba lor era foarte 
apropiată de italiană şi deriva din latină. Moldoveanul avea o frumuseţe 
tipică, fiind un om cu spirit larg şi inima sensibilă, dar trăia în condiţii grele, 
datorită asupririi la care era supus… Autointitulaţii patrioţi ai poliţiei în 
regiunile (Rusiei) unde trăiesc populaţii minoritare propagă limba rusă ca 
mijloc al cnutului şi al pumnului” [126, p.405]. 

Unul dintre cei mai aprigi susţinători ai rusificării, istoricul şi omul 
politic Batiuşkov, recunoştea şi el că „Basarabia este departe de a fi rusească, 
atât în ceea ce priveşte limba, cât şi viaţa ei. În această provincie există mulţi 
oameni care se uită cu dor peste Prut” [144, p.53]. Academicianul Berg 
spunea şi el: „Moldovenii sunt românii care populează Moldova, Basarabia şi 
părţi din guberniile Podolsk şi Herson învecinate cu ea; în număr mic ei 
locuiesc şi în gubernia Ekaterinoslav. Ei îşi spun moldovan (la plural 
moldoveni), iar României îi spun Moldova. Faţă de românii din Valahia, sau 
valahi, se deosebesc prin neînsemnate particularităţi dialectale” [126, p.400]. 

Referitor la numărul ruşilor în provincie la momentul anexării, putem 
folosi un memoriu al mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, din 21 august 
1813, către Sinodul din Petersburg, unde se afirma: „Stepa Oceacov ca şi 
Basarabia e populată de volohi, greci, bulgari şi de aşa-numiţii imigranţi de 
diferite naţiuni, iar ruşi sunt foarte puţini” [116, p.118-119]. 

Un inginer francez de mine, X. Hommaire de Hell, vizitând Basarabia, 
arăta în 1845: „La luarea în posesiune de către Rusia a Basarabiei, nogaii… 
renunţă complet la vechile lor posesiuni, pentru a se retrage dincolo de 
Dunăre; nu a mai rămas în Basarabia decât populaţia moldovenească, 
populaţie creştină aparţinând, ca şi ruşii, religiei greceşti” [145, p.8]. 
Caracterul compact al populaţiei româneşti, ca şi aspiraţiile sale, erau subliniate 
şi de cunoscutul deja Kasso, care scria: „Populaţia rurală de la aceste graniţe 
aproape că nu s-a schimbat în cursul ultimului secol. Găsim aici aceleaşi 
trăsături de caracter naţional ca şi la moldovenii care locuiesc în afara 
frontierelor imperiului.” De altfel, spunea Kasso, Basarabia nu era „decât o 
îngustă fâşie de pământ, nereprezentând decât o simplă amintire a visurilor şi 
planurilor (orientale) irealizabile” [146, p.1045]. 

Generalul Kuropatkin, ministrul de război al imperiului, era nevoit să 
constate: „Poporul român din Basarabia anexată acum o sută de ani, azi încă 
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(1910) trăieşte izolat la marginea populaţiei ruseşti” [113]. Dar, continua 
generalul Kuropatkin, în viitor „unirea poporului român, fie pe cale paşnică, 
fie în urma unui război, este inevitabilă” [144, p.53]. Românii nu erau numai 
cei mai mulţi, ci şi cei mai vechi locuitori ai Basarabiei. Aceasta reiese şi din 
afirmaţia lui Laşkov (1912): „Cea mai veche populaţie a Basarabiei este cea 
moldovenească; potrivit datelor oficiale, ea reprezintă 48%, dar în realitate 
70% din totalul populaţiei” [144].  

Foarte importante sunt mărturiile complete ale etnografului rus de Pauly 
(1862): „Locuitorii părţii acesteia superioare a Basarabiei sunt aceiaşi români 
ca şi cei de dincolo de Prut; ei vorbesc aceeaşi limbă şi aparţin, ca şi aceştia, 
aceleiaşi biserici ortodoxe greceşti…Limba română vorbită în Basarabia este 
aceeaşi ca şi în Moldova…Valahii sau moldovenii din Basarabia centrală au 
rămas în toate privinţele extrem de ataşaţi naţionalităţii lor” [147, pp.121-
123]. În acest timp, ruşii din provincie erau practic insignifianţi. În 1910, 
geograful Semionov-Tean-Şanski arăta: „În Basarabia, în afara micilor 
negustori ambulanţi…populaţia rurală moscovită (velicorusă) se află în 
minoritate… Totuşi, populaţia permanentă velicorusă de rit vechi nu formează 
în Basarabia mai mult de 1,5% din totalul populaţiei” [145, p.27]. 

Înaltul funcţionar rus Svinin arăta şi el: „Locuitorii autohtoni ai acestei 
regiuni sunt moldoveni sau români, care, aşa cum am susţinut cu tărie, sunt 
descendenţii colonilor romani. Ei vorbesc limba moldovenească, care este de 
origine latină şi care conservă, ca şi italiana, numeroase particularităţi ale 
limbilor neolatine” [146, p.400]. Alt scriitor care a lăsat abundente mărturii e 
căpitanul de stat major Zaşciuk. În anul 1862 el a efectuat un recensământ al 
populaţiei Basarabiei, care arăta următoarelr: „Moldovenii formează 
majoritatea populaţiei, aproape ¾ din cifra totală. Moldovenii locuiesc de 
foarte mult (timp) în regiunile centrale şi septentrionale ale Basarabiei. Ei pot 
fi consideraţi ca aborigenii acestor regiuni. Moldovenii vorbesc o limbă latină 
stricată, amestecată cu cuvinte slave. Limba lor are o rădăcină latină şi 
păstrează mai multe particularităţi originale ale vechii limbi a romanilor decât 
italiana” [146, p.405].  

În 1834, Koeppen constata că românii rămăseseră exact în aceeaşi 
proporţie de 86% [144, p. 404], lucru valabil până spre mijlocul secolului şi 
chiar mai târziu. În 1861, de exemplu, Ministerul rus de interne a publicat o 
„Listă a oraşelor” imperiului, în care se menţiona: „Moldovenii sunt cei mai 
vechi şi cei mai numeroşi locuitori ai Basarabiei” [148]. Şi acelaşi Koeppen 
considera, în 1851, că moldovenii reprezentau 80% din populaţie [147, p. 119].  

În urma masivelor emigrări şi colonizări, populaţia românească s-a redus 
totuşi în raport cu noile naţionalităţi ale Basarabiei. În 1862 s-au efectuat două 
recensăminte paralele în provincie şi rezultatul lor a fost foarte asemănător. 
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Primul a fost coordonat de amintitul căpitan Zaşciuk, care a dat procentajul de 
66,4% românilor [148, p.404]. Al doilea a aparţinut etnografului de Pauly, care 
a comunicat următoarele cifre: români 67,4%, ucraineni 10,9%, evrei 7%, 
bulgari 4,9%, ruşi 3,4% etc. [147, p.121]. Iar în 1871, proporţia lor se menţinea 
la 67,4% sau chiar la 68%, după consemnarea lui Oberucev [146, p.405]. 
Conform recensământului oficial din 1897, românii au „scăzut” până la 47,6%. 
Realitatea însă era alta. Cinovnicii ruşi au aplicat toate metodele posibile şi 
imposibile pentru formarea unei noi imagini a provinciei, mult mai rusească 
decât în realitate. Astfel au fost înregistraţi drept ruşi toţi cei care cunoşteau cât 
de cât limba autorităţilor. Despre acest lucru scria şi rusul Butovici: „Numărul 
lor (al ruşilor – n.n.) este în realitate mult mai puţin important decât cel indicat 
prin recensământ” [113, p.41]. De altfel, recensământul din 1897 a fost 
infirmat chiar şi de datele publicate de departamentul militar, potrivit cărora în 
Basarabia, în 1900, românii erau 52% [146, p.405]. Cei care au spus lucrurilor 
pe nume au fost tot scriitorii ruşi. Dat fiind caracterul absolut românesc al 
provinciei, unii autori ruşi, ca Danilevski (1888), recomandau guvernului rus să 
restituie Basarabia României, „având în vedere principiul naţionalităţii” [114, 
p.166], iar generalul Kuropatkin afirma că „Rusia a atins în 1792 frontierele ei 
naturale, ajungând la malul stâng al Nistrului” [146, p. 1045]. Toate acestea 
vorbesc despre un faliment total al rusificării în Basarabia.  

Procesul de deznaţionalizare pus în aplicare de regimul ţarist îndată după 
anexarea Basarabiei a întârziat din cauza rezistenţei boerimii basarabene. 
Cauze ale acestei întârzieri au fost multiple. În primul rând anexarea Basarabiei 
de către Rusia s-a făcut într-un context internaţional complicat. A urmat 
războiul Rusiei contra lui Napoleon până la detronarea acestuia şi intrarea 
triumfală a lui Alexandru I în Paris (1814). Abia după câţiva ani apar primele 
legi de organizare a Basarabiei. De frica atmosferei sociale mai libere în 
Basarabia regimul ţarist a păstrat (până în a. 1830) barierele vamale de pe 
Nistru. Din memoriile vice-guvernatorului F. Vighel aflăm că el a depus 
stăruinţe pentru desfiinţarea punctului vamal „în interes de rusificare şi 
apropiere a Basarabiei de restul Rusiei”.    

În altă ordine de idei, despre nivelul de civilizaţie în satele basarabene 
vorbesc martorii timpului. În a.1903 Kruşevan nota: „Curăţenia (la români) 
este ideală. Femeia moldoveancă de zece ori pe zi spală, mătură, şterge. Că se 
poate trăi şi dormi împreună cu viţeii şi porcii, între miriade de ploşniţe şi 
gândaci, ca în unele părţi din Rusia, aici nimeni nu-şi închipuie. Probabil că 
un popor mai curat, poate afară de nemţi, este greu de găsit” [151, p.70]. 
Despre femeile românce din Basarabia căpitanul Zaşciuk spunea: „Ochii negri, 
strălucitori şi plini de foc ai moldovencei, mişcările sale graţioase, ba galeşe, 
ba leneşe, ba pasionate, fac din această femeie o fiinţă foarte plăcută… 



196                                                                                             Valeriu Dulgheru 
 

 

Moldoveanca, îngrijită de nepăsarea bărbatului său, e foarte econoamă şi 
cumpătată, modestă, ea e puţin sociabilă şi nu iubeşte pe un străin… Este 
imposibil a găsi la un popor de jos o curăţenie aşa de perfectă, ca aceea care 
se observă în locuinţa moldoveanului din Basarabia” [150, p. 43, 45]. 

 

 
 
 

2.5. Colonizarea sudului Basarabiei 
 

2.5.1. Primele valuri de colonizare 
 

Primul val de colonizare a Basarabiei de sud a început în perioada 
războaielor ruso-turce din 1769-1791, când în Bugeac au fost aduşi cca 2000 
de colonişti, după plecarea tătarilor nohai. Încă pe vremea tătarilor, în Bugeac 
erau numeroase aşezări româneşti. Unele se înşiruiau pe valea Nistrului, 
precum Talmaz, Ciubărciu, Răscăeţi, Purcari, Olăneşti, Tudorovo. Altele 
ocupau locurile cele mai prielnice din interiorul Bugeacului, ceea ce atesta fără 
nicio greutate faptul că românii erau cei mai vechi locuitori ai regiunii: 
Palanca, Căuşenii Vechi, Căinari, Ermoclia, Feşteliţa, Frumuşica Veche, 
Hancâşla, Valea Perjei, Furmanca, Chitai etc. 

A doua migraţiune a avut loc în perioada 1806-1812 – aproximativ 3000 
de familii. În numele guvernului rus, pe data de 26.04.1811, M.I. Kutuzov s-a 
adresat către toţi potenţialii colonişti că li se vor acorda o serie de privilegii. 
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După ocuparea Basarabiei de către imperiul ţarist, procesul de colonizare a 
sudului Basarabiei s-a amplificat. Prima grijă a administraţiei ruseşti din 
Basarabia a fost să favorizeze pe toate căile venirea coloniştilor. Astfel, la 23 
iulie 1812, Rusia a acordat cetăţenie rusă oricărui locuitor care se afla în 
Basarabia, fie că era băştinaş sau venetic cu intenţia de a se stabili în Basarabia 
cu condiţia de a depune jurământul de credinţă faţă de ţar. Articolul XXII al 
statutului respectiv prevedea: „Toţi locuitorii provinciei, cum şi cei ce vor veni 
să se stabilească acolo ulterior, sunt scutiţi pe timp de trei ani de plata 
impozitului general şi cel agricol către stat”. Iar articolul XXIII completa: 
„Toţi locuitorii provinciei, cum şi cei ce ar veni să se stabilească acolo de 
acum înainte, sunt scutiţi de serviciul militar” [147, p.115]. 

Astfel, coloniştii din imperiu nu au întârziat să-şi facă apariţia. În câţiva 
ani după anexare, în Basarabia, mai ales în sud, au apărut 16 colonii evreieşti, 
24 nemţeşti, 42 bulgăreşti, una elveţiană, 7 căzăceşti, două ţigăneşti etc. De 
asemenea, spunea Kruşevan: „Gurile Dunării i-au atras pe cazacii ruşi fugari” 
[147, p.116]. Coloniştii germani au fost aduşi mai ales din regiunile poloneze şi 
baltice, în valuri nenumărate, care au cuprins anii: 1814 - 1842. Multe dintre 
satele coloniştilor căpătau numele localităţilor, în care trupele ruseşti îl 
învinseseră pe Napoleon: Borodino, Tarutino, Maloiaroslaveţ, Krasnoe, Kulm, 
Leipzig, Katzbach. Pentru a-i atrage pe germani aveau o serie de înlesniri 
speciale: erau scutiţi de impozite şi prestaţii pe timp de zece ani; primeau un 
împrumut de la stat pe câte zece ani; primeau un ajutor bănesc zilnic pentru 
hrană din momentul aşezării în Basarabia şi până la obţinerea primei recolte; 
erau scutiţi de orice prestaţie militară; le era asigurată deplina libertate a 
cultului. În aceste condiţii, nu e de mirare că, pe lângă coloniştii nemţi veniţi 
din Principatul Varşoviei, au preferat să vină în Basarabia şi locuitori din 
Germania, în special din Bavaria, Württemberg etc. 

Despre colonizarea ruşilor în Basarabia, Slavinski arăta: „Numai 
neînsemnate colonii ruseşti – mai cu seamă sub forma de funcţionari de 
diferite feluri -, sunt răspândite pe întreg imperiul. Coloniile acestea se 
concentrează cu deosebire în oraşele mari, din care cauză ele au în multe 
localităţi un aspect în mare măsură rusificat. Graniţa imperiului are linii 
născute din accidentele victoriilor şi înfrângerilor. La apus ea a trecut prin 
corpul viu al popoarelor: estoni, poloni, ucraineni, români (moldoveni)” [149, 
p.7-8]. 

De asemenea, şi mai târziu, amestecaţi printre valurile migratorilor, au 
continuat să sosească români în Bugeac. Unii veneau din sud, din Imperiul 
otoman, odată cu bulgarii şi găgăuzii, în primul rând români din Dobrogea. Dar 
şi români din nordul şi centrul Basarabiei au emigrat spre acele locuri, astfel că 
după 1817 în Bugeac au apărut sate cu nume ca acestea: Spinoasa, Tambur, 
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Căprioara, Frumuşica Nouă, Catargiu, Satu Nou, Bulboaca, Moldovanca, 
Moruzeni, Văratic, Răzleanca, Ialpugeni, Brezoaia, Grădina, Baba, Fântâna 
Zânelor, Cişmeaua Văruită etc. 

Colonişti mai puţin însemnaţi numeric au fost polonezii, sârbii, albanezii, 
francezii, ultimii aduşi din Elveţia şi aşezaţi în 1824-1828 în satul Şaba, părăsit 
de locuitorii săi români. În câţiva ani, Bugeacul a devenit un veritabil mozaic 
de naţionalităţi. Deja în 1827, conform unei statistici, populaţia sa era 
repartizată astfel: români 33,58%, bulgari şi găgăuzi 22,78%, ucrainieni 
19,45%, ruşi şi lipoveni 9,15%, germani 5,68%, polonezi 2,86%, evrei 2,36%, 
greci 1,93%, armeni 0,87%, alţii 1,84% [149, p.106]. În mare însă, proporţiile 
vor rămâne aceleaşi pe tot parcursul secolului, românii continuând să deţină o 
majoritate relativă în regiune. 

 

2.5.2. Colonizarea sudului Basarabiei cu găgăuzi şi bulgari 
 

Una din etniile de bază, cu care a fost colonizat Bugeacul au fost 
găgăuzii şi bulgarii transferaţi din nordul Bulgariei şi Rumeliei. Sudul 
Basarabiei a început să fie colonizat cu bulgari şi găgăuzi înaintea războiului 
ruso-turc din 1806-1812. Bulgarii erau susţinători ai ruşilor în perioada 
războaielor ruso-turce şi se retrăgeau cu aceştia la încheierea păcilor. Găgăuzii 
erau turci creştinaţi din Bulgaria şi Dobrogea, vorbind o limbă mai curată decât 
limba turcă propriu-zisă, amestecată cu elemente arabe. Emigrarea bulgarilor şi 
găgăuzilor din Bulgaria s-a desfăşurat în anii 1769 - 1834, iar centrul ei a fost 
în jurul oraşului Bolgrad. În vederea planului de colonizare a sudului 
Basarabiei cu bulgari şi găgăuzi, guvernul ţarist a sistat mutarea ţăranilor din 
alte gubernii ale Rusiei. 

Întru desfăşurarea mai rapidă a colonizării sudului Basarabiei, regimul 
ţarist emite la 29.12.1819 ucazul „Cu privire la colonizarea în Basarabia a 
bulgarilor ş.a. imigranţi de peste Dunăre” (de menţionat că până în anii ’70 ai 
sec. 19 autorităţile ruseşti îi numeau pe găgăuzi bulgari deoarece au venit din 
Bulgaria). Conform acestui ucaz, coloniştii veniţi în Bugeac erau scutiţi de 
plata impozitelor pe un termen de 7 ani. Fiecare familie primea câte 60 de 
desetine (65,4 ha, apr. 18 ha la fiecare membru de familie) de pământ. Destul 
de mult, dacă luăm în consideraţie că băştinaşii aveau dreptul la numai cca 5 
desetine de pământ, fapt ce i-a făcut pe mulţi să migreze peste Nistru până în 
Caucaz. De menţionat, de asemenea, că după reforma agrară din 1923 din 
România Regală, moşierii aveau dreptul la maximum 50 ha de pământ. 
Următoarea colonizare în masă cu bulgari a avut loc în 1828-1830. În această 
perioadă, în Bugeac au venit 51000 de oameni, dintre care, din diferite motive, 
25000 s-au întors în Bulgaria şi în principatele dunărene. În 1853-1856 a avut 
loc ultima şi cea mai mică migraţiune.  
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Astfel, după trei valuri de colonizare, numărul coloniştilor, în special, 
găgăuzi şi bulgari, a ajuns până la 130000 (conform recensământului 
Basarabiei realizat de autorităţile ţariste în 1817 numărul populaţiei era de 
491904). Pentru a-şi întări influenţa în Balcani, ţarismul a dat în 1819 o 
suprafaţă de 607793 de ha pământ,  mărind-o la 640137 ha până în 1832, din 
aşa numitele pământuri de stat (dar oare cum au devenit peste noapte pământuri 
de stat ale Rusiei pământul strămoşesc, udat de atâtea ori cu sângele 
băştinaşilor?!). Până în anii ’70 ai secolului XIX, găgăuzii şi bulgarii 
beneficiau de dreptul de colonişti, inclusiv erau scutiţi de serviciul militar, 
adică reprezentau o categorie privilegiată de ţărani, depăşind cu mult ţăranii 
băştinaşi după nivelul de trai. 

De menţionat că colonizarea sudului Basarabiei a fost o adevărată povară 
pusă pe umerii ţăranilor români basarabeni, care erau obligaţi să construiască ei 
înşişi casele coloniştilor. Istoricul rus de origine română Nacco spunea: 
„Materialul necesar construirii caselor coloniştilor a fost adus din pădurea 
Orheiului de locuitorii (români) din Basarabia, care au muncit la construirea 
caselor şi au întreţinut pe propriile lor cheltuieli pe noii colonişti” [119, p.49]. 

Prin colonizarea străinilor nu s-a urmărit decât un singur scop: 
modificarea procentajului etnic al Basarabiei. Cu excepţia coloniştilor germani, 
noii veniţi au contribuit foarte puţin la dezvoltarea economică a Basarabiei de 
sud. Colonizarea necontrolată a condus la faptul că au venit, în multe cazuri, 
scursurile imperiului. Deja în 1827, guvernatorul Timkovski îi scria contelui 
Pahlen, guvernatorul general de la Odesa: „Provincia Basarabia se compune 
din două categorii de locuitori: moldovenii băştinaşi şi vagabonzii, care s-au 
introdus în diferite reprize…” [145, p.8]. Iar rusul Zozulinov consemna: 
„Majoritatea coloniştilor erau fugari ruşi care voiau să scape, unii de sclavia 
boierilor, alţii de serviciul militar, alţii de pedeapsa că fuseseră condamnaţi 
pentru crime şi în sfârşit alţii de persecuţiile religioase” [145, p.49]. De aceea, 
guvernatorul Feodorov a trecut la expulzarea unui număr de 48000 de 
asemenea vagabonzi. Iar guvernul rus a devenit din acel moment mult mai 
prudent în colonizarea Basarabiei. 

Să încercăm să analizăm cum s-au format ca etnie găgăuzii din Bugeac. 
Majoritatea istoricilor (găgăuzi, ruşi ş.a.) îmbrăţişează ideea că găgăuzii au 
apărut pentru prima oară în sudul Basarabiei la sfârşitul sec. XVIII. „Găgăuzii 
au fost, de cele mai multe ori fără să-şi da seama, pioni ai repetatelor 
campanii de rusificare, devenind cu timpul o etnie rusificată „ca la carte”. 
Restul este istorie. O istorie mereu provocatoare, chiar în prag de secol XXI… 
Rusia ţaristă le-a oferit o serie de privilegii, de care nu se bucurau românii 
moldoveni – de pildă, scutirea de impozite şi de serviciul militar…” [153]. Însă 
unii revizionişti, precum prof. M. Marunevici, încearcă să demonstreze 
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prezenţa de multe sute de ani a găgăuzilor pe teritoriul Basarabiei. „Poporul 
(corect etnia - n.n.) sute de ani (dacă luăm în calcul de la 1812 încoace sunt 
multe sute de ani!!!) au dus lupta pentru crearea statalităţii naţionale. Ruperea 
prin forţă în 1918 de la Ţara Sovietelor (fals: orice elev ştie că Unirea cu 
România a avut loc în baza votului membrilor Sfatului Ţării, care reprezentau 
toate etniile conlocuitoare, iar u.r.s.s. s-a format doar în 1922 – n.n.) şi mai 
mult de 20 de ani de regim colonial (cel ţarist de peste 100 de ani nu fusese 
colonial!!!) nu i-a permis poporului găgăuz să-şi creeze statalitatea atunci 
când pe teritoriul U.R.S.S. alte naţii şi popoare şi-au creat şi dezvoltat 
statalitatea” [154, p.103]. Să ne întrebăm însă de ce, în cei 50 de ani regimul 
sovietic, nu le-a creat găgăuzilor autonomie. Ar fi putut-o face lesne în baza 
localităţilor din sudul Basarabiei, împărţite graţie lui N. Hruşciov în actuala 
Republică Moldova şi Ucraina, aşa cum propusese în 1957 prof. I.I.Meşceriuc, 
o autonomie bulgaro-găgăuză. Dimpotrivă, bulgarii şi găgăuzii alături de 
băştinaşi au fost supuşi diavolescului genocid prin foame şi rusificare [155]. Cu 
regret mulţi găgăuzi nu dau crezare acestormărturii, devenind prizonieri ai unei 
ideologii deformate, promovată de aventurierii găgăuzi de la Comrat. Conform 
opiniilor lor, „…faptul că găgăuzii, până la descompunerea U.R.S.S., ocupau 
ultimul loc după numărul de persoane cu studii superioare nu era din vina 
Puterii Sovietice (!!!), ci a funcţionarilor naţiunii titulare (adică a românilor 
moldoveni, care şi ei erau pe locul doi de la coadă – n.n.) care la distribuirea 
bunurilor dădeau prioritate fraţilor lor de sânge”. Fals. Cine nu ştie că în 
primul guvern sovietic de după 1944 nu era niciun moldovean! Că majoritatea 
funcţiilor în stat nu erau ocupate de băştinaşi. Că însuşi românii basarabeni 
erau supuşi unui proces diabolic de rusificare.  

Cel mai dureros este faptul că pentru emanciparea găgăuzilor cel mai 
mult au făcut conducerile democrate ale Republicii Moldova, dar tot ele sunt 
cele mai blamate (nici Ucraina, unde trăiesc etnici găgăuzi, nici chiar Bulgaria 
nu au făcut nimic în acest sens). Acordarea autonomiei culturale în 1995 avea 
drept scop renaşterea naţională a etniei găgăuze, nu transformarea ei într-o 
enclavă rusificată. Deschiderea Universităţii de Stat din Comrat urma să 
contribuie la această emancipare, însă, cu regret, ea a devenit o anexă a 
universităţilor slave. În final, constatăm cu tristeţe că găgăuzii au căzut în 
mrejele întinse de Rusia prin actualii „fii rătăciţi” de la Comrat, devenind 
ostatici ai politicii ruseşti. Ce viitor creează ei tinerei generaţii? Şovinii ruşi 
vor pleca sau se vor linişti până la urmă, iar găgăuzii, bulgarii, alte etnii vor 
rămâne să convieţuiască cu autohtonii. Cum se vor uita ei peste ani de zile în 
ochii băştinaşilor, care sper mult să ajungă acolo unde s-au pornit în pofida 
tuturor provocărilor organizate de cercurile şovine ruseşti prin caii lor troieni? 

Un alt aspect al deznaţionalizării Basarabiei a fost colonizarea cu 
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ucraineni a nordului Basarabiei, în special, a judeţului Hotin. În judeţul Hotin, 
ucrainenii au început să se aşeze încă din perioada anterioară anexării ruseşti. 
Unele surse scriu că în războiul ruso-turc din 1788 moşiile hotinene s-au întors 
la „pomeşcici, adică la stăpâni”. Migrarea peste Nistru se făcea în special din 
Podolia şi Pocuţia, unde condiţiile de viaţă erau mult mai grele decât în 
Moldova, unde ţăranul era liber. Nu se ştie câţi ruteni au venit în timpul raialei 
turceşti însă, conform „Pamfile T. Ţinutul Hotinului la 1817” [152, p.6], 
numărul lor pare să fie însemnat. După 1812, ucrainenii veneau datorită 
deschiderii fostei graniţe a Nistrului. Odată cu ei, se aşezau în judeţul Hotin şi 
alte naţionalităţi, precum evrei sau armeni, astfel încât încă la 1816 ţăranii din 
Răchitna, Măliniţa, Chişcăuţi, Zarojani şi Burdufu se plângeau de „poposârea 
jidovilor”, foarte intensă, dinspre nord şi vest [152, p.11]. În scurt timp, 
numărul lor a depăşit numărul locuitorilor români. Însă au fost cazuri când în 
procesul de coabitare a celor două etnii, ucrainienii se românizau. Istoricul 
Berg recunoştea: „Trebuie de notat că rutenii hotineni, acolo unde vin în 
contact cu moldovenii, se românizează. Astfel, satul Colencăuţi este locuit de 
rusnaci românizaţi…Un şir de cercetători au remarcat această moldovenizare 
a populaţiei rutene care se întinde nu numai la limbă, ci şi la felul de viaţă” 
[147, p. 69]. Acerst proces de moldovenizare a ucrainenilor a avut loc mai 
intens în alte zone ale Basarabiei. De exemplu: în judeţul Soroca la 1870 
existau 26 de sate ucrainene, dar în 1907 nu mai rămăseseră decât 16; în 
judeţul Chişinău, dintre cele două sate ucrainene, într-unul locuitorii au fost 
„complet moldovenizaţi”, cum spunea Berg, care mai adăuga în legătură cu 
velicoruşii din judeţul Bălţi: „Aceştia din urmă s-au moldovenizat” [147, p. 
70].  

Coloniştii se bucurau de o serie de privilegii acordate de guvernul ţarist. 
Ei erau aşezaţi pe pământurile cele mai bune, formând categoria „ţăranilor 
statului”, care constituia în 1861 aproximativ 10% din totalul ţăranilor Basa-
rabiei, erau scutiţi de impozite şi de serviciul militar obligatoriu. În general, un 
lot în Basarabia era de trei ori mai mare decât unul din Rusia [156, p.41].  

 
2.6. Panslavismul şi românii 

 
 „Ce bine ar fi fost pentru unirea tuturor slavilor dacă n-ar fi 

existat poporul român”. 
(K. Danilevski) 

 

Se spune că popoarele care nu au istorie şi-o inventează. Este şi cazul 
Rusiei. Armate de pseudoistorici ţarişti, comunişti şi, mai recent, neoruşi s-au 
ocupat pe parcursul ultimilor 300 de ani şi se preocupă şi astăzi de falsificarea 
istoriei şi crearea unei istorii pe potriva „statutului de popor ales” al poporului 
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rus. În secolele XVIII-XIX, în viziunea lui Petru I şi a urmaşilor săi, poporul 
rus trebuia să renască bătrâna Europă „întinată şi slăbănogită”. În sec. XX – 
poporul rus trebuia să aducă „raiul comunist” pe întreaga planetă. Iată că şi în 
sec. XXI, odată cu venirea lui Putin la cârma imperiului, Rusia iarăşi îşi scoate 
în prim-plan ambiţiile de naţiune aleasă, misiunea de salvator al omenirii. 
Desigur, în viziunea velicoruşilor mai vechi şi mai noi, Rusia ar trebui să aibă 
şi o istorie pe potrivă. 

În perioada de ocupaţie sovietică ni se spunea că noi provenim de la 
slavi, „argumentând” acest lucru prin săpături arheologice. Nu ni se spunea 
însă că săpăturile arheologice se făceau doar până la adâncimea care 
corespundea trecerii slavilor prin acest spaţiu dintre Carpaţi şi Marea Neagră 
(prin sec. VI d.Hr.). Săpăturile arheologice efectuate mai adânc ar fi dat de 
urmele culturilor dacică, tracă, cucuteniană (aşa cum se face acum, descoperind 
foarte vechi aşezări cucuteniene). 

Teoria panslavistă, pe care o cunoşteam, demonstra doar tendinţa de 
unire a tuturor slavilor de est (ruşii, ucrainenii, belaruşii) cu cei din vest (sârbii, 
slovenii, croaţii; polonezii erau deja aduşi cu forţa la „sânul patriei-mame” în 
urma celor 4 împărţiri consecutive din sec. XVIII-XIX) [157, 158]. După cum 
susţin majoritatea istoricilor, protopatria slavilor este regiunea cuprinsă între 
cursurile superioare ale Vistulei şi Nemanului (cam pe unde se află actuala 
Polonie), fără a atinge litoralul baltic. Din această zonă, dispersându-se în trei 
torente, slavii au inundat un teritoriu uriaş, cuprins între râul Elba – la asfinţit, 
Marea Egee – la miazăzi, izvorul Niprului, la răsărit, şi Marea Baltică – la 
miazănoapte. Aceste trei puhoaie au alcătuit cele trei subgrupe, în care este 
împărţit grupul lingvistic al slavilor: de asfinţit (cehii, polonezii, slovacii şi 
slavii polabi), de miazăzi (sârbii, croaţii, slovenii, bulgarii şi bosanii) şi de 
răsărit (ruşii, ucrainenii şi belaruşii). Pentru prima dată se scrie despre slovenii 
din Balcani (slavii de miazăzi) doar în sec. VI d.Hr. Până atunci, teritoriile din 
partea stângă a Dunării până în Carpaţi şi din cea dreaptă erau populate de 
popoare geto-dace (dacă n-ar fi fost aşa, de ce-a fi numit romanii provincia din 
dreapta Dunării „Dacia nouă”?). Mult mai târziu au apărut şi au dispărut 
puhoaie de popoare barbare, atrase de fructele civilizaţiei europene, printre ele 
fiind şi slovenii (sec.VI d.Hr.). 

După vreo 400 de ani de la invazia slavilor în Balcani, iată că o nouă 
ramură a slavilor – cei din răsărit – se constituie ca stat. Primul stat al slavilor 
de răsărit a apărut doar în secolul IX – Rusia Kieveană care, conform 
letopiseţului „Povestea anilor de demult”, scrisă de N. Karamzin (contestată, 
de altfel, de neoistorici ruşi ca fiind o traducere a istoriei ruşilor, creată de 
suedezi), a fost fondat de către konungii (cnejii) varegi şi că politonimul de 
Rusia provine de la denumirea unei regiuni omonime din Suedia. Konungii 
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(cnejii) Ingwar (Igor) şi Helg (Oleg) au asediat Ţarigradul, dar fără succes. 
Învingătorul hazarilor, Sveneld (Sveatoslav), a pus la cale o adevărată mutaţie 
geopolitică, intenţionând strămutarea capitalei imperiului său de la Kiev la 
Pereiaslaveţ, pe Dunăre. După fărâmiţarea Rusiei Kievene în cnezate, ei au 
izbutit doar să atingă gurile Dunării, în timpul campaniilor lor, care purtau un 
caracter de incursiuni ocazionale, dar nu şi să-şi instaureze puterea în această 
regiune.  

De la Petru I, Ecaterina a II-a şi Alexandru I, apucăturile panslaviste ale 
ruşilor au devenit mai pronunţate. În sec. XIX, cei mai cunoscuţi panslavişti 
erau N. Danilevski şi K. Aksakov, ale căror minţi erau bolnave de boala 
panslavismului. N. Danilevski scria cu mare regret: „Ce bine ar fi fost pentru 
unirea tuturor slavilor dacă n-ar fi existat poporul român” [158, p. 177]. 
Oaspeţii nepoftiţi au venit peste poporul dac multimilenar în acest spaţiu, ca 
mai apoi să le pară rău că stăpânii acestui spaţiu latin le încurcă în realizarea 
planurilor lor panslaviste. În adevărat stil rusesc (nu spun slav, fiindcă 
cunoaştem ramuri ale slavilor treji la minte (polonezii, cehii, slovacii ş.a.). 

Şi alţi intelectuali ruşi sufereau de această boală incurabilă. Poetul rus 
V.Ia. Bryusov scrie în culegerea de poezii „Izbrannoe”[159, p.293]: „Не надо 
несбыточных грёз,/ Не надо красивых утопий, /Мы старый решаем 
вопрос:/ Кто мы в этой старой Европе” („Nu ne trebuie visuri irealizabile, 
/Nu avem nevoie de utopii./ Noi rezolvăm o veche problemă: / Cine suntem în 
această bătrână Europă”). În poezia „На Карпатах» (În Carpaţi)”, scrisă în 
1914 la Varşovia, V. Ia. Briusov răspunde cine sunt ei în această bătrână 
Europă [159, 160, p. 177]: „Уступами всходят Карпаты, / Под ногами 
тает туман. / Внизу различают солдаты / Древний край – колыбель 
славян. / Весенним приветом согрета, / Так же тихо дремала страна… / 
На четыре стороны света / Отсюда шли племена… Засветился день 
возвращения, / Под ногами тает туман… / Здесь поставте стяг 
единения / Нашедших друг друга славян!” („Printre piscuri răsar Carpaţii, / 
Sub picioare se topeşte ceaţa. / Acolo în vale soldaţii disting / Un vechi tărâm 
– al slavilor leagăn. / Încălzită de-un salut primăvăratic, / La fel de paşnic ţara 
moţăia… / În cele patru părţi ale lumii. / De aici triburi plecau… / A luminat 
ziua revenirii, / Sub picioare se topeşte ceaţa. / Aici arboraţi flamura unirii / 
Slavilor care s-au regăsit”). Iată răspunsul rusesc la originea noastră slavă!!! 
Iată şi explicaţia la dorinţa ruşilor de a se face stăpâni în acest mult jinduit 
spaţiu. Dar tocmai ruşii menţionează că „...Acesti volohi nu sunt nici romani, 
nici bulgari, nici wölsche, ci vlahi, urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de 
popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum, îşi au limba lor proprie şi 
cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în 
număr de milioane“ [161]. 
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Într-adevăr, un semiadevăr este mai periculos decât minciuna. Este 
binecunoscut faptul că una dintre cele mai vechi şi mai răspândite civilizaţii – 
cultura Cucuteni, care a luat naştere în Carpaţi, e răspândită pe un spaţiu de cca 
350000 km din Carpaţi până la Tripolie (lângă Kiev) (poate centrul acestei 
civilizaţii a fost Basarabia, acest teritoriu fiind chiar în centrul culturii 
Cucuteni?). Poate ramura cucutenienilor, care au migrat spre est, să fi dat 
naştere seminţiei slave? Ar fi o ipoteză, luând în considerare teoriile mai 
multor istorici străini care demonstrează că spaţiul carpato-balcano-pontic ar fi 
fost leagănul civilizaţiei europene, care a dat naştere popoarelor europene. Sub 
acest aspect ar fi logică ipoteza panslaviştilor că slavii ar fi o ramură a acestei 
civilizaţii, dar Carpaţii nicidecum nu pot fi „leagănul slavilor”. Reiese că noi, 
latinii, ramura sedentară a culturilor din spaţiul carpato-balcano-pontic 
(Cucuteni, Petreni, Hamangia ş.a.), suntem oaspeţi la noi acasă, suntem 
venetici. Urmărind logica bolnavă a panslaviştilor velicoruşi, toate popoarele 
din cele patru părţi ale lumii ar putea pretinde la acest leagăn. Dacă e să credem 
balivernelor neoistoricilor ruşi, patria protoslavilor ar fi fost Carpaţii şi, în 
acelaşi timp, Extremul Orient, un spaţiu mult prea mare (peste 11000 km 
lungime) pentru un singur popor, fie el şi slav. 

Propria istorie se scrie cu sângele celor care-şi apără pământul natal, îl 
îngraşă cu osemintele multor sute de generaţii, nu cu sângele celor care 
cuceresc noi teritorii. Istoria n-o poţi lega de şaua nomadului. Istoria este 
făurită de popoarele sedentare şi nicidecum de cele nomade. Drept exemplu 
servesc popoarele grec, roman, român ş.a. Popoarele nomade nu lasă urme 
adânci, deoarece nu reuşesc să prindă rădăcini. Ce e val ca valul trece. A rămas 
vreo urmă culturală în urma hoardelor pune, avare, a marelui (doar ca întinsuri) 
imperiu tătaro-mongol? Nimic, doar unele apucături asiatice, care au prins 
foarte bine, găsind probabil un sol fertil la ruşi. 

Poporul român este urmaşul direct al ramurilor sedentare ale civilizaţiilor 
care au luat naştere în acest spaţiu, este unicul popor care se află la el acasă din 
momentul naşterii lui şi până acum, este urmaşul direct al cucutenienilor, 
pelasgilor, tracilor, dacilor (ruşii pot fi consideraţi doar veri de-ai treilea, şi 
aceia vitregi). Este o mare enigmă că acest popor s-a păstrat în timp, fiind 
supus atâtor urgii. Merită toată atenţia în acest sens, şi opinia marelui cărturar 
N. Milescu Spătarul: „Însă nu puţină mirare este la toţi câţi scriu de aceasta, 
nici la câţi bine vor socoti de aceşti români cum s-au ţinut şi au stătut până 
astăzi aşa, păzindu-şi şi limba, şi cum au putut şi pot şi pământurile acestea 
locuiesc, care aceasta la puţine limbi şi neamuri se vede; şi mai vârtos atâtea 
roduri de oameni străine şi barbare peste dânşii au dat şi au stricat, carii peste 
alţii aşa dând, nici numele, nici alt nimic nu se mai ştie, nici nu se mai 
pomeneşte de aceia”. 
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CAPITOLUL III 

 
BASARABENI ILUŞTRI ÎN AFARA BASARABIEI 

 
3.1. Basarabeni iluştri în Rusia ţaristă 

 
“Recunoştinţa este floare rară, nu creşte pe sub toate gardurile!” 

(Despre recunoştinţa ruşilor pentru rolul civilizator al ilustrelor 
personalităţi de origine română) 

 

Ruşii ne spun la tot pasul că ei ne-au civilizat şi ne-au scos în lume, însă 
tocmai ei ar trebui să ne fie recunoscători pentru minţile noastre luminate care 
au lucrat pentru ei. Ar fi fost cu mult mai primitivi decât acum, dacă mulţi 
români iluştri n-ar fi adus învăţături şi n-ar fi construit instituţii academice şi de 
cultură pentru ei de-a lungul secolelor. Însă noi ştim că “Recunoştinţa este 
floare rară, nu creşte pe toate gardurile!” [11, p.98-102].  

Doar cu câteva secole în urmă, românii erau aceia care puneau umărul la 
formarea universităţilor ruseşti. Marele învăţat, de neam domnesc, Petru 
Movilă (21.XII.1596-1.I.1647, fiul lui Simion Movilă, care a fost domnitorul 
Munteniei (1601-1602) şi al Moldovei (1606-1607)), Mitropolit al Kievului, 
care a avut un rol primordial în întărirea ortodoxismului în Ucraina, creează 
primul aşezământ de învăţământ superior la est de Nistru în 1632, la Kiev. 
Ideea învăţământului superior teologic Petru Movilă şi-o însuşise de la şcolile 
occidentale în care învăţase: Lvov, Paris (Sorbona). 

La Kiev exista o scoală a Frăţiei ortodoxe înfiinţată în 1615 şi anume în 
baza acestei şcoli mitropolitul Petru Movilă, hirotonit în 1628, întemeiază 
Colegiul Kievo-Movilean, primul colegiu teologic. La 1701 astă şcoală îşi 
schimbă statutul, transformându-se în Academia Teologică din Kiev, iar după 
modelul acestei academii s-au format Academia Teologică din Moscova 
(1685), Academia Teologică din Petersburg (1721) şi Academia Teologică din 
Kazani (1723). În 1833, pe fundamentul Academiei Teologice, s-a format 
Universitatea din Kiev. Şi tot la Kiev, Grigore Gălăgan, istoric si etnograf, 
descendent din români, a fondat liceul care până la 1917 i-a purtat numele, 
instituţia fiind elitară.  

N. Milescu Spătarul (1636-1708) a fost un cărturar, traducător, 
călător, geograf și diplomat moldovean, activ atât în Moldova, cât și în Țaratul 
Rusiei. A studiat la Colegiul Patriarhal din Constantinopol, fiind numit apoi 
Cancelar al prințului Gheorghe Ştefan. Între anii 1660 și 1664 a fost 
reprezentantul țării în Imperiul Otoman și apoi trimis ca sol la Berlin  
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și Stockholm. N. Milescu vorbea limbile română, latină, greacă  și  rusă. Între 
anii 1661–1668 efectuează prima traducere integrală în limba română 
a Vechiului Testament, având ca sursă principală textul grecesc din  
Septuaginta, apărută la Frankfurt în 1597. L-a urmat pe Gheorghe Ștefan în 
exilul său la Stockholm și Stettin (1664-1667), și a vizitat Franța pentru a crea 
o alianță antiotomană. Se retrage, din 1671, în Rusia. La curtea țarului Aleksei 
și la școala slavo-greco-latină înființată de Petru Movilă, Milescu face o 
impresie atât de bună, încât ţarul îi încredinţează diferite misiuni. N. Milescu 
Spătarul este cunoscut pentru celebrul său periplu prin Orient (1675-1678). 
Țarul Aleksei îl trimite ca ambasador în China. Lucrarea sa „Călătoria de la 
Tobolsk până în Pekin” (note de călătorie) a fost editată în 1888 de G. Sion. 

Prima universitate din Rusia s-a deschis în 1724, la Petersburg, pe lângă 
Academia Imperială de Ştiinţe. La deschiderea Academiei şi a Universităţii a 
contribuit domnitorul Dimitrie Cantemir (26.X.1673-21.VIII.1723), membru 
al Academiei din Berlin şi unul dintre colaboratorii apropiaţi ai lui Petru I, care 
a venit în Rusia cu întreaga sa curte domnească. S-a stins din viaţă înainte de 
inaugurarea instituţiei. Să nu uităm că marele nostru înaintaş era omul de sfatul 
căruia ţinea cont împăratul Rusiei: contribuţia lui Cantemir la această 
întreprindere nu poate fi pusă la îndoială. Cantemir a fost un mare cărturar, 
 enciclopedist,  etnograf,  geograf,  filozof,  istoric, lingvist,  muzicolog și 
compozitor. A fost membru al Academiei de Științe din Berlin. A contribuit 
esenţial la cartografierea Rusiei și a lucrat în sistem Mercator. Colecția sa de 
hărți, scrise în latină, se află în Arhiva Cabinetului lui Petru cel Mare de la 
Petersburg. Ca membru al Academiei din Berlin a corespondat cu Leibniz, 
încercând să stabilească principiile fondării Academiei Ruse. De asemenea, a 
contribuit la deschiderea primei universităţi din Rusia, în 1724, la Petersburg, 
pe lângă Academia de Ştiinţe şi Arte. La cererea Academiei de Ştiinţe din   
Berlin, a scris monumentala operă “Descrierea  Moldovei (Descriptio 
Moldaviae)”.  Împreună cu Cantemir, în Rusia au emigrat un număr 
considerabil de familii nobile, descendenţii cătorva au contribuit esenţial la 
dezvoltarea ştiinţei şi culturii ruse.  

Antioh Cantemir (1709 - 1744), poet de limbă rusă, considerat primul 
poet modern al Rusiei, scriitor și diplomat rus de origine română, a fost fiul 
domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir. A pus bazele poeziei lirice 
ruseşti. Avea un nivel cultural înalt, cunoștea limbile:  greacă,  turcă,  latină,  
italiană, rusă,franceză și engleză. A studiat cu savanții străini Daniel Bernoulli 
(cu care a studiat matematica  la Sankt Petersburg), Georg Bernhard Bilfinger, 
Baier și Gross la Academia de Științe din Rusia, precum și cu Ivan Ilinski. A 
intrat în legătură cu cărturari celebri, de pildă cu Voltaire, când se afla la Paris. 
A menținut relații strânse cu comunitatea științifică a epocii, cu savanți 
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ca Bernoulli, Euler. A militat pentru progresul științei și al culturii de pe 
pozițiile iluminismului. A tradus din Horațiu, Anacreon, Montesquieu, 
Fontenelle. 

A scris un poem epic encomiastic intitulat Petrida sau descrierea în 
stihuri a morții lui Petru cel Mare, împăratul întregii Rusii, rămas din 
nefericire neterminat, și a publicat un volum de Satire (printre care Minții 
mele sau Celor ce hulesc știința, 1729), fiind considerat un întemeietor al 
genului în literatura rusă. Este considerat părintele clasicismului în literatura 
rusă. Geniu precoce, Antioh Cantemir a fost primul poet rus de stil occidental. 
În domeniul științei, a tradus în rusă o carte despre Newton și a elaborat un 
manual de algebră, tot în rusă, rămas în manuscris. 

Nicolae Bantâş-Camenski (1737-1810), rudă cu D. Cantemir, a devenit 
istoric şi arheograf marcant al Rusiei. A fost şeful Arhivei Colegiului 
Afacerilor Externe ale Rusiei. Autor al unor lucrări ştiinţifice marcante, printre 
care „Privire generală asupra relaţiilor externe ale Rusiei” (în 4 volume), unul 
dintre primii editori ai epopeii „Cântec despre oastea lui Igor”. 

Dmitrie Bantâş-Camenski (1788-1850), fiul lui N. Bantâş-Cameski s-a 
remarcat ca istoric şi arheograf de vază al Rusiei, autorul „Dicţionarului 
oamenilor iluştri ai Rusiei” (în 8 volume) şi „Călătoriei în Moldova, Muntenia 
şi Serbia”.  

Amfilohie Hotinul (1730-1800), originar din Basarabia, absolvent al 
Academiei Teologice din Kiev, şi-a continuat studiile în Italia, episcop al 
Hotinului (1768). A întocmit manualele: „Gramatica teologească scoasă în 
limba moldovenească de pe Bogoslovia lui Platon, arhiepiscopul de Moscova 
şi de alte cărţi bisericeşti” (1795); „Elemente aritmetice arătate fireşti” 
(1795), fiind prima aritmetică în limba română; „De obşte Geografie de limbă 
moldovenească scoasă de pe geografia lui Buffier”, care este o adaptare, fiind 
anexată la finele manualului o descriere originală a Moldovei; „Gramatica de 
la învăţătura fizicii scoasă de pe limba italienească întru care se cuprinde tot 
ce omul voieşte a învăţa în cer şi pe pământ din lucrările cele mai cunoscute şi 
mai trebuincioase” (1796). 

Nicolae Herescu, scriitor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
originar din Muntenia, profesor la Universitatea din Moscova, fondată în 1755, 
a inaugurat în literatura rusă, prin oda „Rosiada”, curentul pseudo-clasic, care 
în acea epocă era foarte la modă în Europa occidentală. Tot el este şi 
întemeietorul teatrului rusesc. 

Ilia Mecinicov (1845 – 1916), biolog rus şi francez cu rădăcini 
moldoveneşti pe linie paternă din vechiul neam de boieri moldoveni Milescu 
Spătaru, un descendent al lui Nicolae Milescu-Spătaru. Absolvent al 
Universităţii din Har’kov (1864), s-a specializat în Germania, la recomandarea 



208                                                                                             Valeriu Dulgheru 
 

 

lui N.I.Pirogov. A susţinut teza de magistru (1867) şi de doctor (1868) în 
Universitatea din S. Petersburg, devenind privat-docent al acestei universităţi 
(1868). A creat staţia bacteriologică de luptă cu bolile infecţioase (1886), a 
doua în lume şi prima în Rusia. În 1887 a părăsit Rusia, transferându-se în 
Paris, unde i-a fost pus la dispoziţie Laboratorul creat de Luis Pasteur. Membru 
al Societăţii Regale din Londra (1895), membru al Academiei de Medicină din 
Paris şi al Societăţii Medicale din Suedia (1900), membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe din St. Petersburg (1902), al Academiei Române (1911) 
şi al Academiei Militare Medicale din St. Petersburg (1908), Laureat al 
Premiului Nobel în domeniul  fiziologiei şi medicinii (1908). 

Descendenţii moldovenilor, o întreagă pleiadă de personalităţi marcante 
au adus un aport deosebit pe tărâmul organizării educaţiei în Rusia  

Universitatea din Moscova l-a numit ca director (1763) pe Mihail 
Heraskov (1733-1807), nepotul căpitanului moldovean Udrea, Andrei 
Herescu, refugiat în Rusia împreună cu domnitorul Dimitrie Cantemir. M. 
Heraskov, membru al Academiei ruse, scriitor cu o operă recunoscută în 
epocă, a rămas pentru eternitate reformatorul universităţii moscovite. Numit 
director la 1763, apoi confirmat la 1778, curator al acestei instituţii, a reuşit s-o 
modernizeze, transformând-o într-o veritabilă cetate a culturii. 

Fosta Universitate Imperială din Har’kov, astăzi Universitatea Naţională 
din Har’kov „V.N.Karazin”, a fost fondată de Vasile Nazarie Karazin (1773-
1842), de origine moldovean. Bunicul său, boierul Caragea s-a refugiat în 
Rusia împreună cu Dimitrie Cantemir. Ajuns în ţară străină, a decis să-şi 
rusifice numele, prefăcându-l în Karazin. Feciorul Nazarie a fost colonel în 
armata rusă şi a luptat împotriva turcilor, participând la campaniile din 
Moldova şi Ţara Românească. Fiul acestuia, Vasile Karazin (30.I.1773-
4.XI.1842), s-a născut la Crucic, moşia părintească din preajma Harkovului. A 
făcut studii la Petersburg, iar în 1801, când pe tron s-a urcat Alexandr I, a avut 
curajul să scrie si să trimită împăratului un plan de domnie. Era un act de mare 
curaj, îndrăzneala de a da sfaturi mai-marilor vremii, şi mai ales ţarului. Dar s-a 
întâmplat ceva neprevăzut. Planul lui a plăcut împăratului. Gheorghe Bezviconi 
scrie despre acest caz: „Scrisoarea era anonimă, dar autorul a fost găsit şi 
împăratul l-a primit foarte călduros. Influenţa lui Karazin asupra domniei lui 
Alexandr I a durat numai trei ani. Totuşi, el a reuşit să realizeze foarte mult. 
Graţie inspiraţiei sale, a luat fiinţă Ministerul Instrucţiunii Publice. Karazin a 
fost numit la acest minister în calitate de conducător al administraţiei şcolare. 
El a scris regulamente pentru instruirea poporului, pentru universităţi şi 
academii. La baza organizării tuturor universităţilor din Rusia se află 
regulamentul său din 1804. Karazin era un susţinător al activităţii diferiţilor 
fruntaşi, pe regiuni, şi un promotor al culturii în popor. Fire prea liberă şi 
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sinceră, el a trebuit să se retragă de la conducerea instituţiei publice, la 1804, 
în vârstă de 31 de ani. Şi totuşi, după o activitate atât de prodigioasă!” [162]. 

Istoria întemeierii acestei universităţi este foarte instructivă. La 1786, în 
Rusia s-a pus problema fondării a încă trei universităţi şi au fost desemnate 
oraşele Pskov, Cernigov şi Penza. V. Karazin propune să facă o donaţie de 
400000 ruble (bani adunaţi de la nobilimea locală urmaşă a boierilor 
moldoveni, care s-au refugiat cu Dimitrie Cantemir), cu condiţia ca 
universitatea să fie înfiinţată la Har’kov (1804). V. Karazin a fost şi 
întemeietorul primei staţii meteorologice din regiunea Har’kov. La 1804, s-a 
înfiinţat Universitatea Imperială din Harkov. Aşadar, fondatorul primei staţii 
meteorologice din regiunea Harkov, Vasile Karazin, a fost şi întemeietorul 
universităţii din localitate.  

Astfel, la începutul sec. XIX, din 9 universităţi care activau în Rusia 
(Petersburg, Moscova, Kiev, Odesa, Har’kov, Varşovia, Tartu, Tomsk), patru 
erau ctitorite de descendenţi moldoveni, scrie Gh. Bezviconi în unul din 
studiile sale întitulat „Contribuţia românilor la fondarea a patru universităţi 
din Rusia.  

Basarabeanul Leon Casso (1865-1914) n-a fost doar un simplu ctitor de 
şcoală, ci şi ministrul învăţământului în Rusia ţaristă. S-a născut pe 8 iunie 
1865, la Ciutuleşti, judeţul Soroca. Studiile secundare le-a făcut la Liceul 
„Condorcet” din Paris. Tot acolo şi-a început studiile universitare, la Facultatea 
de filozofie şi istorie, transferându-se în Germania, studiind jurisprudenţa, la 
universităţile din Heidelberg şi Berlin şi obţinând, în mai 1889, titlul de doctor 
utriusque juris. Examenele pentru titlul de magistru le susţine la Universitatea 
din Dorpat (Tartu), în 1892, fiind numit docent (dreptul bisericesc), iar în 1893 
– profesor (dreptul baltic). Pregătindu-se pentru parcurgerea acestor trepte ale 
învăţământului superior din Rusia, care îi deschideau perspectiva unei 
strălucite cariere academice, el – parcă urmând exemplul unui alt mare român, 
contemporan al său, Pavel Ştefan Leonard, – îşi editează prima scriere 
ştiinţifică, Die Hasftung des Benefiziaberben nach romischem und heutingem 
Rechte. (“Răspunderea moştenitorului beneficiar după dreptul roman şi 
modern”, teză de doctorat), la Berlin, în 1889. La Dorpat a tipărit o altă lucrare 
importantă: Obzor ostzeiskogo grajdanskogo prava (1894) (Analiza dreptului 
civil vestic). Tot acolo a editat studiul „Ordinea succesorală a moştenitorului 
în obligaţiunile succedatului” (1895). În acelaşi an, este transferat la 
Universitatea din Harkov, la catedra de drept civil, iar de acolo – la Moscova, 
în funcţia de inspector şi, ulterior, de director al Colegiului „Ţareviciul 
Nicolai”. Fiul lui, N. Casso, a fost membru al societății literare „Junimea”, 
prieten cu mai mulți oameni de cultură basarabeni și din Regat, filantrop. 
Exponent al unei culturi de excepţie – îşi scria operele în ruseşte şi în germană; 
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cunoştea limbile română, franceză, italiană şi engleză. Era un profesionist fără 
egal, un bun cunoscător al dreptului civil, magistrat funciar. În septembrie 1910 
este numit ministru al învăţământului public. I-a fost recomandat lui Stolâpin 
de familia Krupenski, cu care era înrudit, şi care avea mare trecere la curtea 
imperială. Leon Casso s-a ferit de politică, preferând reformele administrative, 
în limitele unui conservatism moderat. 

N.I.Pavlov, în cartea „Împăratul Nicolai II” [163] îl pune pe Leon Casso în 
rândul celor mai destoinici miniştri din timpul domniei lui Nicolai al II-lea. 
Basarabeanul Vladimir Purişkevici îi prezicea postul de prim-ministru, dar, 
spre stupoarea tuturor, la 26 noiembrie 1914, Leon Casso s-a stins din viaţă. 
Românului Leon Casso i-a fost dat să realizeze reforma învăţământului rusesc 
în momentele cele mai dificile, după revoluţia din 1905-1907, când nimeni nu-
şi imagina cum va fi viitorul imperiului, care începuse a se fisura fisura. 

Desigur, nici pe departe nu i-am numit pe toţi românii care au contribuit 
la propăşirea culturii, ştiinţei şi învăţământului rusesc, dar şi atâtor alte 
domenii. S-a dorit doar să fie pus accentul pe nişte fapte uitate intenţionat care, 
astăzi, ar trebui să trezească conştiinţa elitei ruseşti, desigur că în cazul în care 
i-a mai rămas o brumă din nobleţea de care n-au dus lipsă fondatorii de şcoli 
superioare şi medii din Rusia – românii noştri. 

 
3.2. Legăturile Basarabiei cu restul Ţării (1812-1918) 
 
Chiar şi după anexarea părţii de est a Principatului Moldovei, numită 

impropriu Basarabia, legăturile culturale şi iluministe între cele două părţi ale 
Moldovei separate de Prut au continuat destul de intens. În primii ani după 
anexare, Basarabia s-a bucurat de un anumit grad de autonomie, care însă în 
anul 1828 a fost lichidată. Ulterior Basarabia a fost transformată într-o simplă 
gubernie a imperiului. Basarabia prezenta una din puţinele regiuni ale 
Imperiului rus în care țarismul nu a reglementat la nivel de lege generală de 
stat, principiile fundamentale şi formele de utilizare a limbii materne în 
domeniul învățământului public. Astfel, la sfârşitul anilor 70 ai secolului al 
XIX-lea, limba română (moldovenească) a fost exclusă definitiv din şcoală, fapt 
ce a condus la finele secolului XX la aceea că doar 3,9% din numărul total al 
românilor basarabeni ştiutori de carte obținuseră studii primare în limba 
maternă. Cu toate acestea, în perioada de stăpânire rusească, în Basarabia au 
activat o pleiadă întreagă de scriitori şi savanți, care au aprins flacăra 
iluminismului.  

Cei mai mulţi, au activat în ultimele 3-4 decenii ale secolului al XIX-lea, 
lăsând urme adânci în istoria iluminismului, ştiinţei şi culturii, nu numai în 
Basarabia, ci şi în afara ei. Aceasta se datorează şi apariţiei în Basarabia a unor 
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structuri ştiinţifice primare. Astfel, în anul 1908, la Chişinău ia fiinţă Comisia 
gubernială ştiinţifică de cercetare a arhivelor din Basarabia, de subordonare 
dublă – Institutul de Arheologie din St. Petersburg al Academiei de Ştiinţe din 
Rusia şi guvernatorului Basarabiei. Preşedinte al Comisiei a fost ales directorul 
şcolii reale, N. Codreanu, iar secretar, I. Halippa. Comisia avea scopul de a 
aduna, cerceta şi edita documente şi materiale istorice de valoare din trecutul 
ţinutului. Sub îngrijirea lui I. Halippa, au fost publicate, în 3 volume, Studiile 
Comisiei. Asistenţă substanţială la completarea bibliotecii Comisiei a acordat 
Academia Română, care a transmis  Analele Academiei Române, din anii 
1878-1901 (26 volume), operele lui D. Cantemir publicate de B. Petriceicu 
Haşdeu, Dicţionarul limbii române, documente privind Istoria României de E. 
Hurmuzaki (în 11 volume), unele lucrări ale lui N. Iorga ş.a.  

Însă cea mai evoluată, din punct de vedere organizaţional, a fost 
Societatea naturaliştilor şi amatorilor ştiinţei naturale, fondată în a. 1904 din 
iniţiativa savantului moldovean Alexandru Stuart, întemeietorul Muzeului 
Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Acestei societăţi i-a 
revenit un rol deosebit în organizarea şi coordonarea investigaţiilor ştiinţifice în 
Basarabia. Numărul membrilor Societăţii a crescut de la 26, în 1904, până la 
200 în 1912. În cadrul Societăţii au fost formate secţiile de fizică şi 
matematică, agronomie, antropologie, geografie şi etnografie. Între anii 1906-
1914, Societatea a editat Studiile sale, în 6 volume. 

Totuşi dezvoltarea ştiinţei în Basarabia în sec. XIX a fost frânată de lipsa 
condiţiilor indispensabile pentru constituirea unor şcoli științifice originale, în 
special în domeniul ştiinţelor fundamentale (existenţa învăţământului superior 
de specialitate, a unor unităţi de cercetare dotate corespunzător). Această stare 
de lucruri i-a determinat pe mulţi iluminişti şi cercetători basarabeni să treacă 
Prutul sau să plece în universităţi din Imperiu Rus. Unele lucrări ale 
iluminiştilor care au activat în această perioadă au fost incluse în culegerea 
Academiei Române „Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 
1918” îngrijită de Paul Mihail, preot din Chişinău. Ne vom opri doar la cele 
mai reprezentative nume de iluminişti, savanţi basarabeni sau descendenţi din 
basarabeni. 

Gavriil Bănulescu-Bodoni (n. 1746, Bistriţa – d. 1821, Chişinău) şi-a 
făcut studiile în Transilvania, apoi la Academia duhovnicească din Kiev (1771-
1773), la școlile grecești  din Patmos, Smirna și la mănăstirea Vatopedu de 
la Muntele Athos (1773 -1776). Devine profesor în Transilvania, în anul 1776, 
apoi la Iași, în anul 1777. Se călugărește la Constantinopol, în 1779, cu numele 
Gavriil, continuându-și studiile la Patmos (1779–1780). Revine la Iași în 1784 
și este hirotonisit arhimandrit în 1786, fiind propus episcop la Roman, dar 
neacceptat de domnitorul fanariot de atunci. Se întoarce în același an în Rusia, 
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unde ajunge rector al Seminarului din Poltava (1786-1791). La 10 februarie 
1792,  Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a numit mitropolit al Moldovei, dar 
în aprilie, noul domn,  Alexandru Moruzi, îl trimite, în stare de arest, la 
Istanbul. Fiind eliberat prin intervenția reprezentantului Rusiei la Poartă, s-a 
reîntors în Rusia, unde a fost numit mitropolit al Poltavei (1793 - 1799), apoi al 
Kievului (1799 - 1803), iar în 1801, țarul Alexandru I l-a numit membru al 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. La 27 martie 1808, printr-un ucaz 
al aceluiași țar, a fost numit exarh al Bisericii din Moldova și Țara 
Românească - ambele țări fiind sub ocupație militară rusă (s-a instalat la Iași 22 
mai 1808), conducând Mitropolia Moldovei până după pacea de 
la București (16 mai 1812). În această calitate, a tipărit mai multe cărți și a 
lucrat pentru buna desfășurare a vieții bisericești. La 21 august 1813, țarul 
Rusiei l-a numit în fruntea noii Arhiepiscopii a Basarabiei, cu reședința 
în Chișinău, creată la cererea sa, unde a păstorit până la moarte. A înființat  
tipografia eparhială (1814), seminarul teologic (1813), pe care în perioada 
1813-1913 l-au absolvit 2436 elevi, dintre care 383 şi-au continuat studiile la 
instituții de învățământ superior, 102 absolvind Academii Teologice, iar restul 
– laice. Pentru contribuţia esenţială în promovarea ortodoxismului şi 
iluminismului a fost canonizat pe 3 septembrie 2016, fiind primul sfânt 
canonizat în Republica Moldova.    

Alexandru Hajdeu (1811-1872), scriitor, om de ştiinţă, se impune în 
prima jumătate a secolului XIX în viaţa ştiinţifică a Basarabiei. Pentru cultura 
sa enciclopedică, C. Stamati îl aseamănă cu D. Cantemir. A cules, tradus şi 
publicat în publicaţiile periodice ruse o serie de cântece populare moldoveneşti, 
însoţite de bogate comentarii istorico-literare. În domeniul biologiei, a elaborat 
un studiu, „Flora Basarabiei”. A. Hajdeu s-a preocupat şi de studierea istoriei 
Ţării Moldovei. A fost membru fondator al Academiei Române (1866). 

Alexandru Sturza (1791-1854), reprezentant de vază al ştiinţei în 
Basarabia, unul din organizatorii învăţământului public în Rusia, diplomat, 
cofondator şi vicepreşedinte al Societăţii agricole din sudul Rusiei (Odesa, 
1828) precum şi al Societăţii Imperiale de istorie şi antichităţi din Odesa 
(1839). A publicat numeroase lucrări în domeniul religiei, filosofiei şi esteticii, 
în limbile rusă, română, franceză, germană. 

Constantin Stamati (1786-1869), scriitor român din Basarabia, unul 
dintre membrii fondatori ai Societăţii Academice Române (Academia 
Română) (1866), membru corespondent al Societăţii de istorie şi antichităţi din 
Odesa (1841). A scris o serie de schiţe şi studii despre trecutul glorios al 
Moldovei. A colaborat cu Albina românească şi Dacia literară. 

Pavel Leonard (1837-1891), unul dintre cei mai remarcabili 
reprezentanţi ai ştiinţei basarabene din a doua jumătate a secolului XIX. A scris 
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numeroase lucrări ştiinţifice ţinând de religie, sociologie, politică, organizare 
teritorială. 

Avsentii Stadniţchi (1862/1936), absolvent al Seminarului Teologic din 
Chişinău (1880) şi al Academiei Teologice din Kiev. În 1895 a obţinut titlul de 
magistru în teologie, iar în 1904 pe cel de doctor în domeniul  istoriei 
bisericeşti. Rector al Seminarului teologic din Novgorod (1895), rector al 
Academiei Teologice din Moscova (1896), episcop al Volokolamscului (1899), 
episcop al Pskovului (1903). Preşedinte al Consiliului pe problemele 
învăţământului de pe lângă Sinod (1905), membru al Consiliului de Stat etc. A 
scris un număr impunător de lucrări printre care „Cercetări şi monografii 
privind istoria bisericii în Moldova” (St. Petersburg, 1904). A fost canonizat 
recent de biserica rusă. 

Bogdan Petriceicu Haşdeu (1838, Cristineşti, Hotin – 1907, Câmpina), 
scriitor şi filolog, pionier în diferite ramuri ale filologiei şi istoriei româneşti. 
Academician, enciclopedist, jurist, folclorist, publicist, istoric şi om politic, B. 
Petriceicu Haşdeu a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale culturii 
române din toate timpurile. Şi-a făcut studiile la Universitatea din Har’kov, 
după terminarea studiilor slujind ca ofiţer în armata rusă. La 1856, când sudul 
Basarabiei a revenit la Moldova, a trecut în acest ţinut, la Cahul, pentru a scăpa 
de deznaţionalizarea forţată practicată de administraţia de ocupaţie. A pus 
bazele mai multor publicații, printre care revista „Din Moldova” (1862-1863), 
în care a publicat poezii lirice, fabule, nuvele, articole critice etc. A fost 
director al Arhivelor Statului din București (1876-1900), în această calitate 
contribuind la publicarea documentelor în „Arhiva istorică” și „Cuvinte din 
bătrâni”, atât din arhivele românești, cât mai ales din cele străine. Fiind primul 
conducător al Arhivelor Statului a început să publice copii după acte din 
arhivele străine privitoare la români. În 1877 a fost ales membru al Academiei 
Române, ca un omagiu pentru întreaga sa operă, dar și în semn de recunoaştere 
recunoaștere a spiritului său enciclopedic.  

Aleco Ruso (1819-1859) şi-a făcut studiile în Elveția, după care își 
continuă studiile la Institutul lui Francois Naville, Vernier (de lângă Geneva). 
Poet, prozator, eseist şi critic literar, un foarte talentat cercetător al folclorului. 
Majoritatea lucrărilor şi le-a scris în limba franceză, traduse apoi în limba 
română de V. Alecsandri şi A. Odobescu. Colaborează la Albina Românească, 
România literară şi Dacia literară. Este autorul volumului „Cântarea 
României”, despre care N. Iorga a spus: „E o scurtă ochire asupra trecutului 
țării, în toată vitejia și durerea ce cuprinde, cu blesteme de profet fanatic 
împotriva ticăloșilor timpului de față și cu perspective limpezi deschise asupra 
viitorului. O simțire tot atât de aleasă pe cât de puternică, o mare putere de a 
concretiza în icoane gândurile de păreri de rău sau de speranțe dau acestei 
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scurte bucăți o valoare pe care unii n-au atins-o și n-o ating, și nimeni, în 
curgerea vremurilor, n-a mai găsit astfel de accente pentru a mângâia și 
îmbărbăta maica în suferință, «țara cea dragă», și în același timp, pentru 
întâia oară se caută în desfășurarea evenimentelor ce alcătuiesc istoria 
noastră un rost filosofic“.  Aleco Russo a fost basarabeanul care a cules cea 
mai frumoasă (din cele aproape 1500 existente) variantă a Mioriţei.  

Zamfir Arbore Rally (1845-1933) şi-a făcut studiile liceale la Chişinău, 
la gimnaziul nr. 1 (1858), la Nicolaev şi la Moscova (1864), iar cele 
universitare la Zurich, Elveţia (1878). La 27 martie 1918, la propunerea lui C. 
Stere, a fost ales senator de Basarabia. Avea viziuni de stânga. A colaborat cu 
peste 10 reviste ştiinţifice din Elveţia şi România. A publicat peste 50 de 
lucrări ştiinţifice şi publicistice.  

Vasile Stroescu (n. 1845, Trinca, Basarabia – d. 1926, Bucureşti) şi-a 
făcut studiile la Liceul Regional din Chişinău, liceul din Kameneţ-Podolsk şi 
Liceul Rishelieu din Odesa, a studiat dreptul la Universităţile din Moscova, St. 
Petersburg şi Berlin. A acordat burse pentru tinerii dotaţi, i-a susţinut material 
pe liderii politici şi oamenii de cultură ai Transilvaniei, a înfiinţat şcoli în 
Basarabia şi Transilvania, fiind numit de N. Iorga „…un mare binefăcător al 
culturii româneşti”. Din fondul „Vasile Stroescu” au fost editate zeci de mii de 
volume care cuprindeau operele lui I. Creangă, V. Alecsandri, G. Coşbuc, I. 
Slavici ş.a. mari scriitori. În primul Sfat al României Mari, a fost ales senator 
de Transilvania. În 1919 este primul preşedinte al Parlamentului României 
Mari – decan de vârstă. A fost printre fondatorii Societăţii Teatrale Aleco 
Russo din Chişinău, a Ligii drepturilor omului (1923), unde a fost ales 
preşedinte şi, în sfârşit, Membru de onoare al Academiei Române. 

Gurie Grosu (1877-1943) a studiat la Școala spirituală (1888-1882) și 
la Seminarul teologic din Chișinău (1892-1898), apoi, între 1898 și 1902, la 
Academia duhovnicească din Kiev, unde a obținut titlul de magistru în 
teologie. A fost mitropolit român, primul titular al Mitropoliei Basarabiei, după 
100 de ani de ocupație rusă. În anul 1918 este ales de Sf. Sinod din București 
arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei, în 1920 devine locțiitor al 
arhiepiscopului de Chișinău și Hotin, iar în 1928 – mitropolit al Basarabiei, 
păstorind până la 11 noiembrie 1936. Gurie a fost un om extrem de evlavios și 
unul dintre promotorii românismului în Basarabia. A fondat revista 
„Luminătorul”, primul număr al căreia a apărut în 1908. A editat o serie de 
lucrări cu caracter religios şi educativ, printre care: „Bucoavnă 
moldovenească” (1908); „Abecedarul moldovenesc”, care a cunoscut 7 ediţii 
(1917-1922) ş.a. 

Iosif Naniescu (n.1818, Răzălăi, jud. Bălți – d.1902, Iași) şi-a făcut 
studiile la Seminarul teologic din Buzău (1833-1835), conținându-și studiile şi 
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la alte şcoli. În 1863, este egumen la Mănăstirea Sarindar din București. În anii 
1864 - 1870, arhimandritul Iosif Naniescu a fost profesor de religie la 
gimnaziul „Gheorghe Lazăr” și la liceul „Matei Basarab” din capitală. În anii 
1870 - 1871, a fost director la Seminarul Central. La 23 aprilie 1872 
arhimandritul Iosif  Naniescu este hirotonit arhiereu, iar în ianuarie 1873 este 
numit episcop de Argeș. La 10 iunie 1875, este ales mitropolit al Moldovei, iar 
la 6 iulie, același an, este înscăunat la Iași. Timp de 27 de ani, venerabilul 
mitropolit Iosif Naniescu păstorește cu o rară blândețe și 
înțelepciune Mitropolia Moldovei. Aici a desfăşurat cea mai bogată activitate 
duhovnicească, teologică, pastorală și socială din toata viața sa, rămânând 
pentru urmași un exemplu viu și greu de imitat. A fost unul dintre ctitorii 
Catedralei Mitropoliei din Iaşi. Prin discipolii săi de la Academia teologică din 
Kiev, îi susţine material pe studenţii basarabeni. Este unul dintre fondatorii 
„Revistei teologice” (1883-1887), editată la Iaşi. Membru al Academiei 
Române (1888) 

În anul 1898, la Chişinău ia fiinţă Comisia gubernială ştiinţifică de 
cercetare a arhivelor din Basarabia, de subordonare dublă – Institutului de 
Arheologie din St. Petersburg al Academiei de Ştiinţe din Rusia şi 
guvernatorului Basarabiei. Preşedinte al Comisiei a fost ales directorul şcolii 
reale, N. Condreanu, iar secretar I. Halipa. 
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CAPITOLUL IV 

 
BASARABIA ŞI UNIREA PRINCIPATELOR LA 1859 

 

„Dorinţa cea mare, cea mai generală, aceea hotărâtă de toate generaţiile 
trecute, aceea care este sufletul generaţiei actuale, aceea care, împlinită, va face 

fericirea generaţiilor viitoare, este Unirea Principatelor într-un  singur stat”. 
(Din propunerea de unire, citită de Mihail Kogălniceanu,  

la 7 octombrie 1857, în divanul ad-hoc al Moldovei) 
 

4.1. Pregătirea micii uniri a Principatelor Moldova şi Muntenia 
 

A doua jumătate a sec. XIX este marcantă pentru neamul românesc: la 24 
ianuarie 1859, prin alegerea dlui A.I.Cuza domnitor al Munteniei, fiind deja 
ales, la 5 ianuarie 1859, domnitor al Moldovei, s-a împlinit visul de secole al 
românilor – Unirea Principatelor, numită şi Mica Unire, fără Basarabia, 
înghiţită de Imperiul Rus, dar cu judeţele din sudul Basarabiei – Ismail, 
Bolgrad şi Cahul, revenite pentru o scurtă perioadă acasă în urma războiului 
din Crimeea (1853-1856). Această mişcare unionistă a fost parte componentă a 
mişcării unioniste europene, care s-a soldat cu apariţia noilor state unificate pe 
harta Europei: Italia unificată de eroul naţional Giuzeppe Garibaldi – 1861 şi 
desăvârşită la 1918 (ca şi România!); Germania, unificată de Bismark – 1871 şi 
România (1859). În principatele române acest proces demarat în condiţii mult 
mai grele, de ostilitate din partea celor trei imperii – otoman, rus şi austriac, 
care nu doreau să aibă un stat unificat puternic la hotarele lor. 

Ideea Unirii principatelor româneşti plutea în aer, devenea tot mai 
puternică şi se impunea ca o necesitate stringentă. Marii noştri cronicari, 
Grigore Ureche şi Miron Costin, încă din sec. al XVII-lea menţionaseră în 
lucrările lor necesitatea unităţii de neam, arătaseră că moldovenii cu muntenii 
şi transilvănenii sunt aceeaşi: „de la Rîm ne tragem”. Nu exista însă, unitate 
politică, românii fiind împărţiţi în trei părţi. Flacăra unirii, aprinsă de Mihai 
Viteazul (chiar dacă a fost de scurtă durată!) a rămas să ardă vie în inimile 
românilor. Marele ban muntean, încă la 1772, într-un memoriu al său, iscălit de 
mai mulţi dregători şi adresat Austriei, arăta avantajele, atât pentru Principate, 
cât şi pentru pacea europeană, dacă Moldova şi Muntenia s-ar uni sub protecţia 
comună a Austriei şi Rusiei. Tudor Vladimirescu, adresându-se boierilor, într-o 
scrisoare din 5 aprilie 1821, le spune să ia legătură „cu dumnealor, boierii 
moldoveni, ca unii ce suntem de un neam, de o lege şi subt stăpânire şi ocrotiţi 
de aceeaşi putere”.    

Vrednicii noştri înaintaşi au pledat mereu cu orice ocazie oportună, 
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cerinţa „repunerii în vigoare a unor vechi drepturi recunoscute în trecut, dar 
violate în prezent” [164, p.20]. Despre unitatea neamului românesc şi, implicit, 
despre dreptul lor la unire scrie şi Filippo Buonoccorsi Callimachus: „Valahii, 
care neam e astăzi divizat în două părţi mult timp după aceasta au ajuns totuşi 
la supunere astfel încât să îşi păstreze toate legile lor împreună cu avuţiile şi 
până aproape şi libertatea” [165, p. 275].  

Situaţia internaţională devenea tot mai favorabilă unirii principatelor 
Moldovei şi Munteniei. Marele înaintaş muntean N. Bălcescu menţionează: 
„La sud şi la est de Carpaţi, în contextul războaielor ruso-austro-turce şi a 
primejdiei dispariţiei statalităţii româneşti, s-a produs o puternică reacţie faţă 
de proiectele străine de organizare a Principatelor Române şi de definire a 
statutului lor politico juridic de autonome în virtutea tradiţiei istorice a Ţării 
Româneşti şi Moldovei” [166, p.118, 130]. Rusia reuşise în 1772 să 
încorporeze o bucată din Polonia, reuşise să se apropie de Austria în baza unui 
controversat proiect de realizare a unui regat Dacic format din principatele 
Moldova şi Muntenia. Cu ocazia acestui proiect, ţarina Ecaterina a II-a găsea în 
Iosif al II-lea, împăratul Austriei, un interlocutor mult mai comod şi mai 
interesat de „marea politică” şi anexiuni decât mama sa Maria Tereza (1740-
1780) [167, p. 97]. La Congresul de pace de la Focşani (24 iulie – 24 martie 
1772), delegaţii celor două ţări româneşti cer unirea Moldovei cu Ţara 
Românească şi garantarea independenţei lor de către Austria, Rusia şi Prusia. 
Numirea, în a. 1829, a lui P.D. Kiseleff guvernator al ambelor principate 
(ultimul dintre trei guvernatori ruşi care au guvernat până în 1834) şi 
elaborarea Regulamentului Organic (o primă constituţie identică pentru ambele 
principate) a fost, de asemenea, un pas spre unirea principatelor. Atât de 
puternică era conştiinţa unirii, încât în Regulamentul Organic, art. 425 se 
specifica: „Originea, religia, obiceiurile şi asemănarea limbii locuitorilor 
ambelor principate conţin elementele unirii intime, care a fost întârziată şi 
împiedicată prin împrejurări întâmplătoare şi de a doua mână, foloasele şi 
urmările bine-făcătoare ce ar izvorî din întrunirea acestor două popoare nu ar 
putea fi pusă la îndoială”, iar în art. 426 se menţiona „nevoia de comisiuni 
mixte din partea guvernului ambelor principate cu menirea de prefacere într-
un singur trup a legilor moldo-valache”. Astfel, Regulamentul Organic a oferit 
celor două principate primul lor sistem comun de guvernare.  

Cărturarii timpului scot în prim plan tot mai pregnant ideea unirii. Încă în 
1818, savantul Dionisie Fotină publicase Istoria vechii Dacii; Mihail 
Kogâlniceanu fondează la Iaşi Dacia literară, iar transilvăneanul August 
Laurean şi cu munteanul Nicolae Bălcescu încep editarea Magazinului istoric 
pentru Dacia, în cicni volume. Într-un memoriu, oltenii îi cer lui Gheorghe 
Bibescu să lupte pentru înfiinţarea „regatului dacic”. În anul 1842, tinerii 
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Munteniei oferiseră tronul lui Mihail Sturza, domnitorul Moldovei, care însă nu 
l-a primit, de frica ruşilor.  

Un pas spre unire a fost elaborarea la 1842 a unui proiect de unificare „al 
măsurilor și greutăților”. La 1 ianuarie 1848, domnitorul muntean Gheorghe 
Bibescu face primul pas spre unirea Principatelor, desființând Vama din 
Focșani, care era cel mai important punct vamal între cele două țări, 
realizându-se astfel uniunea vamală între Moldova și Țara Românească. De 
altfel, pe aceeaşi cale au mers şi landurile germane, care au format mai întâi o 
Uniune Vamală, până la unirea lor de facto.  

Un rol decisiv în promovarea unirii celor două principate ş-a avut 
mişcarea revoluţionară de la 1848 din Principate, care făcea parte din 
conglomeratul de revoluţii europene. Revoluția română de la 1848 s-a 
desfășurat în condițiile în care părți din teritoriul național se aflau în stăpânirea 
imperiilor vecine (Transilvania, Bucovina), în timp ce Moldova  și Muntenia 
 erau constrânse să accepte protectoratul Rusiei țariste și suzeranitatea 
Imperiului Otoman. 

În vara lui 1848 în Bucovina se aflau peste 50 de fruntași revoluționari 
moldoveni, printre care Alexandru Ioan Cuza, C. Negri, D. Canta, Vasile 
Alecsandri, Al. Russo, Mihail Kogălniceanu. În august 1848 este redactat un 
program din 36 de puncte, publicat de Kogălniceanu sub titlul „Dorințele 
partidei naționale din Moldova”, care era împotriva Regulamentului organic și 
a protectoratului rusesc. Programul includea, printre altele deziderate precum 
egalitatea politică și civilă, instrucțiune gratuită, împroprietărirea țăranilor, 
încheindu-se cu o dorință arzătoare: unirea Moldovei cu Muntenia [66, p.586].  

Un rol important l-a jucat propaganda unionistă întreprinsă de Partida 
Națională în Principate și în străinătate, în special în Franţa, sub diverse forme: 
apeluri către opinia publică europeană; afirmarea programului politic în 
publicații ca „România viitoare” (1850, Paris), „Junimea română” (1851), 
„Republica română” (Paris, 1851, Bruxel, 1853) ş.a. Această mişcare s-a 
bucurat de  sprijinul unor personalități marcante (Paul Bataillard, Edgar Quinet, 
Hippolyte Desprez).  

 

4.2. Războiul din Crimeea şi Tratatul de la Paris 
 

 La mijlocul secolului 19 apăruse o mică speranţă pentru această mult 
pătimită aşchie de popor român – Basarabia – de a scăpa de jugul rusesc, mai 
draconic decât cel turcesc. Marile Puteri ale Europei erau deranjate de 
expansionismul crescând al Imperiului Ţarist în Balcani. Originea crizei prin 
care s-a ajuns la al 11-lea război ruso-turc din 1853-1856, supranumit Războiul 
Crimeii, stă în chestiunea Locurilor Sfinte. Era vorba de reglementarea 
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drepturilor pelerinajelor, pe de-o parte, ale catolicilor latini, pe de-alta şi ale 
ortodocşilor în Locurile Sfinte din Palestina, la Ierusalim, Betleem etc. Trimisul 
ţarului Nicolae I al Rusiei, Alexandr Sergheevici Menşikov, a încercat să 
negocieze noi tratate, care să fi permis să se amestece în afacerile religioase ale 
Imperiului Otoman ori de câte ori rușii ar fi considerat inadecvată protecția 
Sultanului. Sultanul, convins de trimisul Marii Britanii, Lordul Stratford, a 
respins cererile rușilor, demonstrându-i că acestea compromit independența 
turcilor. Imediat după ce a aflat de eșecul diplomatic al lui Menşikov, țarul a 
ordonat armatei ruse să intre în Moldova și Valahia, folosindu-se de pretextul 
eșecului rezolvării problemei locurilor sfinte. Nicolae I spera că Marile Puteri 
îi vor fi recunoscătoare pentru rolul Rusiei în înăbușirea revoluțiilor europene 
de la 1848. În această situație, sultanul a declarat război, armatele sale atacând 
forțele rusești în apropierea Dunării, lângă Tulcea. În 1853, după ce Rusia a 
ignorat un ultimatum anglo-francez, care cerea retragerea din Principatele 
Dunărene, Marea Britanie, Franța şi Regatul Sardiniei au întrat în război de 
partea otomanilor. Când anglo-francezii au cerut retragerea rușilor din 
Principatele Dunărene, Austria i-a sprijinit și, deși nu a declarat imediat război 
Rusiei, a refuzat să se declare neutră.  

În momentul izbucnirii războiului Crimeii, alături de alţi mari prieteni ai 
românilor din presa occidentală, a fost cunoscutul jurnalist francez Saint Marc 
Girardin. În articolul său scris în favoarea românilor, „Poziţia viitoare a 
Principatelor de la Dunăre”, din mai 1854, reia discuţia despre drepturile 
principatelor cuprinse în capitulaţii: „ele au o existenţă aparte şi un 
guvernământ deosebit; ele au legiuirile şi aşezămintele lor…Hospodarii 
Moldovei şi ai Valahiei ascultă de sultan ca de suzeranul lor…Ei sunt o 
naţionalitate distinctă şi recunoscută de către puterile europene” [136, p.111].  

În perioada Congresului de la Viena, Girardin reia discuţia despre 
drepturile românilor bazate pe istorie în „Articol privind Principatele Române, 
prilejuit de deschiderea Conferinţei de la Viena”: „Sperăm că Congresul de la 
Viena, când o fii să ieie o hotărâre asupra soartei Prinţipatelor nu va trece cu 
vederea dreapta cerere a moldo-valahilor în ceea ce priveşte naţionalitatea 
consfinţită prin vechi tractaturi… când ele s-au văzut silite a se închina 
armelor sultanilor, chiar atunci au făcut pe învingători ca să recunoască 
naţionalitatea lor, primind suzeranitatea iar nu giugul acestora….Neatârnarea 
şi autonomia neamului moldo-valah este deci un drept vechiu şi legiuit…şi 
negreşit că va fi luat în seamă de Congresul Vienei. Patrioţii din Moldo - 
Valahia aveau toată dreptatea de a se rezema pe acele tractaturi când, anul 
trecut, cerea arme Turciei şi Europei ca să mute teatrul războiului chiar în 
sânul Basarabiei” [137, p.118]. Astfel, Saint Marc Girardin se arată binevoitor 
tuturor marilor revendicări româneşti: participarea armatei naţionale la 
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campania antirusă, desfiinţarea protectoratului rus, recunoaşterea autonomiei 
româneşti, chiar dreptul asupra Basarabiei şi transformarea lor în „Ţările de 
Jos” ale Europei. 

Deznodământul războiului Crimeii (care a durat din 28 martie 1853 până 
în 1856), a creat la un context european prielnic realizării unirii. Situația 
externă se arăta favorabilă; înfrângerea Rusiei și hegemonia politică a Franței 
ofereau un context benefic pentru punerea în practică a proiectului, cu atât mai 
mult cu cât Napoleon al III-lea, împăratul francezilor, dorea un bastion 
răsăritean convenabil politicii sale, care să contrabalanseze expansiunea 
rusească și să contribuie, alături de Italia, la subminarea sau chiar la 
destrămarea monarhiei austro-ungare. 

Pacea s-a încheiat prin Tratatul de la Paris (30 martie 1856), care 
cuprindea următoarele clauze pentru Principate [66, p. 606]: 

1. Se retrocedează Moldovei trei judeţe din Basarabia; 
2. Protectoratul ţarist este înlăturat, Principatele rămânând sub 

suzeranitatea Porţii, dar cu garanţia marilor puteri europene ; 
3. Regulamentele organice vor fi revizuite potrivit dorinţelor românilor. 

În acest scop, se va convoca în fiecare principat câte un divan ad-hoc, 
reprezentând toate clasele societăţii. Dorinţele acestor divanuri vor fi 
examinate de puterile europene şi rezultatul final - exprimat printr-o convenţie, 
care se va încheia tot la Paris. 

4. Libertatea navigaţiei pe Dunăre şi neutralitatea Mării Negre. 
Înfrântă în Crimeea, de către Marile Puteri aliate Turciei, Rusia este 

nevoită, în 1856, să întoarcă Principatului Moldovei o bună parte din Bugeac: 
vestul și toată linia Dunării, inclusiv o îngustă ieșire la mare în dreptul satului 
Jibrieni, cu o suprafață totală de 10.977 km². Restituirea acestor teritorii s-a 
făcut în urma unor complicate negocieri între Franța, Austria, Anglia și Rusia 
(Imperiul Otoman, și cu atât mai mult Principatele române, erau simpli 
spectatori). Deși cunoștea prea bine, fie și numai din rapoartele consulului de la 
Iași, Victor Place, românitatea întregii Basarabii, Napoleon al III-lea al Franței a 
dorit să menajeze Rusia, un posibil viitor aliat, și nu a impus, ca de altfel nici 
Austria, părăsirea întregii Basarabii (ce vis frumos, nerealizat însă!), teritoriu 
ocupat cu puține decenii înainte, ci doar a malurilor Dunării.  
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4.3.  Unirea principatelor Moldova şi Muntenia 
 

Votul popular, favorabil unirii în ambele țări, rezultat în urma unor 
Adunări ad-hoc în 1857, a dus la Convenția de la Paris din 1858, o înțelegere 
între Marile Puteri (Franța, Rusia, Anglia, Prusia și Sardinia, Imperiul Otoman 
și Austria), prin care se accepta o uniune mai mult formală între cele două țări, 
cu guverne diferite și cu unele instituții comune.  

Întrunite în capitala Franței pentru a lua în discuție cererile celor două 
Divanuri ad-hoc (10/22 mai – 7/19 august 1858), puterile europene au adoptat 
Convenția de la Paris: 

- Principatele își păstrau autonomia sub suzeranitatea Porții și sub 
protecția celor șapte puteri; 

- Se adopta denumirea de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, 
fiecare având instituții proprii; 

- Se înființau instituții comune precum Comisia Centrală de la Focșani  
(care elabora proiectele de legi de interes comun), Înalta Curte de Justiție și 
Casație, armata; 

- Se prevedeau principii de organizare și modernizare a viitorului stat 
(separația puterilor în stat, desființarea privilegiilor de clasă, egalitatea în fața 
legii, drepturi politice pentru creștini, libertatea individuală); 

- Dreptul de vot rămânea cenzitar. 
Convenția de la Paris avea să joace rolul unei veritabile Constituții a 

Principatelor. Au urmat alegerile pentru Adunările Elective, care urmau să îi 
desemneze pe cei doi domni. 

 
4.3.1. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza 

 

În Moldova, în urma 
alegerilor din 5/17 ianuarie 
1859, a fost ales în 
unanimitate liderul unionist 
Alexandru Ioan Cuza, 
reprezentantul „Partidei 
Naționale”. Alegerea nu a 
fost simplă. Iniţial doreau să-l 
susțină pe Grigore Sturza, fiul 
fostului domnitor, Mihail 
Sturza, și agent al Rusiei. 
Acesta, susținut de Rusia, 
viza și el unirea celor două 
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țări, dar sub domnia sa și sub forma unui stat-marionetă care să facă jocurile 
Imperiului Rus. Cu două zile înainte de votul pentru alegerea domnitorului, 
unioniștii au înțeles jocul lui Sturza și au hotărât să-l respingă și să desemneze 
un candidat al lor. După dispute aprinse, a fost acceptat comandantul micii 
armate moldovene, Alexandru Ioan Cuza (care nu participase la întâlnire). La 
adunarea propriu-zisă, Cuza a fost prezentat drept variantă de compromis între 
conservatorii filoruși și liberalii pro-occidentali  (francofili). Oamenii lui Sturza 
au fost surprinși să constate că acesta este respins și în schimb adunarea îl 
votează în unanimitate pe Cuza. S-a uneltit pentru uciderea liderilor unioniști 
Mihail Kogălniceanu, Anastasie Panu și Manolache Epureanu (pe al căror 
sprijin contase Sturza, dar care au votat pentru Cuza) și a domnitorului Cuza. 
Complotul a fost însă dejucat după ce a fost deconspirat de Alecu von Onciul și 
Iacob Antosz, iar ancheta a dovedit ulterior implicarea Rusiei. 

Întrucât în textul Convenției nu se stipula ca domnii aleși în cele două 
Principate să fie persoane separate, liderii unioniști au decis ca alesul Moldovei 
să fie desemnat și în Țara Românească. Acolo însă, Cuza era susținut doar de 
liberali, în timp ce conservatorii dețineau 46 din cele 72 de mandate. În această 
situație, liberalii radicali au inițiat, prin intermediul tribunilor, o vie agitație în 
rândul populației capitalei și al țăranilor din împrejurimi. O mulțime de peste 
30000 oameni s-a aflat în preajma Adunării. Unul dintre tribuni, I.G. 
Valentineanu, nota că poporul era gata „să năvălească în Cameră și să o 
silească a proclama ales pe alesul Moldovei”. 

Deosebit de înflăcărat a fost discursul rostit de deputatul Vasile Boierescu 
în adunarea electivă din Bucureşti, la 24 ianuarie 1859: „Pentru ce suntem 
împărţiţi în două câmpuri?” Oare nu suntem toţi fiii aceluiaşi mume? Care este 
cauza diviziunii noastre? Care este mărul discordiei dintre noi?”. Alexandru I. 
Cuza a fost votat în unanimitate. Astfel s-a făcut primul pas către definitivarea 
Unirii Principatelor Române. Țările au intrat de atunci într-o uniune personală. 
Conceptul era cunoscut la acea vreme, dar nu însemna nimic în ce privește o 
unire politică. Orientarea unionistă a domnitorului a făcut însă ca acesta să 
acționeze pe parcursul următorilor doi ani în sensul unirii pe toate planurile. 

Însă acest fapt împlinit nu era pe placul imperiilor vecine, care nu au 
încetat nici pentru o clipă a unelti împotriva tânărului stat. O cronologie a 
evenimentelor violente petrecute în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 
arată că el nu a avut nici o clipă de linişte: 
- în februarie 1859 este descoperit un complot al numiţilor Matelon şi Grino, 

care urmărea asasinarea lui Cuza prin explozia unei bombe; 
- în mai-iunie 1859, revolta grănicerilor din Vădeni, Focşani, Târgu 

Măgurele, Calafat (provocare rusească); 
- în septembrie 1860, tentativă de asasinat organizat la Constantinopol; 
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- în noiembrie 1860, tulburările civile de la Craiova şi Piteşti, de asemenea, 
de la Ismail şi Bolgrad, ca urmare a unor provocări ruseşti; 

- în 22 noiembrie 1862, răscoala lui Mircea Mălăieriu, înăbuşită de armată 
(cca 200 de arestaţi); 

- în martie 1862, asasinarea celui dintâi prim ministru al României – Barbu 
Catargiu; 

- în iulie 1863, ciocnire militară a trupelor regulate cu un detaşament polon 
rebel; 

- în 11 decembrie 1863, secularizarea averilor închinate; un complot al 
preoţilor greci pentru eliminarea fizică a lui Alexandru I. Cuza; 

- în 2 mai 1864, lovitură de stat; 
- în 9 mai 1864, complotul Şuţu-Lamberti pentru răsturnarea lui Cuza şi 

anularea unirii (implicare otomană la nivel înalt); 
- în 3 august 1865, tentativă de lovitură de stat. 

Forţa care a controlat mereu informativ şi politic România a fost Rusia. 
Încă din primele zile ale Unirii, Rusia a dezvoltat un sistem de spionaj, plasat la 
cel mai înalt nivel, cu care a căutat să influenţeze evoluţia statului român pe 
scena est europeană. 

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873) s-a născut 
la Bârlad, judeţul Fălciu, unde se născuse şi 
domnitorul Dimitrie Cantemir. De menţionat faptul 
că, până la răpirea Basarabiei, judeţul Fălciu 
cuprindea şi părţile Tigheciului din partea stângă a 
Prutului. Se trage dintr-o veche familie moldoveană 
şi a beneficiat de educaţie occidentală (Paris, Pavia, 
Bologna). Revoluţionar paşoptist, apoi exilat, sub 
domnitorul Mihail Sturdza (1834-1849), fervent 
unionist în timpul domniei lui Grigore V. Ghica 
(1849-1854, 1854-1856) – domnitor binevoitor  ideii 
unioniste, sub cârmuirea căruia a fost preşedinte de 
tribunal judeţean, prefect de judeţ, comandant al 
oştirii (1859) şi deputat în Adunarea electivă a Ţării, 

ales în cele din urmă candidat al unioniştilor la tronul Moldovei, inclusiv şi de 
reprezentanţii celor trei judeţe din Bugeac, Cahul, Bolgrad și Ismail. De 
menţionat faptul că Principatele Române au fost practic primele în Europa care 
şi-au realizat Unirea. La 1861, Italia îşi declară independenţa care a fost 
desăvârşită doar la 1918 (ca şi a României). Germania şi-a declarat 
independenţa la 18 ianuarie 1871.  

„Românii, aceşti fraţi îndepărtaţi ai italienilor, au dat dovadă de 
patriotism şi un exemplu de concordie pe care noi, italienii, suntem gata de a-l 
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urma. Unirea Principatelor va prepara unirea tuturor italienilor într-un singur 
corp, deoarece, de acum înainte nimeni nu va mai putea să împiedice, astăzi, 
ca minunatul act ce s-a împlinit la poalele Carpaţilor să nu se realizeze şi la 
picioarele Alpilor”. Aşa îl întâmpina, în martie, 1859, marele Camillo Benso, 
conte de Cavour, pe atunci încă prim-ministru al Regatului Sardiniei, pe Vasile 
Alecsandri, ministrul de externe încă doar al Moldovei, sosit în vizită oficială 
la Torino, tocmai pentru a anunţa dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.  

 

4.3.2. Recunoașterea internațională a Unirii 
 

Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta primul pas pe calea 
înfăptuirii statului național român unitar. Realizat sub o puternică presiune 
populară, în special la București, alegerea lui Alexandru loan Cuza ca domn al 
Munteniei a găsit confirmare deplină la marea manifestare prilejuită de sosirea 
alesului națiunii la Bucureşti. Însă cea mai mare 
problemă era recunoașterea internațională a 
alegerilor. Cele trei imperii – Rus, Otoman şi 
Austriac nu se puteau împăca cu apariţia unui stat 
unitar independent. Poarta și Austria considerau 
alegerea lui A.I.Cuza ca domnitor de ambele 
Principate drept o încălcare a Convenției de la 
Paris. Din acest motiv la 26 martie/7 aprilie – 25 
aug./6 sept., la Paris se convoacă o nouă 
Conferință internațională. Misiuni speciale, 
conduse de persoane apropiate lui Alexandru I. 
Cuza, au vizitat capitalele Marilor Puteri garante 
și au reușit să câștige sprijin pentru cauza 
românească. Deja în a doua ședință a Conferinței (1/13 aprilie), Franța, Rusia, 
Anglia, Prusia și Sardinia au recunoscut dubla alegere a lui A.I.Cuza. Imperiul 
Otoman și Austria însă se opuneau. Mai mult, ele pregăteau  o intervenție 
militară peste Dunăre. Alexandru I. Cuza a  răspuns energic. La 20 aprilie, la 
Florești, între Ploiești și Câmpina, armata moldo-munteană era concentrată 
spre a face față oricărei situații. După alte amenințări, sub presiunea celorlalte 
puteri garante, Poarta a acceptat oficial, odată cu Austria, în a 3-a ședință a 
Conferinței de la Paris (25 august/7 septembrie), să recunoască, la rândul ei, 
dubla alegere. Detensionarea situației, atât în relațiile cu Imperiul Otoman, cât 
și cu cel Habsburgic, îl determină pe domn să ordone închiderea taberei de la 
Florești (1 septembrie 1859). Fără a aștepta verdictul altor reuniuni 
internaționale, Alexandru I. Cuza a trecut la unificarea aparatului de stat. 
Misiunile diplomatice ale Principatelor la Constantinopol erau reunite încă în 
cursul   anului  1859  (martie),  cu  Costache  Negri,  recunoscut  chiar  de către  
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Poartă, drept unic reprezentant al celor două țări. Unificarea armatei începea cu 
deplasări de unități militare moldovene la București și muntene – la Iași. În 
cursul anului 1860, statele majore, instrucția, administrația și intendența au fost 
așezate sub o singură autoritate, iar aceeași persoană – generalul Ion Emanoil 
Florescu – a fost numită în funcția de ministru de război în ambele țări. La 
serviciul telegrafului moldovean și muntean este numit ca inspector general 
Cezar Librecht. 

În anul 1860 se înfiinţează prima ambasadă română (la Paris) şi se 
încheie Convenţia telegrafică cu Rusia, cea dintâi convenţie internaţională a 
Principatelor. După mai multe tratative, în 1861, Turcia a recunoscut unirea 
completă a Moldovei şi Ţării Românesti, dar numai pe timpul vieţii lui Cuza. 
La 20 noiembrie (pe stil vechi) 1861, Înalta Poartă a adoptat “Firmanul de 
organizare administrativă a Moldovei şi Valahiei”, prin care a admis unirea 
politică şi administrativă a Principatelor Moldova şi Ţara Românească ca 
teritorii autonome aflate în componenţa Imperiului Otoman. Pe 11 decembrie 
1861 Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei şi totodată domn al Munteniei 
(cu guverne şi adunări separate la acea dată), a dat publicităţii Proclamaţia, prin 
care a adus oficial la cunoştinţă că „Unirea este îndeplinită, naţionalitatea 
română este întemeiată… În zilele de 5 şi 24 ianuarie aţi depus toată a voastră 
încredere în alesul naţiunei, aţi întrunit speranţele voastre într-un singur 
domn; alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie” [66, p. 615]. 
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4.3.3. Unificarea instituţiilor statului 

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a durat doar şapte ani, însă a fost una 
dintre cele mai rodnice din istoria noastr[. Un factor important al succesului 
domniei lui a fost prim ministrul Mihail Kogâlniceanu, care avea înţelegere 
deplină în ce priveşte tot ce e naţional. Complet dezinteresat, el n-a căutat să 
facă avere cât a fost domn. Iubea poporul şi a luptat pentru ridicarea lui. 
Adesea, îmbrăcat în haine străine, cutreiera târgul pentru a/şi da seama de 
starea adevărată a lucrurilor.  

La 22 ianuarie (pe stil vechi) 1862,  s-a format primul guvern unitar al 
României sub preşedinţia lui Barbu Catargiu. Două zile mai târziu, pe 24 
ianuarie 1862, adunările Moldovei şi Ţării Româneşti, reunite în şedinţă 
comună, au proclamat oraşul Bucureşti drept capitală a întregii ţări. De la acea 
dată, Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti şi-au încetat existenţa, 
dând naştere statului „România”. 

Au început să fie aplicate o serie de reforme progresiste. A fost unificat 
sistemul vamal şi administraţia telegrafului, s-a interzis bătaia la sate, au luat 
fiinţă judecătoriile săteşti etc. În  anul 1863, a început confiscarea imenselor 
moşii detinute de mănăstiri, multe din acestea aparţinând grecilor. Un an mai 
târziu, Alexandru Ioan Cuza purcede la împropietărirea marilor mase de ţărani. 
Este adoptat primul Cod Civil şi Cod Penal din ţările române, inspirate după 
Codul Napoleonian. Au fost fondate Universitatea din Bucureşti şi cea din Iaşi. 

După realizarea deplină a unirii, atenţia lui Cuza se întoarce spre 
problemele interne, dintre care cele mai importante erau: problema averii 
mănăstirilor închinate şi problema împroprietăririi ţăranilor. Atât în 
proclamaţia de la Izlaz, cât şi în Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova se 
prevedea secularizarea averilor mănăstireşti – luarea acestora sub controlul 
statului. Problema împroprietăririi corecte a ţăranilor a întâlnit rezistenţă în 
Parlament, fiind votat un proiect de lege defect, care însă nu a fost promulgat 
de Cuza. În primăvara anului 1864, prim-ministrul M. Kogâlniceanu depune în 
Parlament un nou proiect de lege rurală mult mai prielnic ţărănimii. La 
acuzaţiile că instigă pe ţărani prin circularele, pe care le trimisese în toată ţara, 
răspunsul prim ministrului M. Kogâlniceanu a fost remarcabil: „Declar cu 
francheţe că sînt pentru îmbunătăţirea soartei ţăranilor, că în această 
îmbunătăţire văd fundarea naţionalităţii române… Este timpul ca înaintea 
interesului privat să gândim la interesul cel obştesc; ca înainte de a ne ocupa 
de moşiile cele mici, să ne ocupăm de moşia mare, România. Două mii de 
boieri nu fac o naţiune: acesta e un adevăr ce nu se poate contesta; le-am 
vorbit de gloria strămoşilor, de timpurile lui Ştefan cel Mare, ale lui Mihai 
Viteazul, când şi ţăranul simţea că are o patrie şi, alături cu boierul, se bătea 
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pentru apărarea ei” [66, p.620]. Pentru implementarea acestei Legi, Cuza a 
fost nevoit să dizolve parlamentul (Camera), dar şi să modifice Constituţia. În 
baza noii constituţii, Legea rurală a fost promulgată la 14/26 august 1864 şi 
împroprietărirea ţăranilor se înfăptui în sfârşit. 

 
4.3.4. Impactul Unirii Principatelor în cele trei judeţe din Basarabia 
 
În proclamația sa din 1859 către locuitorii Basarabiei, Alexandru Ioan 

Cuza zicea: „Venim printre voi ca Domn şi ca Părinte ca să vă aducem bucurie 
şi vindecarea rănilor de care aţi pătimit până acuma. Noi dorim ca să primiţi 
sosirea noastră în mijlocul vostru ca un semn de pace şi de mângâiere”. 
Locuitorii acestui ținut s-au bucurat nespus de mult de împroprietărirea 
clăcașilor, fiind izgoniți călugării greci care-i exploatau. Legea rurală a fost 
mai benefică pentru ţăranii din partea dreaptă a Prutului (judeţele Cahul, 
Bolgrad şi Ismail, unde suprafeţele distribuite ţăranilor au fost mai mari decât 
în restul ţării: 86734 m2 comparativ cu 72680 m2 în Moldova şi 55130 m2 în 
Muntenia „pentru săteanul cu doi boi şi o vacă”; 58631 m2 comparativ cu 
57288 m2 în Moldova şi 35755 m2 în Muntenia „pentru săteanul cu patru boi şi 
o vacă”; 30517 m2 comparativ cu 30434 m2 în Moldova şi 20578 m2 în 
Muntenia „pentru săteanul care n-avea decât o vacă”. De asemenea se 
desfiinţa claca (boierescul), dijma, podvezile ş.a. corvezi. După atâtea 
nedreptăţi câte i s-au adus în ultimii 100 de ani, în sfârşit, ţăranul era apreciat la 
justa-i valoare. 

Câtă dragoste faţă de domnul lor conţine Telegrama trimisă de locuitorii 
satelor din judeţul Fălciu (baştina domnitorului) lui Cuza după publicarea legii 
rurale: „Fapta pe care Măria-Voastră aţi isprăvit slobozind neamul românesc 
din boieresc, munca silită… este atît de mare cît nu o poate scrie niminea. 
Dumnezeul părinţilor noştri păstreze zilele Măriei Tale ferice, nebîntuite; îl 
rugăm să ia din zilele noastre şi a copiilor noştri şi să adaoge pe ale Măriei 
Voastre, să ne pui la cale pînă la sfîrşit. Rugămi-te dă-ne voie ca de acum 
înainte să te numim Părintele cel bine voitor şi slobozitorul neamului 
românesc” [66, p.613]. Să ne amintim de un alt caz, similar - al gratitudinii 
locuitorilor ţinutului Tigheci faţă de domnitorul Constantin Cantemir, 
considerat domnitorul lor. Drept confirmare a dragostei faţă de domnitorul 
unificator, numele domnitorului Cuza îl poartă localităţi din Basarabia, 
instituţii de învăţământ, străzi etc. 

De menţionat că locuitorii acestei zone a Basarabiei au fost martori la 
instaurarea lui Carol I de Hohenzollern în fruntea României în 1866, precum și 
la proclamarea independenței în 1877. Odată cu reinstaurarea administrației 
moldovenești în judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail a fost reintrodus sistemul 
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legislativ moldovenesc. Acesta a fost păstrat de ruși chiar și după anexarea din 
1878, făcând notă distinctă față de restul Basarabiei. Sub administrația 
românească, au fost înfiinţate un gimnaziu în Ismail și 125 de școli primare, 
aici fiind înscriși 7000 de băieți și 944 de fete. În fiecare comună s-au înființat 
școli primare de băieți și de fete, precum și școli secundare la Ismail (Școala 
normală de învățători rurali, Seminarul ortodox, liceul, din 1873, gimnaziul de 
băieți cu profil economic), Cahul (şcoală de catiheți), Liceul bulgar din 
Bolgrad. În satul meu de baştină, Carpeşti (denumire provenită de la vechiul 
nume al dacilor care au populat Basarabia – carpii) – baştina ilustrului om de 
cultură şi preot, supravieţuitor al Gulagului stalinist, Vasile Ţepordei, în 1861 a 
fost fondată şcoala primară. Ceea ce regimul ţarist nu reuşise să realizeze în cei 
aproape 50 de ani de guvernare în aceste judeţe (1812-1856) tânărul stat 
românesc a reuşit chiar în primii 10 ani de existenţă.  

Tot la Ismail s-a organizat și Episcopia Dunării de Jos (1864), aici fiind 
întronizat eruditul ierarh Melchisedec Ștefănescu. Seminarul de pe lângă 
Episcopia Dunării de Jos s-a deschis în 1864, formând preoți pentru județele 
mai sus amintite. Gavril Musicescu, originar din Ismail, a funcționat câțiva ani 
(1866 - 1871) ca profesor de muzică la acest seminar. În satul Hagicurda, 
judeţul Ismail, în perioada 1871-1874 a fost construită cea mai frumoasă 
biserică din judeţ, aruncată în aer în 1979 de autorităţile comuniste. 
Reconstruită în 2007-2011, în 2011 a fost redeschisă, fiind numită de presa din 
Ţară drept „prima biserică românească construită pe teritoriul Ucrainei (de 
fapt românesc, ocupat de Rusia şi cedat Ucrainei) în ultimii 70 de ani”.  

Reformele legendarului Cuza-Vodă și ale primului său ministru, Mihail 
Kogălniceanu (ale cărui origini sunt, într-adevăr, legate de Cogâlnicul din 
Basarabia) au determinat organizarea învățământului primar gratuit și 
obligatoriu, de asemenea, a fost secularizată averea mănăstirilor (care ocupau 
un sfert din pământuri și erau controlate de clerul grec), s-a impus sistemul 
metric („ocaua lui Cuza”) și, mai ales, s-a realizat actul de împroprietărire cu 
pământ a țăranilor (1864). Mareșalul și omul politic Alexandru Averescu (1859 
- 1938) provenea din această regiune. El s-a născut în satul Babele (azi 
Oz’ornoe) de pe malul lacului Ialpug, clasele primare urmându-le la Ismail. 
Localitatea Alexandru Ioan Cuza din Republica Moldova (raionul Cahul) 
poartă denumirea domnitorului sub care s-a înfăptuit unirea principatelor 
române, al căror teritoriu cuprindea și sudul Republicii Moldova de azi.  

 

4.3.5. Abdicarea lui Cuza 
 

Dubla alegere ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza a însemnat unirea 
celor două principate româneşti (mai corect a principatului Muntenia cu 
principatul Moldovei ciopârţit de ruşi şi austrieci). Moldovenii ar trebui să se 
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mândrească că la constituirea statului naţional român pleiada de fruntaşi 
moldoveni ai Unirii M. Kogâlniceanu, V. Alecsandri, C. Negri şi, desigur, Al. 
Ioan Cuza ş.a. au contribuit în mod esenţial. Moldovenii, împreună cu fraţii lor 
de sânge munteni, ardeleni, bănăţeni ş.a. se mândresc cu acest fapt, sărbătorind 
în fiecare an acest mare eveniment.  

Cu toate acestea promulgarea Legii rurale şi lovitura de stat i-au adus 
mulţi duşmani domnitorului Cuza. Moşierii erau nemulţumiţi fiindcă au fost 
deposedaţi de o parte de pământ. De asemenea, problemele grave ale finanţelor 
au acutizat situaţia. S-a ajuns la un complot al coaliţiei monstruoase, formată 
din moşierii conservatori şi unii liberali, susţinuţi şi de o parte a armatei 
Bucureştilor şi având scopul de a înlătura domnitorul. În noaptea de 11 
februarie 1866, A.I. Cuza este silit sa abdice. Acest complot cu implicarea 
armatei a fost un afront adus domnitorului, cu atât mai mult că el în mai multe 
rânduri declarase că este gata de a părăsi tronul de bună voie pentru a aduce un 
principe străin. „Fiţi convinşi că eu nu aş vrea o putere care s-ar întemeia 
decât pe forţă. Fie în capul ţării, fie alături cu d-voastră, eu voi fi întotdeauna 
cu ţara şi pentru ţară, fără altă ţintă decât voinţa naţională şi marile interese 
ale României…” [66, p.626]. La 16 mai 1873, în exil la Heidelberg, părăsit de 
prieteni, domnitorul unificator Alexandru Ioan Cuza s-a stins din viaţă, la 
vârsta de doar 53 de ani. 
       Din perspectivă istorică, domnia lui Alexandru Ioan Cuza are o 
însemnătate deosebită, prin reformele pe care le-a realizat în perioada 1859-
1866: 

- a fost creat statul unitar român; Se iau masuri de consolidare a noului stat; 
se unifică administraţia, vama, stema, cursul monetar, Adunările, guvernele; 

- au fost adoptate legi pentru modernizarea statului: în 1863, Legea 
secularizarii, prin care averile mănăstirilor trec în proprietatea statului prin 
despăgubire - în total, un sfert din suprafaţa arabilă a ţării; în 1864, în conditiile 
opoziţiei făcute proiectului de lege rurala, în cadrul Adunării dominate de către 
conservatori, A.I. Cuza dă o lovitură de stat (2 mai) şi inaugurează un regim 
autoritar; statutul dezvoltator al Convenţiei de la Paris, cu rol de constituţie şi o 
noua Lege electorală; 14.08.1864, legea rurală care desfiinţa obligaţiile 
ţăranilor clăcaşi şi îi împroprietărea în funcţie de numărul de vite; ţăranii 
plăteau despăgubiri timp de 15 ani - beneficiau aproximativ jumătate de milion 
de familii; Legea instrucţiunii, care prevede învăţământul primar gratuit şi 
obligatoriu. 

Toate legile adoptate de Cuza au fost foarte necesare tânărului stat cu 
toate că unele din ele au întâmpinat rezistenţă la implementarea lor. De ex. 
Legea secularizării a întâlnit o rezistenţă dură din partea clerului. „Mitropolitul 
(Sofronie – n.n.) a trimis arhiepiscopului din Chişinău, Antonie (Şocotov, 
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1858-1971 – n.n.) o notă informativă despre acţiunea nedreaptă a guvernului 
din Principate, rugând pe Prea Sfinţitul ierarh ca să intervină la împăratul (!!!) 
pentru apărarea bisericei împotriva apăsarei şi persecuţiei ce i se aduce” [168, 
p.43-44)]. „…Consiliul de miniştri a osândit pe mitropolit, precum şi pe 
egumenul Lavrei Neamţului, aerhimandritul Gherasim şi pe alţi monahi la 
surghiun…” [168, p.44]. Lovind în străini, Legea a lovit şi în biserica 
românească.  

După înlăturarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, agenţii Rusiei s-au 
apropiat insistent de partida conservatoare, convingându-i de alegerea unui nou 
domn în persoana ducelui de Leuchtenberg, nepot al ţarului, un tip obscur. 
Deosebit de înflăcărat a fost  discursul lui Ion C. Brătianu în faţa deputaţilor 
„Lumea a început să bănuiască că e o influenţă străină, care voieşte ca 
lucrurile în România să nu aibă stabilitate... Ziarele străine ne vorbesc de un 
duce muscal la tronul României. Ei domnilor, dar când naţiunea română a 
pronunţat vre-o dată numele unui duce muscălesc ca să se dea această idee? 
Nu ştiu dacă vă  aduceţi aminte de programa jurnalului slav din Bruxelles „Le 
Nord”. Acea programă vorbea de împărţirea orientului şi peste noi trecea cum 
a trecut întotdeauna oştirea rusească ca peste o naţiune moartă. „În ziua când 
împărăţia otomană va fi ştearsă de pe harta Europei echilibrul nu mai poate fi 
conservat, decât cu condiţiunea de a constitui în locu-i două state, tari şi 
omogene, statul slav la nord şi statul grecesc la Miază-zi”. Se înţelege 
domnilor că dacă noi vom primi să ne schimbe cineva cum va voi să ne dea 
ducele de Leuchtenberg (Serghei Maximilianovici Romanov), bulgarii pot să 
proclame şi ei pe acel duce ca domnitor al lor şi atunci revenim la Imperiul 
Bulgar... Declar că toată temerea mea a fost şi este puterea cea mare, Rusia” 
(cât de mult îi lipseşte parlamentului actual un Ion C.Brătianu). Rusia nu ia 
iertat lui Ion C. Brătianu acest discurs, organizându-i ulterior 3 atentate. 

La 30 martie, locotenenţa domnească emite o proclamaţie, prin care 
anunţă că noul candidat la Tronul României este Carol de Hohenzolern şi 
recomanda populaţiei să-l aleagă prin plebiscit.  Acest lucru a stârnit 
nemulţumirea puterii suzerane şi a unei părţi din puterile garante. S-a creat o 
„situaţie extrem de primejdioasă pentru români” [169, p.21], care putea duce 
la intervenţia otomană, a desfacerii Unirii, la care participa şi principalul 
protector Napoleon al III-lea.  

Pe acest fundal, la Iaşi se declanşează o insurecţie antiunionistă, 
alimentată de frustrarea retrăită de moldoveni în urma mutării capitalei la 
Bucureşti (pe atunci mult inferior Iaşului) şi de modul brutal în care fuseseră 
primiţi funcţionarii moldoveni în Muntenia, dar într-o măsură şi mai mare – de 
influienţa din exterior a Rusiei. Partida separatistă rusofilă l-a înaintat ca 
domnitor pe Nicolae Roznovanu (îşi zicea Rosnovano): „acest Culiţă al Iaşilor 
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era un agent ţarist care nici nu cunoştea limba română”. Despre nivelul 
intelectual al acestui pretins domnitor vorbeşte cuvântarea rostită mulţimii 
adunate în curtea Mitropoliei, majoritatea ţărani din împrejurimile Ieşilor „A 
bas l’Union! Vive la revolution moldavie. Les russes seront la dans quelques 
heurs pour nous aider (Jos Unirea!  Trăiască revoluţia moldovenească. Ruşii 
sunt la câteva ore pentru a ne ajuta)”. Insurecţia a fost potolită, înregistrându-
se multe victime. Întreaga familie, în frunte cu Nicolas Rosnovano (o coadă de 
topor, de care avem mulţi astăzi, căruia îi este ruşine să poarte numele adevărat 
al strămoşilor lor) şi mulţi agenţi ruşi au fost arestaţi. Prinţul Moruzi (aceeaşi 
familie Moruzi, din cauza căreia a avut loc pierderea Basarabiei la 1812), o 
coadă de topor, (i-a fost puţin cedarea Basarabiei Rusiei), a reuşit să fugă.  

Până la urmă, criza a fost depăşită. După abdicarea lui A.I. Cuza în anul 
1866 este adoptată o nouă constituţie, având ca model Constituţia Belgiei, 
recunoscută pentru caracterul ei democratic/ liberal. Prevederile de bază ale 
constituţiei erau: numele statului este România; forma de guvernământ este 
monarhia constituţională; principiul separării puterilor în stat: domnia este 
ereditară, iar Adunarea reprezentativă/ Parlamentul este bicameral (Adunarea 
Depuţatilor şi Senatul) şi este ales prin vot cenzitar; libertăţi individuale; 
drepturi cetăţeneşti pentru romani. Constituţia nouă asigura cadrul juridic al 
evoluţiei României până la 1923. 

Odată ajuns în ţară şi instalat la conducerea României, Carol se va deplasa 
în Moldova pentru a-i asigura pe locuitori de bunele sale intenţii şi pentru a-i 
convinge că România trebuie să rămână întreagă. Este un caz din categoria 
absurdului. Un neamţ, ales recent la cârma ţării, îi convinge pe români să 
rămână împreună. Este primul gest de responsabilitate si ataşament pentru ţară. 
Cu toate că a domnit 48 de ani, domnia lui Carol I nu a fost uşoară. Deja peste 5 
ani, în 1871, Carol I îşi anunţa abdicarea care însă nu a fost acceptată. Guvernul 
nou instituit de prim ministrul Lascar Catargiu (un boier moldovean de viţă 
veche) a fost primul guvern care a adus stabilitatea în ţară, a redresat economia 
României, a redresat instituţiile fundamentale ale Vechii Românii – Biserica, 
Armata şi Şcoala, a fost primul Executiv care a guvernat întreg mandatul. Însă, 
sub presiunea evenimentelor, guvernul conservator Catargiu, la 11 aprilie 1876, 
îşi dă demisia, cedând unei guvernări liberale îndelungate, de 12 ani, în frunte 
cu Ion C.Brătianu, care a venit la momentul cel mai potrivit pentru România. 

Astăzi este greu de imaginat obţinerea independenţei fără Brătianu şi 
Kogâlniceanu atunci când, în faţa vicleniei şi brutalităţii ruseşti, chiar Carol I 
începuse să oscileze. Brătianu a fost adeptul înflăcărat al participării României 
în războiul de independenţă. Aceasta a avut un rol hotărâtor în negocierile 
ulterioare a independenţei reale. La 19/31 ianuarie 1878, Imperiul Otoman 
ceruse armistiţiu, fiind încheiată pacea de la Adrianopol. Într-un document 
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secret, trimis la S. Petersburg şi interceptat de serviciile secrete române, Rusia 
îşi lua dreptul de a modifica frontierele României, condiţie care prevestea luarea 
Basarabiei (celor 3 judeţe din sudul Basarabiei) şi, implicit, încălcarea de către 
Rusia a Convenţiei semnate cu România la 4 aprilie 1877. 

Scurt a fost însă acest răgaz – doar 22 de ani. Se apropia negrul an 1878 
pentru această aşchie de pământ românesc din sudul Basarabiei. Nimerit odată 
în ghearele ursului (a se citi rusului), este greu să scapi, chiar dacă uneori îi mai 
slăbeşte „îmbrăţişarea”. Din păcate, „românii sunt prea aproape de Rusia şi 
prea departe de Dumnezeu!" cum spunea marele istoric A.D. Xenopol. 

 
4.4. Rerăstignirea Basarabiei de sud la 1878 

 

 „Nu există român dela Domn până la ultimul cetăţean, care să nu  
deplângă deslipirea unei părţi din pământul strămoşesc”.  

(Carol I Vodă. În mesagiul domnesc dela 15 August 1878) 
 

Se apropia negrul an 1878 pentru cele trei judeţe din sudul Basarabiei, 
părţi componente ale României, care îşi declarase independenţa la 10 mai 
1877. Rusia nu s-a împăcat nicicând cu ideea pierderii celor trei judeţe din 
Basarabia de Sud. După căderea Franţei, la 1871, înfrângerea Austriei de către 
Germania, Tratatul de la Paris îşi pierduse pentru ruşi legitimitatea. Rusia căuta 
un pretext pentru a reveni în Principate. Astfel, la 24 aprilie 1877, Rusia a 
declarat război Turciei. La 12 aprilie 1877, România, în baza unei convenţii, a 
permis trupelor ruseşti să treacă pe teritoriul său în drum spre Turcia. Conform 
articolului II al Convenţiei de la 16 aprilie 1877, Rusia se angaja „…să menţină 
şi să facă să fie respectate drepturile politice ale Statului Român, aşa cum 
rezultă din legile interne şi tratatele existente şi să menţină, şi să apere 
integritatea actuală a României” [124, p.43]. Să vedem cum şi-au ţinut 
cuvântul ruşii şi de data aceasta. Trupele ruseşti sosiseră în ţară cu permisiunea, 
riguros condiţionată, a României (convorbirile de la Balta - Liman) şi trecuseră 
Dunărea, începând un nou război ruso-turc. După ce Carol I a proclamat 
Independenţa României (10 mai 1877), armatele româneşti au fost solicitate, în 
urma înfrângerilor ruseşti, să treacă Dunărea la rândul lor şi să participe la 
lupte. Armatele ruseşti au asediat Plevna şi au cerut României să trimită 
întăriri. În scurt timp, armata română mobilizată a trecut Dunărea. La 16 
august, la Gorni-Studen, grupul vestic de armate care asedia Plevna a trecut sub 
comanda principelui Carol I al României, secundat de generalul rus Pavel 
Dmitrievici Zotov şi de generalul român Alexandru Cernat. Turcii au fost 
respinşi până aproape de Istanbul. După ce şi-a văzut duşmanul înfrânt, ţarul a 
ameninţat (ca un bun aliat, în stil rusesc!!!) cu internarea armatei române 
slăbită în lupte şi aflată departe de patrie. Este vorba de armata care nu demult 
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a salvat-o pe cea rusă de la o înfrângere ruşinoasă. Mărul discordiei între foştii 
aliaţi, deveniţi peste noapte duşmani, a fost acelaşi „colţ uitat” al Basarabiei – 
Bugeacul. După ce Plevna a capitulat şi armatele ruse au trecut peste lanţul de 
munţi din faţa Istambulului, Rusia şi-a „amintit” subit de cele trei judeţe sud-
basarabene, „pierdute” în urma Războiului Crimeii, şi le-a cerut înapoi de la 
România într-o formă ultimativă, de parcă aceasta ar fi fost înfrântă pe câmpul 
de luptă. La această ameninţare a împăratului Rusiei Alexandru al II-lea, în 
legătură cu protestul vehement al lui Carol I împotriva răpirii sudului 
Basarabiei, răspunsul domnitorului a fost unul demn: „Spuneţi Împăratului 
Vostru că armata care a luptat cu atâta vitejie sub ochii săi şi căreia i-a 
acordat Crucea Sfântului Gheorghe poate fi nimicită dar nu dezarmată” [170, 
p.32].  

Brătianu şi Kogâlniceanu au luptat până la capăt pentru informarea 
opiniei publice internaţionale asupra faptului trădării de către Rusia a aliatului 
său. Aceasta a declanşat represiunea rusească, trupele ruseşti primind ordin să 
ocupe România, Bucureştiul fiind ocupat primul. Intervenţiile strălucite ale lui 
Brătianu, precum şi intervenţiile marilor puteri şi anunţarea întrunirii 
Congresului de la Berlin au dezamorsat pericolul. Totuşi, comportamentul 
politic necinstit al Rusiei, dar mai ales distrugerile, furturile, violurile şi 
umilinţele aduse românilor de către ruşi au produs o distrugere fatală a imaginii 
vecinului de la răsărit în ochii românilor. În legătură cu aceasta Constantin 
Bacalbaşa scria: „Din ceasul acesta prietenia românilor pentru Rusia este 
sfârşită...Ruşii sînt priviţi cu duşmănie...Cauza Rusiei în România este pierdută 
pentru totdeauna”. „Anul 1878 este pragul de la care în mentalul colectiv 
românesc se instalează fenomenul rusofob”. 

Unul dintre pretextele serioase ale ruşilor era ca hotarul imperiului să fie 
unul natural. Comentând această tâlhărie tipic rusească, Mihai Eminescu scrie: 
„Dacă Rusia voieşte într-adevăr să realizeze teoria graniţelor naturale, 
atuncea ar trebui să anexeze toată România, dacă cerinţa de graniţe naturale 
ar fi… un drept. Noi ştim că sub pretextul de-a avea graniţe naturale s-ar 
putea cuceri universul întreg” [124, p.44]. Fiţi atenţi de câtă bădărănie sunt în 
stare nişte sălbatici asiatici. Oare n-au avut ei posibilitatea de a-şi face hotarele 
naturale ale imperiului? În Vest se puteau opri cu cuceririle la hotarele naturale 
Nipru sau la Bug, sau, în cel mai rău caz, la Nistru. Nici Prutul nu era privit de 
ruşi drept ultim hotar natural, preferând Carpaţii. 

Pentru a îndulci pilula, României i-a fost propusă în schimb Dobrogea. 
„Schimbul” era inacceptabil şi dureros deoarece un pământ românesc era 
propus pentru cedarea altui pământ, tot românesc. „Dar cu ce drept pretinde 
Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o înapoi, drept din 
dreptul nostru şi pământ din pământul nostru? Pe cuvântul cum că onoarea 
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Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere 
ca să se ia pe nedrept o bucată din România şi aceeaşi onoare nu cere 
respectarea convenţiei iscălită ieri. Ciudată onoare într-adevăr! Şi pe ce se 
întemeiază acest point d’honneur? Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? Nu. 
Prin tratatul de Bucureşti de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preţ al 
păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia”, scria indignat de 
porcia ruşilor Mihai Eminescu [171]. „Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice 
preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem 
nimic!” declara hotărât în dreptatea sa M. Eminescu.  

Cu toate acestea, tânăra diplomaţie românească, condusă de premierul 
I.C. Brătianu şi ministrul de externe M. Kogâlniceanu i-a înfruntat pe rechinii 
diplomaţiei ruseşti, condusă de ţarul Alexandru II-lea, la Congresul de la Berlin. 
Obţinând sprijinul marilor puteri europene, Rusia a cedat în privinţa 
recunoaşterii statului român, însă nu fără a rupe din trupul tânărului stat (şi aşa 
ciuntit, fără Transilvania şi Bucovina) nou apărut pe harta Europei, judeţele 
Ismail, Bolgrad şi Cahul. În legătură cu acest trist fapt, domnitorul Carol I scria 
către tatăl său „E trist când Europa sileşte pe un stat tânăr, dornic de 
înaintare, care şi-a dovedit tăria şi puterea într-un război sângeros, să cedeze 
o provincie”.  
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Din păcate, nici ruşii, dar nici aliaţii noştri europeni nu ne-au întrebat nici la 
1812, când au rupt Ţara Moldovei în două, răpind cea mai frumoasă parte a ei, 
nici la 1878, când ne-au luat sudul Basarabiei, nici la 1940, când ne-au furat 
(pentru a câta oară!!!) întreaga Basarabie. Nu ne vor întreba nici atunci când, 
cu consimţământul granzilor Europei – Germania, Franţa, Anglia, vor 
transforma raioanele de est ale Republicii – Transnistria – într-un nou 
Kaliningrad. Vorba poetului D. Matcovschi: „Furată, trădată mereu”. „Nu 
dăm nimic şi nu primim nimic. Românul care ar cuteza să atingă acest 
principiu ar fi un vânzător” [171, p.46)]. Este ca un avertisment al marelui 
Eminescu către cei care vor încerca să „vândă” acest teritoriu românesc. Nu ar 
trebui uitat nici avertismentul marelui istoric A.D.Xenopol: „Tratatul de Berlin 
ar trebui să ne înveţe două lucruri: întâi că în politică nu încap alte 
consideraţiuni decât acele ale interesului şi, al doilea, că ruşii au un singur 
scop asupra românilor, acela de a şterge cât se poate mai curând numele lor 
de pe faţa pământului. Ca proteguitori, ca aliaţi, ne-au dezbrăcat; ce ar putea 
face mai mult ca duşmani? De aceea o alianţă cu ruşii în orice împrejurare, o 
încredere în cuvântul sau în semnătura lor, va fi totdeauna o nebunie scump 
plătită" [166, p. 377-378]. 

Astfel, România, în calitate de ţară învingătoare, în loc să recupereze o 
parte din pierderile cauzate de război (sute de sate din sudul României 
bombardate de turci, zeci de mii de ţărani români supuşi corvoadelor), ea 
pierde o parte din teritoriul său. 

Chiar şi printre ruşi existau exponenţi, cum au fost generalul Kuropatkin, 
luptător în Războiul Ruso-Turc din 1877-1878, fostul ministru rus Durnov, 
care considerau că ar fi în interesul marelui Imperiu Rus „...să nu aibă între el 
şi România o Alsacie, Lorena”, să retrocedeze Basarabia României „pentru ca 
în schimbul ei România să uite loviturile date de Rusia României” (A.N. 
Kuropatkin). „...În viitor, fie pe cale paşnică, fie în urma unui război unitatea 
poporului român este un fapt inevitabil”, scria acelaşi Kuropatkin. Aşadar, 
reprezentanţi ai autorităţilor ruseşti au înţeles necesitatea retrocedării 
Basarabiei – României. „Cu atât mai mult suntem în drept noi, românii, să 
cerem Basarabia şi să punem din capul locului această chestiune, ori de câte 
ori şi oriunde ni s-a vorbi despre Rusia”, scria la 1915 primarul de Chişinău de 
mai târziu, Ion Costin [170]. 

Din păcate, în toamna anului 1878, conform Tratatului de pace de la 
Berlin, la care România nu a putut lua parte (doar mai târziu premierul I.C. 
Brătianu şi ministrul de externe M. Kogâlniceanu au fost admişi la lucrările 
Congresului), colţul de sud-vest al Basarabiei este retrocedat Imperiului Rus.  

Intrată în războiul ruso-turc prin luptele de la Plevna din 1877-1878, la 
rugămintea ţarului Rusiei Alexandru II-lea, tânărul stat românesc s-a ales din 
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acest soi de alianţă cu ruperea de către Rusia a trei judeţe din sudul Basarabiei: 
Izmail, Bolgrad şi Cahul. În acest sens marele Mihai Eminescu ne avertiza: 

 „A lupta în unire cu ruşii este un act de 
sinucidere şi de trădare faţă de Europa  
ameninţată şi ea de pericolul slav, căci în loc să 
desfăşoare o activitate modernizatoare în 
interiorul imperiului ruşii au ochii aţintiţi 
înafară”. Ceea ce au câştigat românii din acest 
război, graţie în mare parte diplomaţiei tânărului 
stat românesc condusă de premierul I.C. 
Brătianu şi ministrul de externe M. 
Kogâlniceanu (în confruntare cu rechinii 
diplomaţiei ruseşti), a fost recunoaşterea 
României pe plan internaţional prin Pacea de la 
Berlin. Fiind recunoscută ca stat pe plan 
mondial, Rusiei îi venea tot mai greu de a mai 
rupe ceva din trupul Ţării şi aşa ciuntit. Cu toate 
acestea problemele românilor cele cauzate de 
ruşi nu s-au terminat. Ei au găsit alte modalităţi 
de prădăciune.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mihail Kogâlniceanu  

(cu rădăcini pe r. Cogâlnic 
din Basarabia) a luptat la 

Tratatul de Pace de la Berlin 
împotrivă înstrăinării celor trei 

judeţe 
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CAPITOLUL V 

 
ÎNĂSPRIREA REGIMULUI ŢARIST ÎN BASARABIA ÎN A 

DOUA JUMĂTATE A SEC. XIX 
 

5.1. Scoaterea limbii române din şcoli  
 
Cele trei judeţe, care s-au bucurat de 22 de ani de libertate, au fost 

readuse în iadul ţarist, unde confraţii lor de sânge erau supuşi unui sălbatic 
proces de deznaţionalizare şi rusificare sub cizma „eliberatoare” a muscalului. 
A fost suprimată legătura românilor cu Ţara. Au fost interzise alfabetul latin şi 
apelativul de român. Episcopia Dunării de Jos a fost retrasă la Galaţi, slujbele 
bisericeşti au fost admise doar în ruseşte. În învăţământ au fost închise iarăşi 
toate şcolile româneşti, adică liceul clasic complet de la Bolgrad, o şcoală 
normală, un gimnaziu cu seminar, două gimnazii de fete, 7 şcoli primare 
urbane, 124 de şcoli primare rurale. Până la prăbuşirea Imperiului Ţarist, în 
1917, nici o oră de curs nu s-a mai ţinut, de altfel ca în toată Basarabia, în 
limba română. „Pe moldovenii noştri ţarul milostiv şi bun voia să-i facă orice: 
ruşi, bulgari, tătari, numai români să nu fie” [170]. 

Tendinţele unioniste ale românilor basarabeni, care se manifestă după 
Unirea Principatelor Române, suscită măsuri de vigilenţă din partea 
autorităţilor ţariste. Se înăspreşte şi politica de rusificare în ţinut. Pentru a 
curma contactele românilor de pe ambele maluri ale Prutului, sunt adoptate 
măsuri severe la frontieră şi în interiorul provinciei. Românii sosiţi din Regat, 
Bucovina în Basarabia sunt supuşi unei supravegheri vigilente. Sunt suspectaţi 
şi boierii basarabeni, care nu le inspirau încredere autorităţilor ţariste. În 1866 
este suprimată predarea limbii române în liceul regional din Chişinău, în 1867 
– în seminarul teologic şi ulterior în şcolile judeţene. Reanexarea celor trei 
judeţe sud-basarabene (1878) la Imperiul Rus a condus la înrăutăţirea relaţiilor 
ruso-române. În consecinţă slăbesc contactele economice şi culturale dintre 
românii de pe ambele maluri ale Prutului. Să luăm în consideraţie şi gradul 
foarte înalt de ignoranţă în întreg Imperiul Rus. Datele statistice arată că la 
mijlocul secolului XIX, conform unor „calcule generoase”, cota ştiutorilor de 
carte din Imperiul Rus constituia doar 6% din numărul total al populaţiei 
[172]. Despre care cultură adusă de ruşi în Basarabia (conform declaraţiilor 
falşilor istorici aserviţi intereselor ruşilor) poate fi vorba! 

În această perioadă politica rusificatoare creşte în intensitate. Începând cu 
anul 1867, limba română fusese scoasă din şcolile basarabene şi înlocuită cu 
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cea rusă. Batiuşkov scria, într-o scrisoare oficială, guvernatorilor Rusiei: 
,,Dacă voim ca Basarabia să se contopească cu Rusia, atunci trebuie, prin 
intermediul şcolilor, să ne grăbim a face măcar jumătate din ţăranii moldoveni 
să devină ruşi”. Anume acest scop era urmărit de întregul sistem al 
învăţământului public, stabilit de administraţia locală. Politica rusificării a avut 
consecinţe dezastruoase. Copiii băştinaşilor au încetat să frecventeze şcolile. 
Din cele 1007 şcoli, câte erau în anul 1912, 70% funcţionau în localităţile cu 
populaţie românească şi erau întreţinute prin donaţiile băştinaşilor, dar 
deveniseră şcoli cu predare în limba rusă. Tipografia eparhială din Chişinău a 
fost închisă.  

 

5.2. Scoatrea limbii române din biserici 
 

Însă cea mai cruntă şi diabolică a fost slavizarea românilor basarabeni 
prin biserică. Pe parcursul ultimilor 200 de ani, Biserica Ortodoxă Rusă nu a 
avut un rol de eliberare şi apărare a credincioşilor, cum se declara, ci acelaşi rol 
de ocupaţie ca şi al Armatei Ruse. Biserica urma Armata Rusă pentru a „bate” 
(ca pe un stâlp de hotar) crucea rusească” la hotar, spune N. Dabija. Aşa s-a 
întâmplat şi la 1812, când, după ocupaţia politică rusească, Biserica Rusă, într-
un mod samavolnic anticanonic, a bătut crucea pe Prut. Nu au venit cu crucea 
în mână şi inimă, cum ar fi fost creştineşte. Biserica din Basarabia, constituită 
în Mitropolia Basarabiei, a fost trecută, fără consultarea forurilor superioare ale 
Moldovei, sub jurisdicţia Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse. Ocuparea politică 
a unei părţi a vechii Moldove nu a însemnat şi trecerea enoriaşilor de la 
biserica Moldovei la cea rusă. De altfel, să medităm puţin: conform cărui canon 
bisericesc enoriaşii acestei aşchii de popor român au nimerit sub oblăduirea 
Bisericii Ruse? Nu veţi găsi nici un canon. Nu există nicio hotărâre a Sfântului 
Sinod în acest sens. În decizia Sfântului Sinod al III-lea ecumenic era scris: 
„…privilegiile şi drepturile dintru început şi din vechime au dobândit fiecare 
eparhie să rămână curată şi nesilită de alţii”. Încălcând acest canon sfânt, 
ocupând spaţiul dintre Nistru şi Prut al vechii Moldove, Rusia a introdus 
samavolnic în spaţiul ocupat Biserica Rusă (limba rusă de propovăduire, 
canoanele ei, sfinţii ei). „Iar de ar arăta cineva o lege politicească 
împărătească potrivnică acestui canon (dar tocmai legea politică ţaristă de 
anexare a Basarabiei este potrivnică acestui canon – n.n.), apoi această 
politicească lege să rămână fără schimbare şi nelucrătoare” [124, p.49]. Ce a 
făcut însă Biserica Rusă? A scuipat pe această interdicţie canonică (ierarhic 
superioară canonic) şi a contribuit împreună cu puterea politică (ţaristă, mai 
apoi sovietică) la înrobirea şi îndobitocirea totală (economică şi spirituală) 
poporului român din Basarabia, zădărnicind cursul său natural creştin, cu o 
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istorie de peste 1600 de ani (a se menţiona că la primul Sobor Bisericesc de la 
Nicheea, în a. 319, a participat şi episcopul Theofil al dacilor din partea stângă 
a Dunării). Robia „creştină” şi anticreştină rusească a fost pentru basarabeni 
mai cruntă decât cea economică. 

Exarh al Mitropoliei Basarabiei a fost numit Gavriil Bănulescu-Bodoni. 
El a emis o circulară prin care anunţa clerul şi pe toţi creştinii provinciei recent 
încorporate şi rebotezate despre bunăvoinţa noilor autorităţi de a lăsa 
„…ocîrmuire din naţia voastră şi în limba voastră”. Evenimentele ulterioare 
au arătat că s-a înşelat amarnic în „bunăvoinţa noilor autorităţi”. După 
moartea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, tradiţiile merituoase de 
cultură românească promovate de el, au fost preluate şi perpetuate de către 
succesorul acestuia – Dimitrie Sulima, care s-a aflat în scaunul episcopal 23 de 
ani (1821-1844). Această perioadă a fost marcată de unele iniţiative culturale 
importante: reorganizarea Seminarului teologic, în 1823, punerea pietrei de 
temelie a Catedralei din Chişinău la 11 mai 1830, continuarea tradiţiei tipăririi 
de carte românească la Tipografia eparhială şi altele. Dar, treptat, rolul 
tradiţional al bisericii – de iluminare şi de culturalizare – se reduce la serviciul 
divin şi la editarea din 1867 a primei publicaţii periodice cu profil religios din 
Basarabia – „Monitorul (Buletinul) Eparhiei Chişinău” („Kishinevskie 
Eparhial’nye vedomosti”), revistă bilingvă cu texte în oglindă. Varianta 
românească a acestei publicaţii a rezistat doar până în anul 1871, anul venirii în 
scaunul episcopal de la Chişinău a episcopului Pavel Lebedev.  

Odată cu instalarea în scaunul de mitropolit al Basarabiei a lui Lebedev 
au fost închise 340 de biserici, mulţi clerici fiind expulzaţi din Basarabia. Toate 
bisericile rămase, chiar şi cele din localităţile mici, au fost impuse să ţină 
slujbele în limba rusă. Acest reprezentant al „Sfintei Rusii” şi-a încălzit locuinţa 
timp de mai mulţi ani cu cărţi religioase scrise în limba română, confiscate din 
bisericile basarabene, unele dintre ele foarte rare. Cât de creştinesc şi cultural a 
fost acest fapt comis de o înaltă faţă bisericească a clerului rus? După mine, a 
fost acţiunea unui criminal, susţinută tacit de conducerile laică şi bisericească 
ale Imperiului Rus, care se încadra perfect în politica de deznaţionalizare a 
românilor basarabeni. Astfel, au fost distruse multe vestigii legate de istoria 
neamului, care se mai păstraseră până la venirea slavilor şi, în special, a ruşilor 
în spaţiul carpato-balcanic. Politica de rusificare a bisericii ortodoxe româneşti 
din ţinut a luat proporţii ameninţătoare. Preoţii care se eschivau să oficieze 
serviciul divin în limba rusă erau concediaţi sau exilaţi în alte gubernii ruseşti. 
Limba română a fost izgonită complet din biserică. 

Radicalismul măsurilor restrictive ale episcopului Pavel, şovinismul său 
necamuflat au cauzat mari daune bisericii naţionale curmându-se multe 
iniţiative şi tradiţii de sorginte românească. Astfel, în spaţiul cultural: 
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- a fost suspendată varianta românească a buletinului eparhial “Monitorul 
Eparhiei Chişinău” - unică publicaţie în limba maternă în Basarabia; 

- sub pretextul că erau deteriorate sau depăşite, multe din cărţile 
bisericeşti în limba română, tipărite la Tipografia Eparhială sau la tipografiile 
din centrele de cultură din Regat sau Transilvania, au fost scoase din circuitul 
ecleziastic; 

- mulţi preoţi băştinaşi au fost înlocuiţi cu preoţi ruşi din diferite regiuni 
ale Rusiei pe motiv că nu aveau pregătirea necesară şi nu cunoşteau limba rusă. 
Evident,  studiile făcute de preoţii basarabeni în România erau desconsiderate, 
iar necunoaşterea limbii slavone şi ruse era argumentul forte în campania de 
înlăturare a clericilor care nu vroiau sau nu puteau să facă slujească în limba 
slavonă. Preoţii ruşi aduşi în Basarabia nu cunoşteau nici limba băştinaşilor, 
nici datinile acestora. 

Astfel începe procesul de înstrăinare a populaţiei de biserică, adică de 
îndrumarea spirituală, unica posibilă şi accesibilă poporului la acel moment, 
ceea ce a condus la prejudicii morale greu de evaluat şi care au afectat 
populaţia Basarabiei pe un termen de câteva decenii. Limba serviciului divin, 
total neînţeleasă de băştinaşi, îi ţinea pe oameni într-o amorţeală obositoare. 
Românului basarabean nu-i era îngăduit să ridice rugi către Domnul în limba sa 
strămoşească. Pentru că le devenise astfel străină şi inaccesibilă, cei mai mulţi 
enoriaşi abandonează biserica. Pentru necesităţile de fiecare zi, ei apelau la 
preoţi sau dascăli bătrâni, „…care ştiau rânduiala pe moldoveneşte”, neglijând 
serviciile propuse de preoţii străini, „…preoţi care nu ştiu şi nu vor să ştie 
moldoveneşte”. Izgonirea limbii române din biserică a avut nu numai efectul 
rusificării românilor basarabeni, ci şi marginalizarea lor, prefăcându-i în „...cei 
mai ignoranţi într-o ţară de ignoranţi”. Rugăciunile spuse în altă limbă nu 
ajungeau la inima basarabeanului, nu-i întăreau credinţa în Dumnezeu, fapt ce 
l-a făcut vulnerabil în faţa diferitelor curente sectare. 

Evenimentele iau o întorsătură dramatică pentru situaţia confesională din 
Basarabia atunci când la mănăstirea de la Balta îşi începe activitatea 
ieromonahul Inochentie, care, prin predicile sale ademenitoare, rostite într-o 
frumoasă limbă română, atrage spre mănăstire mii de oameni dornici de 
cuvântul lui Dumnezeu. Mişcarea de la Balta ia proporţii înspăimântătoare în 
primele decenii ale secolului al XX-lea.  

Această situaţie, dificilă pentru credinţa ortodoxă din Basarabia, a fost 
abil vehiculată şi de prozelitismul sectar, care îşi extinsese arealul de influenţă. 
Atât sectarismul, cât şi inochentismul, au câştigat teren, în primul rând, datorită 
faptului că dogmele lor erau promovate în limba română, înţeleasă de popor. În 
al doilea rând - pentru că atât sectanţii cât şi inochentiştii se implicau în 
problemele şi necazurile enoriaşilor, încercând să le ofere anumite soluţii. Cele 
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două fenomene – inochentismul şi sectarismul, apărute aproape concomitent 
la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea au fost o 
consecinţă directă a politicii violente de rusificare. 

Înstrăinarea credincioşilor de biserică a generat şi alte reacţii indezirabile 
pentru situaţia confesională din Basarabia – indiferentismul şi ateismul, care au 
rămas ca moştenire grea şi în perioada interbelică, după unirea cu Biserica 
mamă. Măsurile de contracarare a consecinţelor negative ale rusificării forţate 
a bisericii basarabene demaraseră în anii 1906-1908, după ce fuseseră 
conştientizate consecinţele tragice ale desconsiderării limbii materne pentru 
stabilitatea confesională a basarabenilor, prin reluarea serviciului divin în limba 
română în satele de moldoveni. Preoţii ruşi s-au văzut nevoiţi să propună ca în 
bisericile din Basarabia românii să se închine în limba română. De asemenea, a 
fost redeschisă Tipografia eparhială şi iniţiată o publicaţie periodică religioasă 
în limba română („Luminătorul”, 1908).  

Un alt sector prin care s-a încercat rusificarea românilor basarabeni a fost 
armata. La multe chinuri şi umilinţe erau supuşi tinerii români basarabeni 
înrolaţi în armata ţaristă. „Ofiţerii se plâng de ei, spunând că soldatul român e 
prost şi că nu înţelege nici măcar comanda cea mai simplă ce i se dă. Dar cum 
să înţeleagă soldatul român această comandă când ea este dată într-o limbă 
străină lui? Socotit ca cel mai prost dintre soldaţi, soldatul român este şi cel 
mai rău tratat. Îşi blestemă românul ceasul în care s-a născut. Atât e de crudă 
purtarea tuturor faţă de el”, scria cu durere în suflet I. Costin [124, p.53].  

 
5.3. Rusia şi loviturile de stat în spaţiul românesc (1736-1878) 

 

„Creează dezordinea, spre a avea dreptul să restabilească ordinea” 
 (Ducele de Gramont)  

 

 Ultimele două secole, principatele româneşti au fost permanent hărţuite 
de cele 3 imperii vecine: otoman, austro-ungar şi rus. Hărţuiala se făcea prin 
diferite metode, inclusiv prin lovituri de stat şi revoluţii. Conform lui Alex 
Mihai Stoienescu [173], de la 1821, România a cunoscut 3 revoluţii, 2 răscoale 
şi nu mai puţin de 15 lovituri de stat sau tentative. Care a fost gradul de 
implicare a acestor imperii şi, în mod special, al Rusiei în declanşarea acestor 
revoluţii şi lovituri de stat? Cum au parcurs înaintaşii noştri acest drum, extrem 
de periculos, înfăptuind formarea statului naţional unitar şi păstrîndu-l până în 
prezent, în pofida tuturor vicisitudinilor istorice? Cum a putut rezista acest 
tânăr stat apărut pe harta Europei tentativelor marilor puteri de a-l nimici? Cum 
ar fi arătat România dacă tentativele Imperiului Rus şi Austroungar de ocupaţie 
a Principatelor româneşti ar fi reuşit? Oare faptul că România a supravieţuit ca 
stat unitar naţional, cu toate că, încolţită fiind, în special, de ursul din est, 
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pentru a supravieţui a fost nevoită să cedeze părţi din trupul său cum a fost 
cazul Basarabiei, nu vorbeşte despre extraordinara dedicaţie a tinerei diplomaţii 
româneşti, patriotismul înflăcărat al înaintaşilor noştri. 

Prezenţa ruşilor în principatele româneşti s-a soldat de fiecare dată nu 
numai cu enorme pagube materiale, ci şi cu dispariţia sau lichidarea a tot ce 
ţinea de trecutul acestui popor (documente, cărţi etc.). Iată ce spune cunoscutul 
călător italian Lionardo Panzini : „În mai multe rânduri şi mai ales în ultimul 
război (1768-1774 – n.n.), în care ruşii şi alţii după pilda lor au luat o 
cantitate mai mare de cărţi şi mai toate manuscrisele, spre paguba acestei ţări, 
care nu mai ştie de unde să dea urma amintirilor şi privilegiilor sale. Rusii le-
au cerut cu insistenta „uitând” apoi, convenabil, să le mai returneze. Înlăturau 
astfel orice eventuală, ulterioară contestaţie la adresa pretenţiilor lor” [132, 
p.378]. Deosebit de importantă în acest sens este şi solicitarea (1832) lui 
Gheorghe Asachi adresată generalului Pavel Dimitrievici Kiseleff, preşedintele 
plenipotenţiar al divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti în perioada 
administraţiei militare ruse (1829-1834): „Prin mijloacele ce se vor socoti de 
cuviinţă, ocârmuirea să se adresărisască către guvernurile învecinate spre a 
să da voie de a scoate măcar copii vidimate [autentificate] de pe asemenea 
documenturi, de care această arhivă a patriei noastre are bună ştiinţă că se 
află în Rusia, la Muzeum din Odesa, în Galiţia, la Arhivele din Lepol, la Jolkva 
şi în Cracovia, precum şi prin alte locuri. Asemenea documenturi originale sau 
măcar copii întărite vor forma un depozit preţios al Arhivelor Statului, fiind 
încă şi neapărat pentru istoria patriei, în a căruia alcătuire se 
îndeletniceşte”[174, p.389]. Lucru în zadar. Scopul ruşilor era de a şterge cât 
mai mult urmele glorioase ale strămoşilor noştri, pentru ca mai apoi să prezinte 
aceste teritorii ca „pământuri slave”. Situaţia s-a înrăutăţit şi mai mult odată cu 
intervenţia tot mai deschisă a Rusiei şi cu instituirea protectoratului, deschis, 
dupa 1829: „…astfel în realitate Moldo-Valahia, care parea să îşi regăsească 
drumul ca o ţară distinctă, pierde această suveranitate parţială (prin 
Regulamentele Organice), pe care dreptul ginţilor o lasă popoarelor vasale şi 
pe care Poarta otomană o recunoscuse prin vechile capitulaţii” [137, p.223-
224]. „Regulamentele Organice forţau pe români să recunoască alături de 
dreptul de autonomie şi chiar mai presus de acest drept autoritatea puterii aşa 
zise protectoare” [138, p.195]. 

„Cum ar fi arătat  România dacă tentativele austriece sau ruseşti de 
ocupaţie statornică a Principatelor ar fi reuşit?...Rusia ar fi transformat 
România într-o gubernie ţaristă, eventual într-o regiune tampon opusă 
occidentului, pe care ar fi negociat-o abil la fiecare război european, 
fragmentarea ei fiind fundamental necesară demersurilor diplomatice, 
susţinute de forţă militară. Rusia a privit întotdeauna România în fragmente, 
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fiind interesată direct de stăpânirea Moldovei şi Ţării Româneşti cu 
transformarea Carpaţilor în flanc drept uşor de apărat”, menţionează Alex 
Mihai Stoenescu [173, p.378].  Faptul că România n-a dispărut ca stat de pe 
harta Europei este în primul rând meritul marilor noştri înaintaşi M. 
Kogâlniceanu, Al. Ioan Cuza, Ion C. Brătianu, Nicolae Bălcescu, Nicolae 
Golescu, Nicolae Iorga, Ionel I.C.Brătianu ş.m.a., dar şi al primului rege al 
României, Carol I, care, prin legăturile sale de rudenie cu cele mai înalte 
familii regale din Europa, a ştiut să contracareze presiunile deosebit de 
puternice, care veneau din partea celor trei imperii. Consolidarea statului 
român şi întregirea lui în graniţele fireşti este meritul regelui Ferdinand I şi al 
Reginei Maria. Să ne închinăm adânc în faţa acestor mari personalităţi 
româneşti. Să încercăm să analizăm cum a evoluat în timp acest proces de 
transformare a principatelor româneşti fărâmiţate şi hărţuite într-un stat 
naţional unitar. 

Perioada de renaştere naţională din prima jumătate a sec. XIX a fost,    
într-un fel, hotărâtoare, în pofida criticilor pentru destinul românesc. Al treilea 
deceniu al sec. 19, începând cu anul 1820 este marcat de mişcarea 
revoluţionară a lui Tudor Vladimirescu şi de Eterie. Mişcarea lui Tudor 
Vladimirescu a fost una populară, naţionalistă, în pofida faptului că T. 
Vladimirescu a fost ofiţer în armata ţaristă, a avut cetăţenie rusească şi Rusia ar 
fi dorit să-l folosească în scopurile sale. Cât priveşte Eteria, aceasta a fost o 
făcătură rusească. Agentul Franţei la Bucureşti, în corespondenţa sa cu 
Talleyrand, scria despre Alexandru Ipsilanti (conducătorul Eteriei): „Il est la 
creature de la Russie”. La întrevederea dintre ţar şi A. Ipsilanti, împăratul rus 
îi promitea „O să mă gândesc. Cu o ghiulea azvârlită în Dunăre bag în foc 
Europa toată” [173, p.378]. În preajma Congresului de pace de la Ljubljana, 
convocat în scopul analizei revoltei carbonarilor napolitani, pentru a se 
prezenta la Congres cu o poziţie puternică, Rusia a declanşat o diversiune în 
Balcani, prin combinarea producerii simultane a Mişcării Eteriste în Moldova 
şi revolta armată a pandurilor lui Tudor Vladimirescu în Oltenia. În acest scop, 
Rusia concentrează pe linia Prutului Corpul 2 de armată condus de mareşalul 
Wittgenstein şi generalul Kisseleff, fiind gata să atace trupele otomane de 
represalii. La 13 ianuarie 1821, prin agentul rus Messitz, medic, este otrăvit 
domnitorul muntean Nicolae Şuţu. Prin înţelegerea cu Eteria, principatele 
româneşti urmau să fie cedate stăpânirii ruse. Însă mişcarea eteristă, cât şi cea a 
lui T. Vladimirescu, sunt trădate de Rusia, care, temându-se de o mişcare 
naţională prea largă în Balcani, a acceptat reprimarea lor de către otomani. Pe 
fundalul trădării ruseşti şi a intervenţiei iminente a trupelor otomane, Ipsilanti îl 
asasinează pe T. Vladimirescu. Istoricul Ioan G. Filitti cementează astfel 
evenimentele respective: „Politica Rusiei faţă de popoarele balcanice a fost o 
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politică duplicitară. Asmuţiri pe ascuns, încurajarea speranţelor, iar dacă 
rezultatele se produceau cumva intemperiu faţă de interesele Rusiei, negarea 
oricărui amestec, dezaprobarea oficială, părăsirea în voia soartei a celora ce 
s-au încrezut”. Atât T. Vladimirescu, cât şi urmaşii săi au luptat pentru 
independenţa principatelor române. Un alt militant de vază, Ion Câmpeanu, la 
1838, îi scria agentului său Adam Czartorijski „Idealul românilor este să fie un 
singur popor, unit şi independent, să constituie un regat ereditar pentru toţi 
românii, cu îndepărtarea protectoratului rusesc şi a suzeranităţii turceşti. 
Acest ideal este scopul nostru suprem”. Este explicabilă de fapt 
nerecunoaşterea revoluţiilor naţionale în principatele româneşti la 1848. Faptul 
că revoluţia din Moldova s-a redus la un demers anti-Sturza a fost explicată de 
M. Kogâlniceanu astfel: „În manifestarea ceea (se are în vedere păzirea sfântă 
a regulamentului) se cerea, pentru că baionetele ruseşti străluceau la Sculeni şi 
Ungheni şi noi când mergeam la primblare în Copou, vedeam ziua baionetele 
ruşilor strălucind la soare şi noaptea focurile bivuacurilor, şi atunci am căutat 
să păstrăm mişcărei noastre forma legală, care credeam că ne va scăpa de 
venirea străinilor”. Liderii partidei naţionale din Muntenia, la 5 iunie 1848, au 
înaintat un memoriu Turciei, în care se făcea un jurământ de credinţă Puterii 
otomane, „Patrioţii români recunosc cât de crunt au fost înşelaţi părinţii lor 
de către Rusia, care nu s-au gândit niciodată să facă din această ţară altceva 
decât o provincie în plus a imperiului său după cum o dovedeşte incorporarea 
Basarabiei, parte integrantă a teritoriului moldovenesc, incorporare nedreaptă 
şi care a înşelat buna credinţă a sublimei Porţi prin trădarea dragomanului 
Dimitrie Moruzi” [173]. Este actuală şi astăzi doctrina lui Ordîn-Naşciokin. 
„Să nu legi prietenie cu vecinii”.  

La prima vedere, se pare că în Transilvania, la momentul revoluţiei de la 
1848, nu putea fi vorba despre influenţa rusească. Înseşi aici şi-a băgat rusul 
coada. „La ştirea muscalilor saşii au organizat o adunare populară, la care au 
strigat „Afară cu maghiarii”. Cu un cuvânt domnii mei aici stăm prost şi stăm 
prost cu atât mai mult cu cât dinspre Bistriţa 40000 de muscali pot ajunge aici 
timp de 24 de ore,...şi aroganţa saşilor se bazează numai pe alianţa rusească” 
[173]. Mişcările revoluţionare de la 1848 nu au fost în zadar. Ele au fost 
preludiul unirii principatelor de la 1859. Dar oare unirea Munteniei şi a ceea ce 
a rămas din Moldova după muşcătura mortală a ursului a avut loc fără 
probleme? Există dovezi documentare incontestabile că Rusia a făcut tot 
posibilul ca să zădărnicească unirea Principatelor în varianta propusă de partida 
unionistă. Complotul lui Grigore Sturza a fost organizat şi finanţat în modul cel 
mai direct de către Rusia. Prin polonezul Wierzbicki şi bancherul evreu Şmul 
Rabinovici şi agentul rus de origine engleză în, Iaşi Sollioms, pentru data de 13 
ianuarie la 8 zile după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza Domnitor al 
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Moldovei, era planificată o lovitură de stat, ca reacţie la nealegerea lui Grigore 
Sturza domnitor. Din corespondenţa agentului Sollioms aflăm că era plătit cu 
100 de galbeni, consulul Rusiei la Iaşi îi achita chiria şi alte datorii. Conform 
planului, Gr. Sturza urma să atace Iaşii şi Bucureştii „...pentru a ucide pe domn 
şi pe deputaţi” (din depoziţia lui Alex von Onciul). La 11 mai. un alt 
complotist, Ignatz Ferdinand Kek, declara în faţa tribunalului: „...Enghelhart 
mi-a zis că scopul revoluţiei este interesul Austriei ca să poată năvăli oştirile 
străine, ca să nu se poate alege domn. Căci interesul ginăral ar fi ca Austriea 
să poată căpăta Moldova şi Valahia, fie măcar cu preţul Galiţiei, căci între 
aceste două puteri nu ar urma vre-o rivalitate, pe care politica o înfăţoşază” 
[173]. Într-un interogatoriu Wierzbicki declara: „Eram în corespondenţă cu o 
soţietate slavă, care se află în toate locurile şi are scopul unirea tuturor 
slavilor”. În acest scop, la Moscova, în 1858, se formează un Comitet 
Filantropic slav sub conducerea Ministerului Afacerilor Externe, al cărui scop 
era să identifice un boier bolnav de putere pe tronul Moldovei, dacă nu a 
ambelor principate. Explozia, la 1 februarie 1859, a unei maşini infernale la 
Bucureşti avea drept scop asasinarea lui A.I.Cuza. 

Alegerea lui A.I.Cuza domnitor al Munteniei, la 24 ianuarie, a fost nu 
doar un miracol, ci şi un mister, nediscifrat până la capăt chiar şi în prezent. 
Partida conservatoare îl avea drept candidat pe Bibescu, iar partida liberală – 
pe Nicolae Golescu. Această situaţie s-a păstrat până la 23 ianuarie. „Ce vreţi? 
Sunt gata să vă dau mâna. Aveţi candidatul? Este Nicolae Golescu?”. „Nu” – 
i-am răspuns. „Atunci cine este?”. „Domnul Moldovei” – am adaus.  Maiorul 
Vlădoianu (viitor general) mi-a dat mâna pe viaţă şi pe moarte” (Din 
mărturiile liberalului Ion Brătianu despre maiorul Vlădoianu). Astfel, 
Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al celor două principate româneşti – 
Moldova şi Valahia, realizându-se visul de secole al românilor. Însă acest fapt 
împlinit nu era pe placul imperiilor vecine, care nu au încetat nici pe o clipă a 
unelti împotriva tânărului stat.  

Forţa, care a controlat mereu, informativ şi politic, România a fost Rusia. 
Încă din primele zile ale Unirii, Rusia a dezvoltat un sistem de spionaj, plasat la 
cel mai înalt nivel, cu care a căutat să influenţeze evoluţia statului român pe 
scena est europeană. Slăbiciunile structurii politice şi economice au favorizat o 
lovitură de stat, organizată, la 15 mai 1864, de Alexandru Ioan Cuza. Cauzele 
principale au fost confruntările permanente dintre parlament, dominat de 
conservatori, şi partida liberală, în frunte cu Alexandru Ioan Cuza. Lovitura a 
fost organizată după modelul francez al lui Napoleon III, de la 1851, fapt ce i-a 
asigurat sprijinul Parisului. Al doilea aliat, apărut surprinzător, a fost Poarta, 
care era nevoită să accepte o guvernare de mână forte a unui domnitor 
provizoriu, pentru a împiedica o influenţă rusească mai mare. Într-adevăr, 
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Alexandru I. Cuza a mai domnit încă aproximativ 2 ani. Pe fondul unor 
nemulţumiri populare, legate de implementarea proastă a legilor lui Cuza, a 
intrigilor din afară, a pierderii susţinerii Franţei şi a Porţii, se apropia 
deznodământul din 11 februarie 1866 – detronarea lui A.I.Cuza. A fost o 
acţiune pripită. Alexandru Ioan Cuza nu era dispus să devină dictator. În ziua 
de 29 octombrie 1865, A.I.Cuza îi scrisese împăratului Napoleon III o 
scrisoare, prin care-l anunţa de hotărârea de a părăsi tronul, iar la sesiunea 
parlamentară din 5 decembrie a aceluiaşi an declara: „Eu voiesc să fie bine ştiut 
niciodată persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar 
permite de a consolida edificiul politic la a cărui aşezare am fost fericit să 
contribui” [13]. Îndemnat de trupele militare care îi rămaseră fidele să 
riposteze, Alexandru Ioan Cuza a refuzat, cerând consulului francez Francois 
Tillos să-i ajute să părăsească cât mai repede ţara: „Doresc Domnule general, 
după împrejurările urmate, a mă porni din ţară cât mai în grabă. Să trăiască 
România”.  

La 13 februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al 
României, care a realizat Unirea, părăsea Bucureştiul luând calea pribegiei. 
Franţa era tentată să cedeze România în schimbul Veneţiei. Astfel agenţii 
Rusiei s-au activizat, propunând insistent candidaturi, docile Rusiei, la tronul 
României. Astfel la 30 martie, locotenenţa domnească emite o proclamaţie, 
prin care anunţă că noul candidat la Tronul României este Carol de 
Hohenzolern şi recomanda populaţiei să-l aleagă prin plebiscit. Decizia 
reprezenta o reacţie la hotărârea Marilor Puteri de a desface unirea. Pe acest 
fundal, la Iaşi se declanşează o insurecţie antiunionistă, alimentată de frustrarea 
retrăită de moldoveni în urma mutării capitalei la Bucureşti, pe atunci mult 
inferior Iaşului, şi de modul brutal în care fuseseră primiţi funcţionarii 
moldoveni în Muntenia, dar într-o măsură şi mai mare, de influenţa din exterior 
a Rusiei. Partida separatistă rusofilă l-a înaintat ca domnitor pe Nicolae 
Roznovanu Prinţul Moruzi a reuşit să fugă.  

Odată ajuns în ţară şi instalat la conducerea României Carol se va deplasa 
în Moldova pentru a-i asigura pe băştinaşi de bunele sale intenţii şi pentru a-i 
convinge că România trebuie să rămână întreagă. Este un caz din categoria 
absurdului. Un neamţ, ales recent la cârma ţării, îi convinge pe români să 
rămână împreună. Este primul gest de responsabilitate şi ataşament faţă de ţară. 
Cu toate că a domnit 48 de ani, domnia lui Carol I nu a fost uşoară. Deja peste 
5 ani, în 1871, Carol I îşi anunţa abdicarea, care însă nu a fost acceptată. 
Guvernul nou instituit de prim ministrul Lascar Catargiu (un boier moldovean 
de viţă veche) a fost primul Executiv, care a adus o stabilitate în ţară, a redresat 
economia României, a redresat instituţiile fundamentale ale Vechii Românii – 
Biserica, Armata şi Şcoala, primul guvern care şi-a dus până la capăt mandatul. 
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Însă, sub presiunea evenimentelor, guvernul conservator Catargiu, la 11 aprilie 
1876, îşi dă demisia, cedând unei guvernări liberale îndelungate, de 12 ani, în 
frunte cu Ion C.Brătianu, în momentul cel mai potrivit pentru România. Astăzi 
este greu de închipuit obţinerea independenţei fără Brătianu şi Kogâlniceanu, 
atunci când, în faţa vicleniei şi brutalităţii ruseşti, chiar Carol I începuse să 
oscileze. Brătianu a fost adeptul înflăcărat al participării României în războiul 
de independenţă. Aceasta a avut un rol hotărâtor în negocierile ulterioare a 
independenţei reale. La 19/31 ianuarie 1878, Imperiul Otoman a cerut 
armistiţiu, fiind încheiată pacea de la Adrianopol. Într-un document secret, 
trimis la S. Petersburg şi interceptat de serviciile secrete române, Rusia îşi 
rezerva dreptul de a modifica frontierele României, condiţie care prevestea 
luarea Basarabiei (începând chiar cu cele 3 judeţe din sudul Basarabiei) şi, 
implicit, încălcarea de către Rusia a Convenţiei semnate cu România la 4 
aprilie 1877. Brătianu şi Kogâlniceanu au luptat până la capăt pentru 
informarea opiniei publice internaţionale asupra faptului acesrei trădări, ceea ce 
a declanşat represiunea rusească, trupele ruseşti primind ordin să ocupe 
România, Bucureştiul. Intervenţiile strălucite ale lui Brătianu, intervenţiile 
marilor puteri şi anunţarea întrunirii Congresului de la Berlin au dezamorsat 
pericolul. Totuşi comportamentul politic necinstit al Rusiei, a avut drept 
rezultat alterarea iremediabilă a imaginii vecinului de la răsărit în ochii 
românilor. În legătură cu aceasta, Constantin Bacalbaşa scria „Din ceasul 
acesta prietenia românilor pentru Rusia este sfârşită...Ruşii sînt priviţi cu 
duşmănie...Cauza Rusiei în România este pierdută pentru totdeauna”. „Anul 
1878 este pragul de la care în mentalul colectiv românesc se instalează 
fenomenul rusofob. A doua trădare, cea din primul război mondial, şi apoi 
infiltrarea comunistă în presa şi politica românească de până la cel de al 
doilea război mondial vor duce la apariţia unui sentiment solid de ură 
împotriva Rusiei, ură, care n-a slăbit nici sub regimul comunist, producând o 
incredibilă expulzare a trupelor sovietice din ţară în 1958” [173]. 

Pe plan intern, Brătianu obţinea un alt fel de victorie, reuşind să unească 
toate forţele politice în jurul guvernului, dar şi să întărească poziţia României 
în faţa străinilor. Argumentul său a fost imbatabil: „Trebuie să nu ne speriem, 
trebuie să avem curaj întotdeauna, să discutăm şi să apărăm dreptul nostru 
înaintea colosului, dar pentru aceasta trebuie să fim uniţi cel puţin pînă vom 
trece acest mare hop naţional, şi numai când guvernul nu vă va mai inspira 
încredere, este o datorie a dv. să-l schimbaţi îndată, ca să vină unul cu care să 
puteţi lucra în faţa streinilor, ca un singur om. Pentru că, cînd ne vor vedea 
streinii că ne hărţuim între noi, atunci ei, care au destul curagiu, or să aibă un 
curagiu şi mai mare, căci îl vor spori slăbiciunile şi neînţelegerile noastre” 
[173]. Întăriţi astfel Ion C. Brătianu şi Mihail Kogâlniceanu au plecat la Berlin 
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unde au susţinut fără menajamente cauza României. Partea cea mai 
spectaculoasă a activităţii lor în cadrul Congresului a fost demascarea lipsei de 
onoare a Rusiei, producându-se un fenomen uimitor pentru reprezentanţii 
marilor puteri. Doi tineri diplomaţi români, Brătianu şi Kogâlniceanu, loveau 
fără milă în rechinul politic Gorceakov şi împăratul Alexandru II. Trei zile mai 
târziu, a avut loc primul atentat, din totalul de trei, la viaţa lui Ion C. Brătianu, 
care însă a supravieţuit tuturor acestor atentate şi a murit în 1891, rămânând în 
istoria României ca un naţionalist profund, rusofob şi aprig duşman al 
imperiului din răsărit. Fiind mult timp republican, a devenit la maturitate cel 
mai aprig apărător al monarhiei. A fost unul dintre puţinii oameni politici fără 
interese personale. Doi ani de zile (1877-1878) întreaga Europă s-a închinat 
până la ridicol în faţa Rusiei şi Germaniei şi el singur le-a ţinut piept. El le-a 
spus ruşilor: „Nu veţi intra în ţara noastră fără luptă dacă nu veţi face o 
convenţiune cu noi”. Peste 1000 de coroane de flori, inclusiv din Basarabia şi 
din Transilvania, au fost depuse la mormântul lui Ion C. Brătianu. 

Ţarul Alexandru III, urcat pe tronul Rusiei după asasinarea ţarului 
Alexandru II, în 1881, a pornit o vastă campanie de represalii contra evreilor 
(unii revoluţionari evrei au fost implicaţi în asasinarea ţarului). Milioane de 
evrei vor emigra din Rusia în următoarele 3 decenii. Se produce astfel un nou 
val de emigraţie evreiască pe teritoriul României, conţinând importante 
elemente de stânga. Guvernul Brătianu a anihilat aceste elemente socialiste 
(ceea ce nu au făcut guvernele fără culoare din România de până la 1940), o 
parte din capi fiind arestaţi, altă parte – expulzaţi din ţară. Guvernul Brătianu a 
înzestrat naţiunea română cu câteva atribute esenţiale – suveranitate, 
independenţă, bancă naţională, regalitate, armată călită în luptă, diplomaţie 
activă – cu care România a reuşit apoi să înfăptruiască Marea Unire. Spre 
finele guvernării liberale România se ridicase în picioare, dar mersul ei era încă 
nesigur. Rusia nu a ratat ocazia să atace din nou. În această perioadă, Germania 
şi Rusia semnează un Tratat de contra-asigurare (un fel de pact Ribbentrop-
Molotov), conform căruia Rusia obţinea dreptul de a interveni în Bulgaria, 
pentru a o menţine în sfera ei de influenţă. Problema „bulevardului rusesc” 
prin România rămânea o temă serioasă pentru guvernul român. Acesta 
constituia un pericol mult mai mare decât simpla trecere a trupelor ruseşti prin  
România. Simultan, în România sunt infiltraţi numeroşi agenţi ruşi, care 
cutreieră satele şi fac propagandă atât în favoarea Marii Rusii, cât şi, făcând 
opinie despre planul unei unificări federale a Balcanilor, evident sub controlul 
rusesc. În 1887 Rusia organizează o revoltă a bulgarilor, combinată cu o 
insurecţie militară la Silistra şi Ruşciuc. „Bulgarii, vecinii noştri, se ţinură 
liniştiţi, însă intrigile, calomniile ruşilor urmau calea lor dinnăuntru. Acel 
popor fără probitate sau mai bine zis necinstit, acel popor avid, intrigant 
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cumpăra zilnic pe bulgarii cei mizerabili. Bulgarii însă au fost admirabili; au 
avut o purtare de eroi. Ce vor ruşii şi unde vor să ajungă după atâtea umilinţe 
ce au îndurat? Nu mai ştim” [175] (din corespondenţa familiei Ion C. 
Brătianu). Pentru a scăpa de influenţa Rusiei, regentul Bulgariei, Ştefan 
Stambulov, în 1886 poartă tratative cu guvernul român pentru unirea 
confederativă a Bulgariei cu România sub sceptrul lui Carol I. În aceeaşi 
perioadă, cunoscutul luptător basarabean Zamfir Arbore reuşeşte să penetreze 
informativ ambasada Rusiei la Bucureşti, demascând activitatea de spionaj pe 
teritoriul României a unui număr mare de agenţi. Fiind martor ocular la una din 
dezordinile organizate la Bucureşti la 15 mai 1888, Constantin Bacalbaşa 
mărturisea: „De altfel ruşii nici nu se sfiiau să se demaşte; agenţii legaţiei 
(ambasadei – n.n.) ruse erau peste tot. Toată legaţia rusă afară de ministru 
(ambasador - n.n.) erau pe dealul Mitropoliei” [175].  

Un loc aparte în acest plan îl ocupă răscoalele de la 1907. Părerea generală 
asupra cauzei acestei răscoale formată de istoriografia comunistă era lozinca 
ţăranilor „Noi vrem pământ”. Cercetările efectuate în epocă arătau că „...51,3% 
din pământurile arabile erau în posesia ţăranilor. Problema era că 82% din 
populaţie locuiau la ţară şi fiecare al doilea ţăran lucra pe degeaba neavând 
pământ suficient” [175]. O altă problemă era plata mică pentru lucrările 
agricole prestată de ţărani arendaşilor, în mare parte evrei (în Moldova). Marii 
arendaşi Fischer, Gutman, Drukman, Ztaler, Ghaţel şi Costiner controlau 
întregul climat agricol al Moldovei. În poemul lui George Coşbuc „Noi vrem 
pământ” se menţiona „Ciocoi pribeag adus de vânt...În lături venetici! 
...Stăpâni luaţi din drum...”, fapt ce vorbeşte despre caracterul antisemit al 
revoltelor, în special în Moldova. Conform estimărilor lui Touvenel, în 1834, 
în Ţara Românească trăiau 5000 de evrei, iar în Moldova – cca 50000. La 15 
ianuarie 1882, ziarul „Românul” publică ultima statistică a profesorului 
Bruniati asupra populaţiei evreieşti din Europa, unde România figura deja cu 
400000 de imigranţi evrei, majoritatea intrată ilegal. Astfel, în timpul 
dezordinilor de la Botoşani s-a constatat că „...cea mai mică parte erau ţărani, 
cea mai mare parte fiind mahalagii din oraş şi mai ales lipoveni”. Aceştia din 
urmă instigau pe revoltaţi cu cuvintele „Înainte, că vin ruşii, au să ocupe ţara, 
au să gonească pe toţi evreii, au să vă scutească de biruri şi au să vă dea 
pământ” [176, p.7]. Cazul ciudat de la Botoşani, în care un evreu a tras în 
armată un foc de revolver, este interesant prin faptul că, în aceeaşi zi de 1 
martie, la Bivolari, pe Prut, au fost constatate cazuri similare. Este greu de 
crezut că vreun evreu normal la cap ar fi deschis foc împotriva Armatei, care îl 
apăra. În oraşul Zimnicea a fost documentat cazul instigatorului bulgar 
Parlivie. Dmitrie C. Marco consemna „Din această petiţiune a lui Parlivie 
reiese clar că el era bine instruit asupra lucrărilor ce cereau instruire ce-i 
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venea de la capii mai mari ai muscalilor” [175]. În judeţul Prahova a fost 
arestat un rus din Tulcea şi 77 de marinari de pe vasul Potiomkin.  

Presa germană, exponentă a intereselor economice din zona petrolieră, 
sublinia implicarea rusească. Dar oare aşa numitele răscoale ţărăneşti de la 
Tatarbunar şi Hotin, din 1924, la numai 2 ani după împroprietărirea ţăranilor cu 
pământ, nu sunt şi ele un nonsens? Majoritatea participanţilor erau alogeni şi 
foarte puţini, ţărani români. Acesta este adevărul. Rusia a avut interesul de a se 
amesteca în treburile interne ale Principatelor Române fiindcă România a fost 
întotdeauna marele obstacol în calea expansiunilor ruseşti din Balcani. Dorinţa 
de a se lăţi peste vecini a dominat mereu politica Imperiului Rus, fie ţarist, 
sovietic sau a lui Putin. În acest sens, este simptomatic răspunsul lui Kisseleff, 
la 1832 „Dacă se obiectează că scopul politicii ruseşti nu era extinderea 
teritorială, voi răspunde că evoluţia evenimentelor este mai puternică decât 
orice previziune şi că Rusia nu a pornit în marş de peste un veac de pe 
malurile Niprului doar pentru a se opri pe malurile Prutului” [177, p.5]. Este 
unicul răspuns privind scopul adevărat al ruşilor, dar care întotdeauna a fost 
camuflat cu pretenţii de mare eliberator. Este un argument în plus privind 
scopul celor 12 invazii ruseşti în România [177]: 

- Prima invazie rusească (1736-1739); 
- A doua invazie rusească (1711);  
- A treia invazie rusească (1768);  
- A patra invazie rusească (1787 - 1792), răpirea Transnistriei; 
- A cincea invazie rusească (1806-1812), răpirea Basarabiei; 
- A şasea invazie rusească (1828-1834); 
- A şaptea invazie rusească (1848), înăbuşirea revoluţiilor în Moldova 

şi Muntenia; 
- A opta invazie rusească (1853); 
- A noua invazie rusească (1878); 

Iată adevăratul scop al „eliberărilor ruseşti”. Formele de guvernare pe 
parcurs s-au schimbat, dar esenţa imperiului a rămas aceeaşi. Acest lucru este 
bine relatat în declaraţia lui Stalin de la 7 noiembrie 1937, cu ocazia a 2 decenii 
de conducere bolşevică „Ţarii ruşi au făcut multe lucruri rele. Ei au purtat 
războaie şi au cucerit teritorii în interesele moşierilor. Dar ei au făcut şi un 
lucru bun: au înjghebat un mare stat – până la Kamceatka. Noi am primit 
drept moştenire acest stat”. Acelaşi lucru îl poate spune şi Putin, Rusia fiind 
succesoare de drept a U.R.S.S. 
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CAPITOLUL I 
 

UNIREA BASARABIEI CU PATRIA-MAMĂ LA 1918 
 

1.1. În ajunul Marii Uniri 
 

1.1.1.  Continuarea proceselor de rusificare la început de sec. XX 
 

Basarabia gemea sub jug de aproximativ 100 de ani; atât de cruntă a fost 
această asuprire, încât e a mirării că a mai putut supravieţui tuturor 
vicisitudinilor sorţii sale politice. În pofida tuturor încercărilor de a-i 
transforma în ruşi, rusificarea desăvârşită şi cât mai grabnică fiind ţinta 
urmărită de toate guvernele ruseşti, în mare parte ei au rămas aceeaşi români 
basarabeni, grăindu-şi dulcele grai al străbunilor. Bietul copil basarabean 
refuza să se ducă la şcoală (în puţinele cazuri unde existau şcoli!), unde era 
impus să înveţe într-o limbă neînţeleasă de el. Bietul ţăran basarabean, în rarele 
cazuri când avea nevoie, era impus să comunice în limba rusă, pe care n-o 
cunoştea, şi chiar şi cel mai muc funcţionăraş rus îi cerea acest lucru. Bietul 
flăcău basarabean, rupt de la vatră şi trimis să slujească ţarului în adâncurile 
Imperiului, până în Extremul Orient, era considerat de ofiţerii ruşi drept cel mai 
prost pentru că nu înţelegea nici cea mai simplă comandă, din care cauză era 
tratat cel mai rău. Cei patru ani de serviciu militar erau pentru tinerii români 
ani de blestem şi de chin: „Îşi blestema soldatul român ceasul în care s-a 
născut, atât e de crudă purtarea tuturor faţă de el” [170, p. 19]. 

În perioada ţaristă, în Basarabia erau foarte puţine şcoli şi acelea doar în 
limba rusă. „Azi nu mai există nici urmă de şcoală românească în toată 
Basarabia de la Hotin până la Chilia”, scrie cu amărăciune patriotul 
basarabean Ion Costin la 1915 [170, p.19]. Lipsa educaţiei şcolare, lipsa unei 
educaţii spirituale în biserică, din cauza ţinerii slujbelor într-o limbă 
neînţeleasă, i-au făcut pe  românii basarabeni să fie „…cei mai inculţi dintr-o 
ţară de inculţi, cei mai ignoranţi dintr-o ţară de ignoranţi” [170, p.18]. 
Deosebit de periculoase erau organizaţiile  nonguvernamen-tale proruse, care 
activau în Basarabia, printre care „Alianţa Poporului Rus” – o societate 
extremă, cu scopul propagării ideilor naţionaliste ruseşti şi cu tendinţă pan-
rusificatoare, care a deschis o mulţime de secţiuni prin toată 
Basarabia…Ţeranii noştri se înscriu în „Alianţă””, scria reputatul istoric N. 
Iorga [178, p. 31-32]. „La ultimele adunări din Chişinău - unul dintre cele mai 
„moldoveneşti” ţinuturi ale Basarabiei, când era vorba despre învăţământul 
pe limba românească în şcolile săteşti ale zemstvo-ului, toţi reprezentanţii, în 
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număr de 12, ai ţerănimii au fost contra, şi propunerea (lui D. Dicescu, 
mareşalul nobilimii – n.n.) a fost respinsă” [178, p.31]. Să nu mai vorbim de 
unii nobili „de modă nouă care s-ar ruşina chiar de obârşia lor 
moldovenească, ce-i pune alături cu ţeranul „cap de bou”, şi ar schimba 
numele lor dacă nu i-ar opri „cartea de aur”, arhontologia provinciei în care 
ele sunt însemnate…” [179, p.232]. Cât de diabolice erau metodele ţariste de 
rusificare în Basarabia. Chiar şi „adevăratul rus Purişchevici cu un început de 
nume cam moldovenesc (purice), iar sfârşitul, leşesc” [178, p.47] îi reprezenta 
pe ţăranii basarabeni în Duma rusească.  Dar parcă astăzi avem puţini oameni 
rătăciţi, buimăciţi de propaganda sovietică?  

Dar, vorba poetului Nicolae Dabija, „pe românii basarabeni i-a salvat de 
la rusificare lipsa şcolilor”, după cum i-a salvat şi pe unii aromâni din jurul 
României de la slavizare, grecizare, ungurizare etc. 

După răscoalele din 1905-1907, regimul ţarist a mai slăbit chingile. Însă, 
ştiut lucru, rusul chiar şi democrat, în esenţă rămâne un imperialist şovin. Acest 
lucru   s-a văzut destul de bine după mişcările populare din 1905-1907, când 
regimul ţarist rusesc a fost impus să slăbească chingile autocraţiei,  permiţând 
crearea primei Dume ruseşti (a primului parlament) în Rusia autocrată – 
„închisoare a popoarelor”, cum o numeau, pe bună dreptate, revoluţionarii. 
Dar mare a fost deziluzia basarabenilor. Alegerile pentru Dumă organizate 
„bine” în gubernia Basarabia nu au ales niciun reprezentant al românilor 
basarabeni, care constituiau peste 70% din populaţie. Despre acest dureros 
lucru se scrie într-o scrisoare din Basarabia, adresată lui Nicolae Iorga şi 
publicată de acesta la 1910:. „Stimate Domnule Iorga! A ales biata Basarabie 
reprezentanţii săi la Duma împărătească. Nu cred că dumneata eşti om naiv, 
dar în chestia aceasta n-aşi fi fost de fel mirat de întrebarea: „câţi români sunt 
între deputaţi?”. Cu durere nemărginită şi cu ruşine trebuie, bineînţeles, să 
răspund: nici unul. Între deputaţii noştri sunt fel de fel de naţii şi numai 
Românul, vechiul stăpân al ţării, nu figurează. Sunt aleşi: D.P. Crupenski, fost 
ofiţer de cavalerie, de origine polonă, „adevărat rus”; D.P. Sinadino, medic, 
grec din Chios, primar de Chişinău, acum este „adevărat rus”; D. 
Dimianovici, negustor şi mare proprietari din armeni austrieci. Om puţin 
inteligent, „adevărat rus”; D. Şmitov, avocat, membru al „alianţei poporului 
rusesc”, într-adevăr „adevărat rus”; D. V. Purişchevici, vice preşedinte al 
Consiliului general al alianţei poporului rusesc. Este un „adevărat rus”; 
Fretiyacenco. Malorus. Veterinar din Ismail; D. Gulichin, om de credinţă 
veche rusească. Rus şi om de nimica. Negustor de porci din Teleneşti.  Ştie rău 
româneşte. N-a sfârşit nici şcoala primară. Abia scrie; Nicolae Ghepeţchi, 
părinte, „adevărat rus”. După cum se vede Basarabia este reprezentată de 
către oricine, numai de români nu. Pe români nu-i vrea guvernul de la 
Petersburg. Românii sunt buni când este vorba de bir, de armată şi de război” 
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[170, p.26-27]. De menţionat că această primă Dumă, a fost şi cea mai liberală 
comparativ cu următoarele.  Despre cruzimea regimului aceeaşi scrisoare din 
Basarabia mărturiseşte: „Cred că îmi fac o datorie a arăta fraţilor răzleţi, 
despre a căror soartă ştim aşa de puţin, şi care de 32 de ani (este vorba despre 
românii din Cahul – n.n.) beau veninul suferinţelor amare, neştiind ce-i 
bucuria, pe ale căror frunţi durerea a săpat urme adânci şi ale căror cugete 
găsesc dulcea alinare în „divina speranţă”... În asprimea vieţii lor amare, rare 
ori inima, nobila inimă românească, a tresăltat cu atâta bucurie, ca atunci 
când din coardele scripcii unei orchestre româneşti din Huşi, stabilită la Cahul 
curgea în unde duioase doina... frumoasa doină, în a cărei suferinţe vărsa 
lacrimi de alinare... Nu trecu mult şi, după câteva melodii româneşti cu acelaşi 
farmec aproape, veni rândul maiestuosului „Deşteaptă-te române”, care căzu 
ca scânteia unui fulger asupra acelei duioşii... Dacă în mijlocul acestor suflete 
zbuciumate dorul de patrie ar fi mai puternic sădit, prin o mişcare naţională 
vie, poate într-un viitor mai apropiat sau mai puţin depărtat, s-ar putea avea o 
cale deschisă spre a lupta pentru redeşteptarea naţională” [170, p.28]. S-a 
întâmplat aceasta, doar peste şapte ani. Însă, în acest interval de timp, românul 
basarabean urma să mai suporte încă un teatru de război desfăşurat pe teritoriul 
Basarabiei. 

Cei 100 de ani de 
„eliberare rusească” au fost 
sărbătoriţi cu mult fast la 
Chişinău. Mesajul Rusiei la 
această manifestare a fost: 
„Basarabia ne aparţine pe 
vecie”. Amploarea acestor 
festivităţi trebuia să le confere o 
tentă politică evidentă: să 
accentuieze caracterul ireversibil 
rusesc al acestei achiziţii 
teritoriale a Petersburgului şi 
imposibilitatea retrocedării provinciei României şi din perspectiva unui război 
european, care devenea tot mai iminent. Cu alte cuvinte, autorităţile ruse, prin 
intermediul unor festivităţi pompoase, intenţionau să transmită un mesaj clar şi 
în afară, dar şi în interior, despre „dreptul” lor, veşnic, asupra unui teritoriu pe 
care şi l-au însuşit prin fraudă. Programul festivităţilor consacrate celor 100 de 
ani de la anexarea Basarabiei demonstrează amploarea acestora. În cadrul 
festivităţilor urma a fi demonstrat caracterul „benefic” al actului „alipirii”, 
adică „dezghinării” Ţării Moldovei la 1812, (sintagmă utilizată de boierii 
moldoveni într-un memoriu de protest, din octombrie 1812).   
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1.1.2.  Primul război mondial 
 

La acest început de secol XX, unele cercuri militariste şi-au dorit 
reîmpărţirea Europei. Asasinarea la Saraievo, la 28 iunie 1914, a arhiducelui 
Franz Ferdinand, moştenitorul tronului austro-ungar, a fost scânteia (Balcanii, 
fiind ca un butoi cu pulbere), care a declanşat primul război mondial. Cauza 
reală a fost de fapt refuzul imperiilor de a acorda popoarelor subjugate dreptul 
la autodeterminare. 

Începutul Primului Război Mondial este considerată data de 28 iulie 
1914, când Austro-Ungaria a atacat Serbia, ulterior, de partea Triplei Alianţe şi 
Antantei,  

 intrând majoritatea ţărilor europene. Război în care s-au implicat însă şi Sua, şi 
Japonia. Acest război stupid a costat 10 milioane devieţi omeneşti, dar a 
declanşat şi un proces de reîmpărţire a Europei, ca rezultat al destrămării celor 
trei imperii: Otoman, Austroungar şi Rus. 

În această perioadă tulbure, România se afla între ciocan şi nicovală. Prin 
aceasta se explică intrarea ya târzie în război abia în 1916. Aderând la Tripla 
Alianţă, România nu mai putea visa la teritoriile româneşti din componenţa 
Imperiului Austro-ungar – Transilvania şi Banat. Aderând la Antantă, alături de 
Rusia, România pierdea pentru totdeauna Basarabia. Clasa politică românească 
în acea perioadă era împărţită în două tabere: tabăra germanofilă, în frunte cu 
regele Carol I şi cea pro-Antanta. 

Atragerea României, în sfârşit, în Antantă, la 27 august 1916, este 
considerată de fapt o trădare din partea Rusiei, făcându-se referire la un tratat 
ruso-german de la 1887, care cuprindea o clauză că „…se recunoştea Rusiei 
dreptul asupra Peninsulei Balcanice, îndeosebi asupra Bulgariei şi părţii de 
est a României” [178, p.10]. Evenimentele ulterioare au demonstrat că, într-
adevăr, a fost o trădare: la momentul ocupării practic a întregii Românii de 
către germani, Rusia face pace separată la Brest-Litovsk. Istoria de astă dată s-a 
întors cu faţa spre noi. România s-a reunificat cu teritoriile româneşti ocupate 
de Imperiul Austro-ungar şi cel Ţarist.  
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Bineînţeles că guvernul ţarist nu avea de gând să-şi îndeplinească 

promisiunea de a satisface revendicările românilor după o eventuală victorie. În 
acest sens, grăitor este raportul generalului Polianov, ministru de război al 
Rusiei în 1915-1916: „Dacă circumstanţele s-ar desfăşura astfel încât 
Convenţia militară şi politică din 1916 (se are în vedere Convenţia cu România 
pentru a intra în război – n.n.) s-ar aplica în întregime, s-ar crea astfel în 
Balcani un stat mult prea puternic care ar cuprinde Moldova, Valahia, 
Dobrogea, adică actuala Românie, Transilvania, Banatul şi Bucovina…Acest 
stat se va strădui să-şi realizeze aspiraţiile naţionale asupra Basarabiei…Asta 
ar însemna o contrapondere a influenţei ruseşti în Balcani…” [177, p.141].     

Care a fost împlicarea Basarabiei în acest măcel? Cu puţin timp înainte 
soldatul basarabean a fost dus în alt capăt al lumii - tocmai în Manciuria, 
pentru a „apăra interesele ţarului”. Acum soldatul basarabean înrolat în 
armata ţaristă (spre deosebire de alogenii din Basarabia care se bucurau de 
înlesniri, inclusiv, eliberarea de serviciul militar) a fost aruncat într-un nou 
pojar. Prin acest accident regizat în Balcani în 1914, s-a început Primul Război 
Mondial între puterile Axei (Germania, Imperiul Austro-Ungar, Bulgaria) şi ale 
Antantei (Marea Britanie, Franţa, Rusia), care a fost de fapt un război de 
reîmpărţire a sferelor de influenţă între vechile şi noile imperii.  

Timp de doi ani, România a păstrat neutralitatea, fiind echidistantă faţă 
de ambele grupări, Axa şi Antanta, în pofida tuturor presiunilor, şi în primul 
rând, ale Rusiei, exercitate pe toate canalele posibile. La 14/27 august 1916, 
România intră în război de partea Antantei, fiind asigurată de aliaţi că va avea 
dreptul să-şi recâştige teritoriile aflate sub stăpânire austro-ungară: 
Transilvania, Bucovina, Banatul (inclusiv cel sârbesc); de biata Basarabie nu 
era nici vorbă, deoarece erau aliaţi cu ruşii. Mai târziu, basarabenii singuri şi-
au luat acest drept şi de a reveni primii la sânul Patriei-mame, că va fi sprijinită 
cu muniţie şi materiale de război, că acţiunile armatei române vor fi întărite de 
cele ale aliaţilor prin ofensiva de la Salonic şi cea de pe frontul austriac.  

Iată mesajul regelui României, Ferdinand I, către popor la intrarea 
României în război, la 14/27 august 1916, alături de Anglia, Franţa, Rusia, 
Italia, Serbia, Japonia şi Belgia împotriva Germaniei, Austro-Ungariei, 
Bulgariei şi Turciei. „Români!! Războiul care de doi ani a strâns tot mai mult 
hotarele noastre, a zdruncinat adânc vechiul aşezământ al Europei... Pentru 
neamul nostru el a adus ziua aşteptată de viacuri de conştiinţă naţională, ziua 
unirii lui. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru 
totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă - unirea 
românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor. De noi atârnă astăzi să scăpăm 
de sub stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste munţi şi de pe plaiurile 
Bucovinei, unde Ştefan cel Mare doarme somnul de veci” [181, 182]. La 
Consiliul de Coroană, Marghiloman sprijinea ideea de neutralitate şi arăta cât 
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ar fi de nelogic să mergem de partea a cărei biruinţă ar însemna să rămână 
Dardanelele şi Constantinopolul în mâinile ruşilor. Pe ruşi îi privea, pe drept 
cuvânt, ca pe duşmanii noştri dintotdeauna, cu toate că evenimentele ulterioare 
au demonstrat justeţea deciziei luată de rege şi guvernul său.     

„Prutul alcătuieşte singura noastră graniţă faţă de Rusia de când ne-a 
răpit Basarabia, şi dacă a trebuit să ne resemnăm la această pierdere nu e mai 
puţin adevărat că cel mai elementar sentiment de apărare de sine ne opreşte de 
a primi de bună voie imensa noastră vecină să vâneze fără voie de partea 
cealaltă a râului”, secvenţe din scrisoarea scrisă regelui Marii Britanii George, 
30 august 1916. „...Ar fi nelogic să se admită ca Rusia, în numele unui 
principiu aşa-zis de naţionalitate, să treacă Prutul pentru a stăpâni o populaţie 
de mai puţin de 200000 de ruteni, pe când noi am pierde 1500000 de români” 
[181, 182]. Majestatea sa se referea la intenţiile Rusiei de a invada Bucovina. 
Parcă am mai auzit undeva aceleaşi argumente: oare nu Molotov argumenta în 
acelaşi mod ocuparea Basarabiei, populată cică de ucraineni. Iar acum, mai 
recent, Rusia a mai rupt o parte din teritoriul Republicii Moldova (raioanele de 
est) pentru a lua sub aripa sa cele cca 200000 de ruşi care reprezintă doar cca 
25% din totalul populaţiei. Se pare că boala ruşilor e fără de leac. 

Majestatea sa se referă, dând dovadă de mare perspicacitate, şi la 
intenţiile autorităţilor militare ruse de a lua în mâinile lor tot ce ţinea de 
conducerea, aprovizionarea şi comunicaţiile frontului: „...Ar fi primejdios să se 
dea voie Rusiei să hotărască singură asupra chestiunii româneşti. În 
împrejurările de faţă urmările unei asemenea politici ar fi funeste” [180]. 

Iar M.S. Regina Maria scria „...Nu se poate tăgădui că o bucată mică din 
Bucovina care i-ar asigura graniţele, are mai mare însemnătate pentru viitorul 
unei ţări de mărimea României decât pentru dezvoltarea unui imperiu imens al 
Rusiei. Pentru noi e o chestie de neînduplecată nevoie care ne e insuflată de 
instinctul ocrotirii de sine, pentru ei însă, e vorba de o încăpăţânare izvorâtă 
dintr-un sentiment de orgoliu...Oraşul Cernăuţi, despre care se spune că nu e 
locuit de români pentru că e locuit în majoritate de evrei şi germani, e totuşi 
unul din cele mai însemnate centre ale românismului” [181]. Parafrazând 
spusele reginei Maria, raportându-le la ziua de astăzi am putea declara: „Oraşul 
Cernăuţi, care este locuit de ucraineni şi ruşi, e totuşi unul din cele mai 
însemnate centre ale românismului”. Ei bine, familia regală a fost auzită la 
1918 şi Bucovina a fost recunoscută parte integrantă a României Mari. Dar 
cine îi va auzi astăzi pe românii de la Cernăuţi, atunci când nici autorităţile de 
la Chişinău, nici cele de la Bucureşti nu mai ridică această problemă. 

Trupele austro-ungare şi germane înaintau spre Bucureşti, căderea căruia 
era iminentă. Armamentul promis de aliaţi nu a mai ajuns la soldaţii români. S-
a pierdut (intenţionat!) pe întinsurile Rusiei. Despre acest lucru scrie şi 
cunoscutul disident şi istoric român Neagu Djuvara în lucrarea sa „La guerre 
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Roumaine”: „Aceste armamente au fost în parte regăsite după revoluţie în 
gările ruseşti, unde funcţionarii au declarat că fusese oprite la ordin. Dl 
Protopopov (ministru rus) mărturisea că el însuşi reţinuse la Petrograd 
mitraliere destinate României…”. Trupele ruseşti erau practic în incapacitate 
de luptă. Încă din 1916, soldaţii ruşi dezertau într-o asemenea măsură, încât 
generalul Saharov a fost nevoit să emită următorul ordin: „Ordon ca fuga 
ruşinoasă să înceteze imediat. Noi am fost trimişi aici să luptăm şi să învingem 
şi nu pentru a o lua la fugă” [183, p.253]. Provocările trupelor ruseşti iau 
amploare. La 1 mai 1917, trupele ruse au aţâţat tulburări sângeroase la Iaşi, 
unde l-au eliberat din închisoare pe C. Rakovsky, viitorul comisar al revoluţiei 
bolşevice din Ucraina.  

În legătură cu situaţia creată, Regina Maria îi scria o scrisoare 
tulburătoare vărului ei, ţarului Rusiei, Nicolai II, din care rezulta că „...în 
această grozavă cumpănă ruşii erau singurii aliaţi, ale căror trupe puteau să 
ne vină în ajutor”.   N-a fost să fie aşa. Ruşii se retrăgeau mereu, lăsând să pice 
rând pe rând Bucureştiul, Brăila, Galaţi etc. Foarte periculos pentru România 
era faptul că pe teritoriul rămas încă sub stăpânire se afla o armată rusească 
numeroasă, care în preajma lui 1917 a început să se destrame, bolşevizându-se: 
„...Veştile de pe front erau foarte rele. Ruşii nu păstrau nici o poziţie, mereu se 
retrăgeau... Ruşii în mijlocul unei ofensive, începute cu succes, dăduseră ordin 
de retragere... Ne aşteaptă încurcături de la Stafkă: e vorba să se retragă trupe 
ruseşti din România, ceea ce ar fi foarte rău pentru noi. După ce ruşii au venit 
aici cu aşa mari greutăţi de transport şi după ce au istovit toate proviziile ţării, 
ar fi prea nedrept să-şi retragă trupele, înainte de a ne fi ajutat cu ceva”, scria 
cu amărăciune, Regina Maria. „...Situaţia noastră este foarte grea, în cazul 
când Rusia ar încheia pace cu germanii peste capul nostru, căci au de gând să 
ne ia prizonieri pe noi şi guvernul nostru... Aceşti ruşi pribegi sunt o groază 
pentru cei ce conduc cantina (este vorba despre cantina dintr-un sat dirijată de 
regina Maria-n.a.) şi pentru toţi ţăranii din sat...Cercul de fier care ne 
înconjura se strâmta din ce în ce. Ruşii tratau acum cu germanii şi se apropia 
ceasul lui Lenin... Oamenii lui Lenin sunt acuma la Putere şi sunt la cheremul 
germanilor; sunt cumpăraţi cu bani germani, îndeobşte bani falşi... A sta 
liniştit şi a muri, înăbuşit între trădătorii ruşi şi vrăjmaşii germani, ar fi într-
adevăr un sfârşit nedemn... Nu mă puteam opri de a simţi milă pentru ofiţerii 
ruşi. Situaţia lor e odioasă şi umilitoare: la început erau cam îngâmfaţi şi plini 
de dispreţ pentru noi, românii (de parcă astăzi au altă atitudine, România fiind 
membru al Uniunii Europene, iar Rusia rămânând acelaşi conglomerat de 
popoare asiatice, în pofida tuturor stăruinţelor de la Petru I de a-l europeniza), 
iar astăzi, cu toate nenorocirile noastre, am ajuns în ochii lor centrul demn de 
râvnit al ordinii şi credinţei” [182].  
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Revoluţia burgheză (27 februarie 1917) şi puciul bolşevic (7 noiembrie 
1917) au dezorganizat totalmente trupele ruseşti aflate pe frontul român. Tot 
greul războiului căzuse pe umerii armatei române, care, practic lupta pe două 
fronturi: în Vest, cu forţele Axei şi în Est – cu bandele bolşevizate ruseşti. Fără 
nici un ajutor din afară, România nu a putut rezista presiunii germane, cedând 
spre sfârşitul anului 1917 cca 2/3 din teritoriu şi capitala Bucureşti, întreaga 
conducere de vârf trecând la Iaşi, acesta devenind temporar capitala României. 

Sugrumaţi, înecaţi, vânduţi, trădaţi, prinşi într-o capcană înăbuşitoare, la 
15/28 februarie 1918, regele Ferdinand a trebuit să-l primească pe ambasadorul 
kaizerului, Czernin. Condiţiile de pace erau foarte grele „...ţara noastră trebuie 
să dispară, trebuie să fie împărţită între Austria, Germania, Bulgaria şi 
Turcia”. Conform dictatului, aliaţii (generalul francez Berthelot, colonelul 
Anderson ş.a.), cu unităţile lor, trebuiau să părăsească România. În această 
situaţie, în seara de 23 februarie/8 martie, Regina Maria, împreună cu prinţul 
Ştirbei şi principele Carol, încercau să găsească o soluţie, o ieşire din impas. 
Sleită de puteri, îl rugase pe Enescu să le cânte ceva: „Enescu sta drept, liniştit 
în mijlocul furtunii şi cânta ca un zeu, una din cele mai splendide bucăţi de 
muzică ce s-au scris vre-odată, şi mi se părea că în sunetul viorii lui, se 
tânguia în hohote de jale, în noapte, toată durerea sufletului meu, pe care n-o 
puteam rosti în cuvinte...” [182]. În contextul acestor mari trădări, Rusia a 
capitulat prin armistiţiul de la Brest Litovsk de la 3 martie 1918, ieşind din 
primul război mondial. Peste puţin timp, Lev Trotsky a declarat în numele 
guvernului revoluţionar că rupe relaţiile diplomatice cu România, anunţând 
intrarea trupelor bolşevice în Basarabia. Trupele româneşti au reuşit, din 
fericire, să menţină ordinea în Basarabia şi să dezarmeze unităţile ruseşti din 
Moldova. În această atmosferă de tristeţe şi deznădejde, apare un licăr de 
speranţă – prima rândunică a viitoarei Românii Mari: Sfatul Ţării de la 
Chişinău hotărăşte unirea Basarabiei cu România. „Alipirea Basarabiei e 
netăgăduit un mare eveniment pentru ţara noastră. E primul pas înspre 
„Unirea” visată de România. Trupele noastre au intrat în Chişinău cu muzică 
în frunte, fiind foarte bine primite de popor”.   

La 24 aprilie/7 mai 1918, s-a încheiat Tratatul de pace de la Bucureşti, 
între România, pe de o parte, şi Germania, Ungaria, Bulgaria, Turcia, pe de altă 
parte. România trebuia să cedeze Dobrogea, teritorii în Carpaţi şi să încheie 
convenţii economice înrobitoare.  

Însă s-a întâmplat un miracol. Izbânzile aliaţilor (francezilor şi 
englezilor) din luna august 1918 au făcut să reînvie speranţa dezrobirii. Toate 
s-au întâmplat pe neaşteptate. Trupele aliate înaintau în Belgia, Macedonia şi 
Palestina. Bulgaria a acceptat condiţiile de pace ale Aliaţilor. Regele Ferdinand 
al Bulgariei a abdicat, lăsând urmaş pe fiul său Boris. Noul cancelar al 
Reichului Max de Baden s-a hotărât să înceapă tratativele pentru pace. În 
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Turcia guvernul a fost răsturnat. Austria propune o pace separată fără 
condiţiuni. Austria a trădat Germania. „Austria se fărâmă în bucăţi. Ce 
uimitoare şi îngrozitoare întâmplări! Se pare că toate se întorc spre binele 
nostru. Toate se desfăşoară atît de repede! După o ploaie cumplită a fost o zi 
strălucit de frumoasă”, avea să comenteze Regina Maria starea de spirit din 
acele zile [182]. „Cel mai de seamă eveniment, petrecut în aceste săptămâni de 
aşteptare, a fost sosirea unei delegaţii din Transilvania şi Bucovina, care 
venise să declare că ţara lor e una cu Vechiul Regat, ţară mamă, sub ale cărei 
aripi nădăjduiseră totdeauna să se unească cu toţii... Transilvania, Bucovina 
pînâ şi Basarabia! România Mare!” [182]. Trebuie de menţionat faptul că 
marii realizatori ai unirii Basarabiei de la 27 martie 1918 au înfăptuit unirea 
atunci când România era îngenuncheată de nemţi. Ceva mai înainte kaizerul 
Vilhelm, îmbătat de izbândă, declarase că regele Ferdinand va fi ultimul 
Hohenzollern care va şedea pe tronul României. A fost tocmai invers. Regele 
Ferdinand întregitorul, făuritorul României Mari, realizatorul (fără concursul 
vreunui guvern) reformei agrare, a fost primul rege al tuturor românilor. Doi 
ani mai târziu, exact în aceeaşi zi - 18 noiembrie/1 decembrie 1918, regele 
Ferdinand, regina Maria, fiul lor Nicky şi comandantul trupelor franceze, 
generalul Berthelot, intrau în Bucureşti pe Calea Victoriei în fruntea trupelor 
româneşti, urmate de trupele aliate. Generalul Gricorescu, în numele armatei, îl 
rugă pe regele Ferdinand să primească bastonul de mareşal. Regele a fost 
profund mişcat. A fost cu adevărat o triumfătoare reintrare în capitală.  

Într-o perioadă scurtă de timp s-au întâmplat atâtea evenimente. S-a 
realizat visul de secole al tuturor românilor – unificarea neamului. S-au 
destrămat 3 imperii vecine foarte hrăpăreţe: imperiul austro-ungar şi turc - 
pentru totdeauna, iar imperiul rus doar şi-a schimbatpielea – una comunistă, 
mai hidoasă decât cea monarhistă. La 1/14 aprilie 1918, ziarul francez „La 
Victoire” scria: „România n-a fost învinsă de germani, le-a fost predată de 
către revoluţia rusă, cu mâinile şi picioarele legate”.  

Bandele bolşevizate ruseşti care dezertau de pe front erau o belea nu 
numai pe capul românilor, ci şi al ofiţerilor ruşi (până mai ieri plini de sine şi 
cu apucături velicoruse, de rasă superioară), pe care ostaşii români trebuiau să-i 
apere de soldaţii ruşi bolşevizaţi.  
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1.2. Unirea Basarabiei cu patria-mamă la 1918 
  

„Istoria anului 1917-1918 ne-a dat o lecţie unică şi irepetabilă, 
cum din mai multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux puternic şi 

bine orientat. Unul dintre magicieni a fost Constantin Stere”  
(Iurie Colesnic. Generaţia Unirii). 

 

Condiţiile istorice din 1918, dar şi tendinţa seculară a românilor din 
stânga Prutului de a reveni la pieptul ţării au favorizat Marea Unire de la 1918. 
De menţionat, de altfel, şi faptul că Marea Unire a fost pornită tot de 
moldoveni, de fruntaşii Unirii I. Pelivan, P. Halipa, P.Erhan, C.Stere ş.m.a. Se 
vede că prea crunt a fost jugul rusesc că i-a făcut pe, de obicei, flegmaticii 
moldoveni, atât de hotărâţi să scape de ruşi. Despre acest lucru se vorbeşte şi în 
programul „Ligii pentru eliberarea Basarabiei”, constituită la 1915 cu 
participarea lui Constantin Stere, care avea pronunţate vederi de stângă, dar şi o 
mare dragoste de neam: „Lipsit de şcoală, înstrăinat de biserică, persecutat de 
o administraţie vitregă, rapace şi avidă de a se îmbogăţi pe spinarea poporului 
lăsat pe mâna sa – românul din Basarabia este considerat de ruşi ca brută şi 
imbecil, ca popor fără limbă, popor necuvântător. Soarta Moldovenilor din 
Basarabia este groaznică: acolo piere neamul nostru sugrumat de muscali... 
Numai retragerea Rusiei în hotarele etnografice ale vechii împărăţii moscovite 
va asigura odată pentru totdeauna viitorul neamului nostru”. 

Basarabia, o aşchie ruptă din trupul Ţării mume, rămasă orfană şi supusă 
celui mai despotic proces de asimilare şi deznaţionalizare pe parcursul a peste o 
sută de ani, s-a trezit. Prea dur, prea satanic a fost jugul rusesc, dar totuşi s-a 
trezit. Ţăranul „dobitoc”, soldatul „prost”, intelectualul „provincial” 
basarabean, cum erau consideraţi de către funcţionărimea velicorusă şovină, 
atunci când a apărut această posibilitate, au realizat unirea cu Patria-mamă. 
Marea Unire de la 1918 a fost o continuare logică a edificării statului unitar 
român. Este semnificativ faptul că anume Basarabia („...Trecută prin foc şi 
prin sabie,/ furată, trădată mereu./ Eşti floare de dor, Basarabie,/ eşti lacrima 
neamului meu”, cum ar spune Dumitru Matcovschi), care a cunoscut cel mai 
crunt regim de ocupaţie, de deznaţionalizare şi colonizare, a fost prima regiune 
românească care a revenit în sânul Patriei. 

 
1.2.1. Acţiunile de bază care au pregătit Unirea Basarabiei la 1918?  
 

De ce anume Basarabia a fost prima care a reacţionat în acest proces de 
rfealizare al Marii Uniri? „Istoria anului 1917-1918 ne-a dat o lecţie unică şi 
irepetabilă, cum din mai multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux 
puternic şi bine orientat. Unul dintre magicieni a fost Constantin Stere”, scrie 
cunoscutul arhivist şi istoric Iurie Colesnic [184, p.7].  Să încercăm să punem 
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nişte accente cronologice. După Revoluția din Februarie și încetarea 
ostilităților dintre Rusia și Puterile Centrale, în Basarabia au fost convocate 
numeroase adunări și congrese ale reprezentanților diferitelor clase sociale, sau 
organizații profesionale, pentru discutarea viitorului provinciei. În perioada 6 – 
7 februarie 1917, a fost convocat un congres al ţăranilor, care a votat o moțiune 
în vederea obţinerii autonomiei și formării unei adunări legislative.  

Au urmat alte congrese: al clerului, al învățătorilor și al soldaților, toate 
cerând autonomie pentru fosta gubernie. Soldatul considerat „prost” de ultimul 
„praporscic” rus a susţinut fervent cauza naţională. Deosebit de inspirate au 
fost sfaturile date de Alexe Mateevici în mai 1917: „...Mai întâi de toate să 
ştiţi că fără unire nu vom dobândi nimic. Deci să avem un gând, o inimă, un 
ideal. Al doilea sfat e acesta. Lucrul drept poate înflori numai dacă se 
întemeiază pe idei drepte... Al treilea sfat pe care vi-l dau este: să staţi cu mare 
putere la straja intereselor naţionale. Să nu ne alipim la partide străine, care 
nu luptă pentru neamul nostru, şi să nu luptăm pentru interesele de clasă, ci 
pentru cele de obşte, naţionale... Şi, în sfârşit, cel din urmă al meu sfat e: să nu 
uităm norodul, ţărănimea care a suferit atâtea până acum! Să-1 luminăm, să 
mergem mână în mână cu el, căci fără noi el nu poate face nimic, după cum 
noi nu putem face nimic fără el...”. „Să mergem în norod, să-l luminăm”, ne 
îndeamnă preotul-poet Mateevici. 

Să încercăm să reconstituim cronologic evenimentele care au pregătit 
Unirea. O descriere cronologică şi factologică completă o găsim în cartea 
cunoscutului istoric arhivist Iu. Colesnic „Generaţia Unirii” [184, p.19-62]. 

„La 22 martie la Chişinău îşi începe activitatea Sovietul deputaţilor 
soldaţi (a acelor soldaţi consideraţi proşti de ultimul praporşcic al armatei 
ţariste!). La 28 martie este creat la Chişinăui Comitetul executiv gubernial 
format din 8 reprezentanţi de judeţe, 8 din partea Adunării de Zemstvă a 
Basarabiei şi 9 din partea organizaţiilor obşteşti. La 5 aprilie 1917 membrii 
fondatori ai Partidului Naţional Moldovenesc au adoptat programul de 
activitate şi au ales Comitetul Central al partidului în următoarea 
componenţă: Pavel Gore (preşedinte); V. Stroescu (preşedinte de onoare); P. 
Halipa şi Vl. Hertza (vicepreşedinţi); O. Ghibu, (secretar); Ioan Pelivan, Teofil 
Ioncu, Ion Buzdugan, generalul M. Donici, dr. E. Alistar, A. Botezat, Vl. 
Bogoş.  

La 6-7 aprilie 1917 Congresul Cooperatorilor din Basarabia acceptă 
Programul Partidului Naţşional Moldovenesc şi se pronunţă pentru autonomia 
Basarabiei, pentru naţionalizarea învăţământului. La 13 aprilie 1917 are loc 
proclamaţia de la Darniţa „ a foştilor prizonieri de război români, consituind 
un corp al voluntarilor români, care şi-au exprimat dorinţa de a lupta „pentru 
împlinirea idealului nostru, pentru un singur stat românesc”.  La 8 aprile 1917 
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la Odesa, din iniţiativa ofiţerilor E. Cately, I Păscăluţă şi S. Osoianu se 
desfăşoară o adunare a ostaşilor moldoveni cu prezenţa delegaţilor din partea 
Partidului Naţional Moldovenesc (P. Halipa, V. Hertza, A. Buruiană, O. 
Ghibu, S. Murafa). 

La 19 aprilie 1917 şi-a deschis lucrările Congresul Eparhial, care s-a 
pronunţat pentru formarea unui organ autonom moldovenesc de administrare 
– Sfatul Ţării. La 1 mai 1917 este fondat Partidul Muncii în frunte cu G. 
Diamandi, dr. N. Lupu, dr. I. Cantacuzino. Din cauza unor contradicţii 
programatice la 25 decembrie 1917 şi-a sistat activitatea. La 14 mai 1917 
Comitetul Exercutiv al Militarilor din Odesa a hotărât organizarea unităţilor 
militare naţionale. La 20 mai 1917 la Chişinău au loc lucrările Congresului 
Studenţilor Moldoveni sub preşedinţia lui Teofil Ioncu. Congresul a susţinut 
programul Partidului Naţional Moldovenesc.  

În aprilie 1917, a fost creat Partidul Național Moldovenesc, sub 
preşedinția lui Vasile Stroescu, printre membrii de frunte aflându-se Paul 
Gore, Vladimir Herța, Pantelimon Halippa și Onisifor Ghibu. Partidul, care 
milita la începuturile sale pentru autonomia Basarabiei, avea ca organ de 
presă ziarul „Cuvânt moldovenesc”, la apariția căruia a avut o importantă 
contribuție un număr de refugiați din Transilvania și Bucovina [185, p.279].  

La 21-23 mai 1917 la Chişinău şi-a ţinut lucrările primul Congres al 
Ţăranilor din Basarabia, care a ajuns la concluzia că „numai o republică 
federativă cu un singur parlament, fără preşedinte şi cu o autonomie foarte 
largă pentru toate popoarele Rsuiei”. La 25 – 28 mai 1917 la Chişinău îşi ţine 
lucrările Congresul Învăţătorilor Modoveni din Basarabia, la care au 
participat apr. 350 de delegaţi. Congresul a fos deschis de Paul Gore, membru 
al Partidului Naţional Moldovenesc. Au luat cuvântul P. Halipa, V. Hertza, A. 
Mateevici, care polemizând cu învăţătorii deznaţionalizaţi, a remarcat în 
alocuţiunea sa: „Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte 
din marele trup al românismului, aşezat prin România, Bucovina şi 
Transinistria”. Hotărârea de bază adoptată la Congres a fost organizarea 
învăţământului în limba băştinaşilor, pe baza grafiei latine.  

Pe 16 iulie 1917, comitetul central ostășesc din Chișinău a hotărât 
crearea unui consiliu al provinciei (după modelul sovietelor), care avea să 
emită o Propunere de lege pentru autonomie națională şi teritorială. Pe 4 
septembrie, acest comitet publica propriul său ziar, Soldatul român, avându-l 
ca director pe Iorgu Tudor [185, p.279]. În același timp, Adunarea Națională 
Ucraineană decreta că Basarabia este parte a Ucrainei, ceea ce a dus la 
solicitarea de către moldoveni a protecției Guvernului provizoriu rus de la 
Petrograd. În perioada 23–27 octombrie 1917, consiliul ostăşesc a proclamat 
autonomia Basarabiei și formarea Sfatului Țării ca organ legislativ. Au fost 
aleși 44 de deputați din rândurile soldaților, 36 de deputați din partea 
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țăranilor, 58 de deputați fiind aleși de comisiile comunale și ale ținuturilor și 
de asociațiile profesionale. Din totalul de 156 deputaţi, 105 erau moldoveni, 
15 ucraineni, 14 evrei, 7 ruşi, 2 germani, 2 bulgari, 8 găgăuzi, 1 polonez, 1 
armean şi 1 grec [31, pag.281]. Prima şedinţă a Sfatului Țării a avut loc la 
data de 21 noiembrie/4 decembrie 1917 și a fost ales ca președinte Ion Inculeț.  

La 27 august 1917 la Chişinău şi-a ţinut lucrările Congresul al II-lea al 
Ţăranilor din Basarabia, la care au participat 320 de deputaţi. A fost alcătuit 
Comitetul Executiv din 27 persoane şi acceptată convocarea unui congres al 
Ţăranilor din Basarbia, în care să fie reprezentată fiecare plasă de către un 
singur deputat. La 7 noembrie 1917 biroul de organizare a Sfatului Ţării se 
adresează Secţiei administrative a Tribunalului judeţan Chişinău cu cererea de 
înregistrare. În cerere se stipulează că Biroul de Organizare a Sfatului Ţării 
întruneşte toate naţionalităţile în proporţie de 70% şi 30 %, în componenţă de 
150 de membri, care va traduce în viaţă autonomia Basarabiei. La 14 
noiembrie 1917 la Chişinău şi-a deschis lucrările Congresul al II-lea al 
eserilor din Basarabia, care a aprobat constituirea Sfatului Ţării, delegând un 
reprezentant al lor în acest for. La 21 noiembrie 1917 la Chişinău  a avut loc 
deschiderea Sfatului Ţării, care a fost deschisă de Preasfântul Gavriile, 
episcop al Cetăţii Albe, care în final s-a adresat cu cuvintele: „Îi felicit pe 
moldoveni cu autonomie. Dumnezeu să ajute. Trăiască Sfatul Ţării, la mulţi 
ani”. A fost sfinţit drapelul naţional al regimentului moldovenesc şi  intonat 
imnul naţional „Deşteaptă-te române” şi „Pe-al nostru steag e scris unire”. 
La 22-29 noiembrie 1917 au loc primele şedinţe ale Sfatului Ţări, în cadrul 
căruia sunt dezbătute probleme de ordin organizatoric (desemnarea 
Prezidiului Sfatului Ţării, alegerea secretariatului, formarea comisiilor 
permanente. La 29 noiembrie 1917 comisarul gubernial, reprezentând 
Guvernul Provizoriu, a recunoscut formarea Sfatului Ţării, obligându-se să se 
conformeze deciziilor lui. La 2 decembrie 1917 Sfatul Ţării proclamă 
Republica Democratică (Populară) Moldovenească în cadrul Republicii 
Federative Democratice Ruse. La 5 decembrie 1917 Sfatul Ţării declară 
nerecunoaşterea Sovietului Comisarilor Poporului (Sovnarkom-ul), venit la 
putere în Rusia în rezultatul loviturii de stat din 7 noiembrie (25 octombrie) 
1917.  La 8 decembrie 1917 cohortele moldoveneşti şi 1-a Baterie de artilerie 
au făcut publică jotărârea de susţinere a Sfatului Ţării. La 19 decembrie 1917 
în cadrul unei şedinţe închise a Sfatului Ţării, este discutată în reluare 
oportunitatea intervenţiei militare a ţărilor aliate, în scopul combaterii 
dezordinii şi dualităţii puterii provocate de unităţile militare aflate de partea 
bolşevicilor. La 25 decembrie 2017 Sfatul Ţării organizează la Chişinău 
parada unităţilor militare moldoveneşti – prima armată naţională a 
Basarabiei. La 4 ianuarie 1918 A. Averescu a anunţat despre decizia 
Guvernului român de a da curs cererii Republicii Democrate Moldoveneşti de 
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a introduce armatele române în Basarabia. La 12 ianuarie 1918 preşedintele 
Sfatului Ţării Ion Inculeţ, însoţit de I. Budişteanu, Şt. Ciobanu, Gr. Turcuman 
şi N. Suruceanu, se deplasează la Călăraşi pentru a întâmpina trupele 
româneşti. La 19 ianuarie 1918 este format noul Guvern al Republicii 
Democratice Moldoveneşti, condus de Daniel Ciugureanu. La 24 ianuarie 
1918 Sfatul Ţării adoptă Declaraţia de independenţă a Republicii Democratice 
(Populare) Moldoveneşti. La 26 februarie 1918 la Iaşi soseşte o delegaţie 
basarabeană (I. Inculeţ şi D. Ciugureanu), care la întrevederea cu prim 
ministrul A. Averescu a discutat în linii mari chestiunea unirii Basarabiei cu 
România. La 3 martie 1918 20 de ţărani din Zemstva ţinutală a ţinutului Bălţi 
au înaintat propunerea de unire cu ”ţara noastră mamă, România”, care a fost 
aprobată în unanimitate. La 6 martie 1918 delegaţia Uniunii Proprietarilor 
Funciari, condusă de Pantelimon Sinadină înmânează la Iaşi regelui 
Ferdinand I un memoriu invocând „…dorinţa întregului neam românesc şi, 
prin urmare, şi a poporului românesc din provincie” de a uni Basarabia cu 
România. La 23 martie 1918 la insistenţa Blocului Moldovenesc, I. Inculeţ, D. 
Ciugureanu şi C. Stere, sosit de la Bucureşti, se deplasează la Iaşi unde 
discută cu reprezentanţii Guvernului român problema Unirii Basarabiei cu 
România. Delegaţia basarabeană îl invită pe prim – ministrul României  Al. 
Marghiloman la Chişinău. La 26 martie 1918 soseşte la Chişinău primul-
ministru al României Al. Marghiloman însoţit de alţi demnitari din guvern, 
care au dus tratative cu menbrii guvernului basarabean, cu reprezentanţii 
fracţiunilor din Sfatul Ţării, cu reprezentanţi al clerului, ai marilor 
proprietari, ai altori pături sociale privind atitudinea acestora faţă de 
problema unirii Basarabiei cu România”.     

Până la ședința din 27 martie 1918 a Sfatului Țării, comitetele ținuturilor 
din Bălți, Soroca și Orhei au fost consultate în privința Unirii cu Regatul 
României.  

 
1.2.2. Şedinţa Sfatului Ţării din 27 martie 1918 
 
Pe 27 martie 1918, membrii Sfatului Țării s-au întrunit în şedinţă pentru 

a aproba Actul Unirii cu Patria mamă. „Un veac fără sfârşit, noi plecaţi, tăcuţi, 
conştienţi de slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, un veac întreg limba 
noastră a fost interzisă, un veac întreg limba natală a fost persecutată…” 
spunea în cuvântarea sa înflăcărată din Sfatul Ţării ilustrul profesor universitar, 
savant, mucenic al regimului ţarist C. Stere. Simţind şovăială în rândul 
membrilor Sfatului Ţării – reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, C. Stere a 
continuat: „...Nimeni, în afară de noi, n-are dreptul să vorbească şi să 
hotărască ceva în numele poporului Basarabiei... Omul (se referea la declaraţia 
unui rus că, dacă se va face unirea Basarabiei cu România, toată 
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intelectualitatea rusească va pleca de aici-n.n.) la care sentimentele de legătură 
cu această ţară sunt atât de slabe şi şubrede, poate să aibă acelaşi mod de 
judecată, ca şi populaţia băştinaşă? Poporul românesc n-a venit în Basarabia 
din afară, el aici s-a născut, aici a fost acel cazan, unde au fiert şi s-au topit 
toate acele elemente din care s-a născut poporul român. Noi n-avem unde ne 
duce şi pe noi nimeni nu ne poate alunga din casa noastră. Un veac fără 
sfârşit, noi plecaţi, tăcuţi, conştienţi de slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, 
un veac întreg limba noastră a fost interzisă, un veac întreg cartea în limba 
natală a fost persecutată, ca o otravă revoluţionară...Şi acuma, când noi vroim 
să intrăm ca stăpâni în casa noastră, reprezentanţii minorităţilor n-au dreptul 
moral de a închide uşa în faţa noastră”. Mesajul prof. C. Stere a fost auzit şi 
de unii alolingvi. 
       A urmat deputatul 
Buzdugan, care a dat citire 
Declaraţiei Blocului 
Moldovenesc „În numele 
Blocului Moldovenesc, care 
întotdeauna a fost straja 
inetereselor poporului 
moldovenesc, am marea cinste 
ca în această zi istorică a 
Sfatului Ţării, să dau citire 
următoarei Declaraţii…”. 
Aceeaşi declaraţie o citeşte în 
limba rusă deputatul Cijevschi.  

Să menţionăm şi câteva 
cuvântări ale reprezentanţilor 
minorităţilor naţionale, dintre 
care cei mai mulţi, din păcate, în 
acele clipe grele nu au fost 
alături de poporul, care i-a primit 
în sânul său [184, p.66-67]. 

Deputatul Ţiganco. „Eu 
mă voi mărgini la rezoluţia, pe 
care a scos-o fracţiunea 
ţărănească. Fracţiunea ţărănească, neavând împuternicirea întregului popor, 
crede necesar a o preda la hotărârea votului întregului popor (referendum)… 
Fracţiunea ţărănească declară că ea, apărând neatârnarea Republicii 
Moldoveneşti, în acelaşi timp socoate posibilă formula unirii popoarelor 
înfrăţite moldovenesc şi românesc într-o alianţă federativă strânsă” (aplauze 
pe unele bănci). 
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Deputatul Von Lesch: „În calitate de reprezentant al tuturor germanilor 
din Republica Moldovenească, declar că populaţia germană nu ne-a 
împuternicit să hotărâm chestiunea alipirii Republicii Moldova oriunde ar fi, 
de aceea noi ne abţinem de la vot. 

Deputatul Misircov: „Fracţiunea bulgaro-găgăuzilor m-a împuternicit 
să declar, că ea în nici un caz nu se socoate în drept fără împuternicirea 
populaţiei găgăuze şi bulgare din Basarabia, să discute şi să hotărască 
chestiunea alipirii Basarabiei la orice stat vecin. De aceea fracţiunea bulgaro-
găgăuza se abţine de la vot”. 

Deputatul Osmolovschi: „Când ucrainenii ne-au trimis pe noi în Sfatul 
Ţării, ne-au dat mandat, ca fim credincioşi ai republicii tinere, s-o păzim şi s-o 
întărim. Chestiunea alipirii ei oriunde ar fi nu s-a ridicat”. 

Deputatul Dudkievicz: „Regret foarte mult că în această zi solemnă 
pentru populaţia moldovenească, eu trebuie să vorbesc în limba rusă, care a 
fost simbolul împilării atât a naţiunii moldoveneşti, cât şi a celei poloneze. În 
această zi măreaţă, eu salut călduros nefericitul şi, în acelaşi timp, fericitul 
popor moldovenesc înfrăţit, care în sfârşit poate să se unească cu poporul 
românesc legat prin sânge. În numele poporului polonez susţin în întregime 
unirea Basarabiei cu România”. A fost unicul reprezentant al minorităţilor 
naţionale care a susţinut fără rezerve unirea Basarabiei cu România. 

Deputatul Greculov: „Chestiunea unirii Basarabiei astăzi în ordinea 
urgentă sub nici un motiv nu poate fi rezolvată”. 

Deputatul Bârcă (Teodosie) dă citire declaraţiei unei părţi a fracţiunii 
ţărăneşti, care s-a separat de această fracţiune: „Noi, mai jos iscăliţii deputaţi 
moldoveni, ne-am hotărât astăzi, în această zi măreaţă şi sfântă pentru 
naţiunea noastră, să ne unim cu toţi moldovenii din Sfatul Ţării pentru 
înfăptuirea unirii noastre cu fraţii de sânge din România (aplauze). Eu cred că 
din cei ce împărtăşesc părerea noastră sunt încă mulţi”.    

Actul Unirii cu Patria-mamă a fost votat. Din cei 135 de deputați 
prezenți, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au 
abținut, 13 deputați fiind absenți. Citirea rezultatului a fost însoțită de aplauze 
furtunoase și strigăte entuziaste „Trăiască Unirea cu România!”. 
În acelaşi timp, în sala unde se ţinea şedinţa îşi fac apariţia oaspeţii români în 
frunte cu prim ministrul dl Marghiloman. La propunerea preşedintelui I. 
Inculeţ, secretarul Sfatului Ţării, deputatul Buzdugan, dă citire Declaraţiei 
adoptate de către Sfatul Ţării, care este ascultată de toată asistenţa în picioare. 
În cuvântul său, prim-ministrul, dl Marghiloman, a declarat: „În numele 
poporului român şi al Regelui Ferdinand I iau act de unirea Basarabiei cu 
România de aici înainte şi pe veci! Trăiască România Mare”. În continuare la 
întrebarea preşedintelui Sfatului Ţării, I. Inculeţ, dacă Guvernul Român 
primeşte condiţiile unirii Basarabiei cu România, dl Marghiloman a declarat că  
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Membrii Sfatului Ţării, mare parte militari basarabeni, care au semnat Actul Unirii 
Republicii Democrate Moldoveneşti cu Patria-Mamă. 

 

primeşte în întregime atât litera cât şi sensul condiţiunilor unirii Basarabiei cu 
România, în baza rezoluţiei Blocului Moldovenesc, acceptate ca declaraţie a 
Sfatului Ţării. 

Generaţia de aur care a realizat Marea Unire la 1918 a fost reprezentată 
de poetul Alexe Mateevici, profesorul C. Stere, P. Halippa, I. Inculeţ, I. Erhan 
ş.m.a. înaintaşi români basarabeni renăscuţi din propria lor cenuşă, ca pasărea 
Phoenix. Însă şi militarii basarabeni, consideraţi de ofiţerii velicoruşi „cei mai 
proşti şi ignoranţi”, au constituit una dintre verigile puternice ale Unirii 
Basarabiei cu Patria-Mamă. 

Basarabia a fost prima provincie românească din afara Ţării care şi-a 
declarat reunirea cu Patria. De menţionat faptul că marii realizatori ai unirii 
Basarabiei de la 27 martie 1918 au înfăptuit unirea atunci când România era 
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îngenuncheată de nemţi. De ce prima? A fost la mijloc probabil şi o cauză 
obiectivă (Transilvania la acel moment se afla sub ocupaţie germană şi 
austroungară), însă explicaţia constă în faptul că regimul de ocupaţie rusesc a 
fost mult mai crunt şi mai inumandecât cel austroungar. Pentru cercurile 
maghiare din Transilvania Marea Unire de la 1 decembrie nu era decât „un 
capriciu, o aventură politică a românilor”.  

Ceva mai târziu, graţie victoriilor repurtate pe frontul de vest de aliaţi, 
situaţia României se redresează simţitor. După mai mult de 100 de ani de 
asuprire rusească, umiliţi şi batjocoriţi, basarabenii au revenit acasă dintr-un 
lung surghiun.  

Este cunoscut faptul că Franţa a fost unul din sprijinitorii principali ai 
formării României Mari. Însă mai  multe documente descoperite recent 
demonstrează că la baza acestei susţineri nu se afla frăţia latină, ci interesul 
propriu. Într-o notă secretă a Ministerului de Externe al Franţei se spunea: „Din 
punct de vedere politic, Mica Antantă (Mica Înţelegere – includea ţările din 
sud-estul Europei: Jugoslavia, România, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria - 
n.n.) este un preţios ajutor Franţei în sânul Ligii Naţiunilor. Din punct de 
vedere economic, alianţa Franţei cu Mica Înţelegere împiedică sud-estul 
Europei să devină iarăşi un Hinterland economic german şi petrolul să fie la 
dispoziţia militarismului prusac... Este drept că din punct de vedere militar 
alianţa noastră cu Mica Înţelegere are o valoare mai mică... Problema 
militară a României este complet anulată de problema deschisă a Basarabiei. 
Să nu uităm că multiplele litigii teritoriale care există în toate ţările Micii 
Înţelegeri pot servi în momente grele (pentru Franţa – n.n) drept compensaţie 
pentru salvarea altor poziţii mai importante” (telegramă de răspuns al M.A.E. 
francez către ambasadorul Franţei la Bucureşti, Gabriel Puaoux). Unele 
concluzii pe marginea acestui document şocant au fost formulate de cunoscutul 
analist politic Alex Mihai Stoienescu în trilogia sa „Istoria loviturilor de stat în 
România” [173].  
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CAPITOLUL II 
 

BASARABIA ÎN COMPONENŢA ROMÂNIEI MARI                 
(1918-1940) 

 

„Baza unirii este iubirea, jertfirea de sine, uitarea intereselor 
personale, supuşenia creştinească reciprocă, după cum, din contra,  desbinarea între 

noi o seamănă egoismul, socotelile lumeşti, afirmarea pretutindenea a persoanei 
noastre”  

(Gurie Grosu. Cuvântare rostită la slujba „Passii”. 10 martie. 
Catedrala din Chişinău). 

 

Ziua de 27 martie 1918 punea capăt (se părea că pe veci, însă n-a fost să 
fie) cruntului şi nemilosului jug ţarist rusesc de peste 100 de ani, perioadă în 
care s-a făcut tot posibilul de a-i rusifica pe românii basarabeni într-atât, încât 
ca să nu-şi mai revină. Astfel, cei douăzeci şi doi de ani de aflare a Basarabiei 
la sânul Patriei Mamă ia saslvat pe românii basarabeni de la slavizarea 
completă. Drept argument poate servi comparaţia făcută între românii dintre 
Nistru şi Prut şi românii de peste Nistru. Diferenţa vizibilă este motivată de 
aflarea românilor transnistreni sub ruşi cu circa 40 de ani mai mult. Unirea i-a 
favorizat nu doar pe etnicii românii. Mai mult de 20 de ani acest colţ de ţară, 
aflat în calea tuturor relelor, a fost scutit de suportarea urgiilor războiului civil, 
foametei, colectivizării forţate, sovietizării draconice ş.m.a. nenorociri care s-
au abătur pe capul fraţilor de peste Nistru. Cele mai importante reforme 
promovate de guvernul României în Basarabia după Marea Unire au fost: 
reforma agrară din 1921, realizată special pentru ţăranii basarabeni atât de 
nedreptăţiţi, fiecare ţăran fiind împroprietărit cu pământ după numărul de 
suflete, o acţiune socială foarte importantă. Adevărat că, tot felul de lenoşi şi 
derbedei împroprietăriţi cu pământ în urma acestei reforme, vânzându-şi cu 
trecerea anilor pământul, i-au întâmpinat cu flori pe „eliberatorii sovietici”, în 
speranţa că se vor pricopsi iarăşi cu pământ; reforma educaţională, prin 
deschiderea unui număr important de şcoli primare cu predare în limba română, 
la care copiii românilor basarabeni nu avuseră acces timp de peste 100 de ani 
de ocupaţie rusească; reforma bisericească – basarabenioi puteau în sfârşit să-
şi spună ruga către Domnul în limba lor maternă; precum şi diverse reforme 
economice, chiar dacă la acest capitol s-ar fi putut face mai mult. Totuşi cea 
mai mare realizare a guvernului român pentru această mult pătimită aşchie de 
popor român a fost stabilitatea mult aşteptată. Basarabia îşi lecuia încetul cu 
încetul rănile provocate de regimul inuman ţarist, cele provocate de război. 
Românii de peste Nistru însă suportau urgiile revoluţiei bolşevice, ale terorii 
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roşii, ale războiului civil, ale foametei provocate din 1921-1923 şi mai apoi ale 
desproprietăririi ţăranilor, colectivizării forţate, holodomorului din Ucraina, 
parte a căreia era şi aşa numita RASSM, în 1931-1933. În urma foametei au 
murit circa 15-20% din populaţie. De asemenea, în urma represiunilor staliniste 
din a. 1937-1938, militarizării întregii economii sovietice în cadrul planului 
diabolic stalinist de pregătire pentru un nou război mondial, ş.m.a. urgii ale 
regimului sovietic bolşevic, mult mai crunt decât cel ţarist. 

Astfel românii din Basarabia au resimţit avantajele Unirii sub toate 
aspectele: economic, educaţional, politic, cultural. 

 
2.1. Contextul politic internaţional  
 

După încheierea Primului Război Mondial, în virtutea principiului 
naţional şi a dreptului popoarelor la autodeterminare, Conferinţa de Pace de la 
Paris a recunoscut unirile Transilvaniei şi Dobrogei  desfăşurate pe parcursul 
anului 1918. Prin tratatele semnate cu Austria (Saint Germain en Laye, 10 
septembrie 1920), cu Bulgaria (Neuilly sur Seine, 29 noiembrie 1919) şi cu 
Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920), sunt recunoscute de către comunitatea 
internaţională drepturile imprescrip-tibile ale statului român asupra Bucovinei, 
asupra Dobrogei întregi şi Transilvaniei, iar prin tratatul de la Sevres, din 10 
august 1920, se fixează graniţa în Banat. 

Una dintre condiţiile pentru încheierea Tratatului de la Trianon, prin care 
s-a consfinţit în plan internaţional unitatea naţională a noului stat, a fost crearea 
unui cadru juridic acceptat de către toate părţile implicate, cu scopul 
dezamorsării unor posibile conflicte interetnice. Acordul de la Paris a fost 
aspru criticat de numeroşi politicieni români, întrucât, „sub forma tratatului 
minorităţilor, s-a încercat să se slăbească“ caracterul unitar naţional al 
statului român, transformând Romania într-o „nouă nenorocită Austro-
Ungarie“”, opinie împărtăşită de Vintila I. Bratianu cu prilejul dezbaterilor 
legate de adoptarea Constitutiei din 1923. 

Basarabia, cea care se întorsese cea dintâi „acasă”, rămânea deocamdată 
în afara acestui sistem. Recunoaşterea internaţională a actului unirii de la 27 
martie 1918  a fost de lungă durată, o adevărată „bătălie diplomatică”. Una din 
explicaţiile acestei întârzieri triste este că Rusia ţaristă făcuse parte din puterile 
Antantei, alături de care România luptase din august 1916, atunci când Austro-
Ungaria şi Bulgaria au făcut parte din Tripla Alianţă. Din cauza revoluţiei 
bolşevice din 1917 şi a Armistiţiului de Pace cu Germania de la Brest Litovsk 
din 1918, Rusia Sovietică nu a mai fost invitată la Conferinţa păcii. „Pacea 
care acum trebuie să fie stabilită nu mai priveşte Rusia”, a fost opinia 
premierului francez, Georges Clemenceau, şi această idee s-a impus, iniţial, la 
forumul de la Paris. Statutul de fost aliat al Rusiei impunea, în cazul 
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recunoaşterii Basarabiei, un acord special între România şi Rusia, nu un tratat 
de pace. De asemenea, printre cauzele amânării recunoaşterii unirii Basarabiei 
cu România era şi presiunea exercitată de emigranţii ruşi din capitala Franţei, 
rezervele diplomaţiei americane faţă de dezagregarea fostului Imperiu rus, 
precum şi folosirea „chestiunii basarabene” ca un mijloc de presiune asupra 
României. 

Pentru prima dată problema Basarabiei a fost pentru pusă, în mod oficial, 
în discuţie doar la data de 8 februarie 1919, în Comisia pentru problemele 
română şi iugoslavă, de către premierul Ion I.C. Brătianu, care susţineă: 
„Basarabia reprezintă pentru noi intrarea casei, în mîinile altuia ar putea să 
reprezinte o ameninţare pentru căminul nostru”. Delegatul britanic E. Crowe a 
insistat pentru înscrierea în tratatul privind Basarabia a principiului etnic şi 
naţional, iar delegatul francez J. Laroche - a caracterului istoric şi etnografic ce 
stătea la baza unirii Basarabiei cu România.  Luând în consideraţie propunerea 
delegatului american C. Day privind garantarea drepturilor minorităţilor 
naţionale, Comisia s-a pronunţat pentru recunoaşterea provizorie a unirii 
Basarabiei cu România. Astfel, într-o altă şedinţă, la 11 martie, Comisia pentru 
problemele română şi iugoslavă a adoptat următorul raport: „Luînd în 
consideraţie aspiraţiile generale ale poporului Basarabiei, caracterul 
moldovenesc al acestei regiuni, ca şi argumentele de ordin geografic, etnic, 
economic şi istoric, se pronunţă pentru unirea Basarabiei cu România”. Din 
păcate, la prezentarea recomandărilor Comisiei Consiliului miniştrilor de 
externe ai puterilor aliate de la Paris, secretarul de stat al S.U.A., R. Lansing, a 
blocat acceptarea unanimă a raportului, în pofida faptului că reprezentatul 
SUA, anterior, acceptase, motivând cu faptul că „nu se pot aduce modificări 
asupra teritoriului unui stat cu care puterile reprezentate n-au fost în război” 
(dar aceasta nu ia împiedicat pe americani, englezi, francezi să desanteze trupe 
pe teritoriul Rusiei pentru a înăbuşi revoluţia bolşevică!). Decizia americanilor 
era explicată şi de intensă propagandă antiromânească a emigraţiei ruse din 
Franţa. Situaţia era atât de gravă încât unul dintre delegaţii români la Paris, I. 
Pelivan, afirma într-o scrisoare din 2 iunie 1919: „nimeni din delegaţia 
noastră, nici chiar însuşi Brătianu, nu ştie ce va fi cu Basarabia”. La 
întrunirea cu reprezentantul „guvernului” Kolceak, Maklakov şeful delegaţiei 
româneşti a argumentat că „Basarabia este o ţară completamente românească. 
Numai aristocraţii ruşi şi bolşevicii sînt nemulţumiţi de reforma agrară şi de 
dominaţia română” şi a respins ideea organizării unui plebiscit în Basarabia, 
idee susţinută de R. Lansing. „Problema basarabeană” în final a cauzat 
părăsirea conferinţei de către premierul român I. I. C. Brătianu (2 iulie 1919), 
şi demisia cabinetului, la 27 septembrie. După plecarea sa, chestiunea 
basarabeană a rămas în continuare una dificilă, ajungându-se chiar la 
propunerea unor diplomaţi americani cu privire la un eventual compromis prin 
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cedarea Cadrilaterului Bulgariei, în schimbul recunoaşterii unirii Basarabiei cu 
România. 

La începutul anului 1920, cele mai stringente probleme ale diplomaţiei 
româneşti erau stabilirea frontierelor cu Ungaria şi recunoaşterea unirii 
Basarabiei. Începerea tratativelor româno-sovietice prin discuţiile avute între 9 
şi 14 februarie 1920 la Copenhaga dintre D.N.Ciotori şi M. Litvinov şi 
schimbul de telegrame din februarie - martie 1920 dintre Gh. Cicerin şi Al. 
Vaida-Voevod în vederea normalizării relaţiilor dintre cele două state, au 
determinat Consiliul Suprem să decidă recunoaşterea unirii Basarabiei cu 
România. În Hotărârea trimisă guvernului român, în seara zilei de 3 martie 
1920, se arăta că „după ce au luat în consideraţie aspiraţiile de ansamblu ale 
populaţiei basarabene, caracterul moldovenesc al acestei provincii din punct 
de vedere geografic şi etnologic, precum şi argumentele economice şi istorice, 
principalele puteri aliate se pronunţă pentru aceste motive în favoarea reunirii 
Basarabiei cu România, reunire care a fost formal proclamată de către 
reprezentanţii Basarabiei”. După o lungă şi complicată tergiversare, unirea 
Basarabiei cu România a fost recunoscută de jure prin Tratatul semnat la Paris, 
în ziua de 28 octombrie 1920, între Franţa, Imperiul Britanic, Italia şi Japonia 
pe de o parte şi România, pe de altă parte, cuprinzând un preambul şi nouă 
articole. În primul articol al Tratatului se specifica: „Înaltele Părţi 
Contractante declară că recunosc suveranitatea României asupra teritoriului 
Basarabiei, cuprins între frontiera actuală a României, Marea Neagră, cursul 
Nistrului de la gura sa pînă la punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre 
Bucovina şi Basarabia, şi acest vechi hotar”. De menţionat că România a fost 
impusă prin acest Tratat să preia o parte din datoriile publice ale Imperiului 
Rus, care-i reveneau Basarabiei.  

Din păcate, pentru Basarabia problemele nu s-au terminat aici, atât de 
dificilă era această „chestiune basarabeană”. Tratatul a fost ratificat doar în 
anul 1922 de către România şi Marea Britanie, iar peste doi ani de către Franţa. 
În martie 1927 tratatul a fost ratificat şi de Italia. Japonia însă, încheind în 
ianuarie 1925 un acord cu URSS cu privire la insula Sahalin, a preferat 
menţinerea unor bune relaţii cu Moscova şi, în consecinţă, nu a ratificat 
niciodată tratatul din 1920. De asemenea, nerecunoaşterea de către Uniunea 
Sovietică a Tratatului din 1920 (deşi în text se prevedea chiar aderarea Rusiei 
Sovietice la acest act) a făcut ca acesta să aibă doar o valoare morală. 
Cunoscuţi jurişti şi diplomaţi precum N. Titulescu şi Al. Cretzeanu, al căror 
patriotism nu poate fi pus la îndoială, au atras atenţia asupra faptului că, din 
punct de vedere juridic, tratatul din 1920 „nu ne poate da Basarabia”, deoarece 
pentru Rusia el constituie res inter alios acta. De ce însă este absolut neglijat 
un important document juridic – Tratatul de prietenie şi frăţie semnat la 16 
martie 1921 între RSFSR şi Marea Adunare Naţională a Turciei, care în 
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articolul 4, prevedea că „toate tratatele încheiate până în acest moment între 
cele două țări nu corespund intereselor lor. De aceea, au căzut de acord să 
considere aceste tratate nule și neavenite”. Deci şi Tratatul de pace de la 
Bucureşti semnat la 16.05. 1812, privind cedarea de către Turcia a Basarabiei 
este nul şi neavenit!!!  

Această stare de incertitudine în problema Basarabiei şi-a pus amprenta şi 
asupra dezvoltării interne a Basarabiei în cadrul României Mari. România se 
aştepta în orice moment la o învazie sovietică care, până la urmă a avut loc 
(1940). Despre acest lucru se vorbeşte într-o discuţie din 1936 a lui N. Iorga cu 
jurnalistul I. Joldea Rădulescu:„Paradoxul este acesta: cât timp nu ne atacă, 
trebuie să opunem Rusiei - dacă putem, bineînţeles - armata altora, armata 
Europei întregi. Dacă aceasta nu se poate, dacă Europa va fi divizată ca în 
1914-1918, noi trebuie să stăm deoparte. Altfel, suntem distruşi... Noi trebuie 
să ne ferim ca de foc să irităm pe ruşi, întâi, fiindcă suntem prea aproape de 
ei, şi, al doilea, fiindcă ruşii sunt ca elefanţii: nu uită niciodată. Oricum, 
trebuie precizat, prin declaraţii oficiale şi prin presă, că n-avem nimic cu 
poporul rusesc, că ceea ce avem este cu regimul bolşevic, care ne ameninţă 
liniştea şi siguranţa internă”. Un interes deosebit prezintă răspunsurile 
premierului I.I.C. Brătianu la întrebările jurnalistului I. Joldea Rădulescu în 
1927, care reprezintă un adevărat testament politico-diplomatic al ilustrului 
Ionel I. C. Brătianu (1864-1927). Iată doar câteva extrase din acest text: I. I. C. 
Brătianu - „Ştiu că şi alţii fac sforării ca ruşii să ne recunoască graniţa 
dinspre Răsărit; le-am făcut şi eu. Nu zic că e rău, dar nu e nici bine, fiindcă 
această recunoaştere obţinută, ne vom culca pe roze şi vom uita de eterna 
primejdie rusească...”. La întrebarea ce era de făcut?, Brătianu a 
observat: „Nimic altceva decât să ne menţinem mereu pe linia politică a 
alianţei cu Anglia şi Franţa; orice deviere, cât de mică, de la această alianţă, 
ne va fi fatală; cum ne-ar simţi că ne îndepărtăm de protectorii noştri pentru a-
i înlocui cu alţii, sau că rămânem singuri, ruşii ne vor ataca...” (aşa şi s-a 
întâmplat la 1940!). „În asemenea situaţie, a intervenit Joldea Rădulescu, se 
impunea să le răspundem ruşilor?", drept care Ionel Brătianu a replicat 
ferm: „Nu; dacă voi fi eu la guvern, nu vom răspunde; dacă vor fi alţii şi 
aceştia vor comite greşeala să răspundă, îţi spun de pe acum ce se întâmplă: 
vom fi zdrobiţi şi însăşi fiinţa statului va fi în primejdie de moarte. Ruşii ne vor 
copleşi cu numărul şi ne vor invada întregul teritoriu. Suprema înţelepciune 
recomandă să nu ne batem niciodată, în nici o împrejurare şi oricum s-ar 
prezenta coaliţia. Fiindcă odată terminat războiul, prietenii de arme se vor 
întoarce acasă, iar noi vom rămâne iarăşi singuri, faţă-n faţă cu haotica, 
năucitoarea ameninţare. Vecinătatea cu Rusia - iată principiul de la care 
trebuie să pornească nu numai politica noastră spre Răsărit, dar toată politica 
noastră externă. Vecinătatea cu Rusia - nu sentimentele, nu afinităţile rasiale 
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sau culturale, nu interesele economice comandă politica noastră externă. Merg 
cu acela, oricare ar fi el, care-mi dă mai multă certitudine că mă va apăra 
contra Rusiei, dar nu cu armele, căci sorţii unui război cu Rusia sunt foarte 
problematici, chiar când în joc este cea mai puternică armată din Europa, ci 
prin mijloace pacifiste. Sunt sigur de Rusia, atâta vreme cât sunt mai tare pe 
terenul diplomatic şi pe acela al alianţelor; din momentul în care s-a dezlănţuit 
războiul, partida poate fi socotită ca pierdută...”. Jurnalistul nu s-a dat bătut, 
oferind exemplul războiului Crimeii, temă care nu-i era necunoscută 
premierului de la Bucureşti. „...Crimeea – a dezvoltat Brătianu - a fost un 
succes pentru aliaţi, fiindcă ruşii erau conduşi atunci de un ţar care nu-
nvăţase nimic din strategia lui Alexandru I. Dacă ruşii se retrag în interiorul 
ţării, sunt imbatabili. Armata rusă nu poate fi înfrântă decât de acela care va 
şti sau va reuşi s-o atragă în afară de frontierele Rusiei!” [185, filele 117]. 

Merită atenţie gândurile unui alt intervievat al jurnalistului „Marele 
Basarabean” Constantin Stere (1930-1931), care a avut un rol proeminent în 
politica României în 1914-1918, care era convins că „…la sfârşitul primului 
război mondial, Rusia ar fi fost zdrobită, fiind eliminată de pe scena europeană 
pe cel puţin ... o sută de ani! Nu fusese aşa, întrucât, de fapt, Rusia ieşise 
regenerată din conflagraţie, probabil pentru că imperialismul ţarilor a fost 
preluat şi amplificat de Kremlinul Roşu” [185, filele 116]. Conform lui N. 
Iorga, problema Rusiei bolşevice trebuia tratată în context. Fiind de acord cu 
Berdeaev, menţionează că bolşevismul reprezenta „un fenomen sufletesc 
specific rus, care nu poate fi distrus cu tunul” [185, filele 119]. Totodată, cine 
putea mai bine – ne întrebăm - să circumscrie în context problema Basarabiei? 
Să-l urmărim, aşadar, pe N. Iorga: „Basarabia ne-a picat în gură ca o pară 
mălăiaţă, care însă ne-a rămas în gât. N-o s-o putem înghiţi decât dacă cineva 
ne va da o puternică lovitură de pumn în ceafă [...]. N-o putem asimila decât 
dacă o zguduire socială internă ne determină, vrând-nevrând, să acceptăm un 
regim politic care convine structurii şi vecinătăţii sale cu Rusia [...]. Dar nici 
dacă ne vom transforma radical nu vom fi siguri de Basarabia, atâta vreme cât 
nu vom şti să punem între Rusia şi noi barajul unei alianţe care să-i ţie pe ruşi 
în frâu. Basarabia ne va da într-o zi de furcă. Până atunci ea ne va obliga la 
cheltuieli militare enorme care însă, în clipa conflictului nu ne vor folosi la 
nimic” [185, filele 109-154]. Câtă dreptate a avut marele istoric: în iunie 1940, 
sfârşitul Basarabiei române a inaugurat procesul dezintegrării României Mari! 

Referitor la acest subiect, deosebit de interesantă este şi opinia cuiva 
care-i cunoştea destul de bine pe ruşi -  Poklewski-Koziel, fostul ministru al lui 
Nicolae al II-lea la Bucureşti, unde a rămas după revoluţia bolşevică. În interviul 
acordat aceluiaşi jurnalist în anul 1936, fostul diplomat ţarist constata că, la 
momentul respectiv, România nu mai putea conta în Europa decât pe Marea 
Britanie şi Franţa, neexcluzând perspectiva ca, „în clipa când acestea vă vor 
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lăsa din braţe, puteţi să vă faceţi testamentul. Să nu ieşiţi de sub tutela Angliei 
şi Franţei; să nu provocaţi; în cazul când sunteţi atacaţi, să vă retrageţi 
frumuşel în cort şi să aşteptaţi; dacă Anglia şi Franţa înving, veţi fi salvaţi; 
dacă aceste două mari puteri vor fi înfrânte, să vă supuneţi soartei şi să 
aşteptaţi alte câteva decenii sau secole, până [ce] o împrejurare vă favorizează 
să vă recuperaţi ceea ce aţi pierdut. În general, sfatul meu, pe care l-am dat 
tuturor oamenilor politici români, este să evitaţi pe cât posibil de a participa la 
un conflict armat contra Rusiei, chiar alături de alţii. Lăsaţi pe cei mari să se 
bată între ei, nu vă amestecaţi, staţi departe, cât mai departe şi cât mai mult 
timp departe...” [185, filele 117]. Referitor la chestiunea Basarabiei, diplomatul 
a prevestit intervenţia URSS în Basarabia, într-o „conjunctură favorabilă” 
pentru a recupera teritoriul dintre Prut şi Nistru, chiar printr-un atac militar, iar 
România nu se va putea apăra. De ce? „Întrucât cu Rusia nu se poate bate 
oricine. Vrei să ştii părea mea sinceră? V-aţi mărit prea mult faţă de puterile 
dv. morale... Şi, ca să puteţi păstra această moştenire extrem de grea, ar trebui 
să aveţi altfel de oameni, şi nu-i aveţi” [185, filele 117]. Aceasta era contextul 
politic al României, deci şi al Basarabiei, în perioada interbelică. 

 
2.2. Contextul politic intern 
 

Însă aceşti 22 de ani nu au fost chiar atât de liniştiţi. Monstrul sovietic de 
peste Nistru nu s-a împăcat nici pentru o clipă cu gândul pierderii pentru 
totdeauna a acestui mult jinduit pământ. Erau utilizate toate mijloacele, inclusiv 
pârghiile diplomatice şi, în special, diabolica propagandă bolşevică, mult mai 
perfidă decât cea nazistă. Regimul românesc fiind unul democratic, în 
Basarabia puteai lesne primi ziarele bolşevice  „Pravda” şi „Izvestia”, asculta 
posturi de radio sovietice. În acest scop, de-a lungul Nistrului, pe partea stângă, 
a fost amplasată o reţea întreagă de retranslatoare. Toate aceste surse de 
propagandă le îmbuibau minţile unora dintre basarabeni, în special ale 
alogenilor, despre „raiul sovietic”. Unii creduli cădeau în capcană. Este cazul 
descris de Vadim Pirogan a unui rus albgardist, cu numele Nikolaev, de la 
Bălţi, care, dând crezare aiurelilor bolşevice din ziare şi din emisiunile 
radiofonice, s-a hotărât să se întoarcă în patria sa, Rusia. Trecând Nistrul şi 
prezentându-se grănicerilor a fost arestat, învinuit de spionaj în folosul 
României şi condamnat la muncă silnică în Siberia pe 25 de ani. Evadând din 
lagăr şi parcurgând cu foarte multe greutăţi şi nevoi peste 3000 km, trece 
Nistrul şi revine la Bălţi. Marele paradox consta în faptul că basarabenii, cărora 
le povestea adevărul despre „raiul bolşevic”, nu-l credeau. Inexplicabil, însă 
adevărul despre urgiile care aveau loc peste Nistru (foamete, represiuni, 
colectivizare forţată, omoruri etc.) practic nu era cunoscut în Basarabia, care se 
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afla chiar în vecinătate cu iadul sovietic, nemaivorbind de vechiul Regat. Atât 
de diabolică era propagandă sovietică. 

Aflarea sub crunta cizmă rusească timp de peste o sută de ani nu a rămas 
fără urmări pentru românii basarabeni. Pe lângă aducerea sutelor de mii de 
colonişti pentru a dilua populaţia românească, unii dintre românii băştinaşi au 
fost transformaţi în „adevăraţi ruşi” (de altfel şi astăzi avem destui „adevăraţi 
ruşi sovietici”, numai că se numesc „adevăraţi moldoveni”), care împreună cu 
alogenii au devenit coloana a cincea, foarte docilă, a imperiului sovietic de 
peste Nistru. „…Aceştia sunt un fel de sediment de pungaşi şi de cocote, răsărit 
din amestecul scursăturilor orientale şi occidentale”, spunea cu durere în 
suflet marele Eminescu. De aceea ideile de stânga care veneau de peste Nistru 
din Rusia sovietică bolşevizată, aveau o anumită priză în rândul acestor 
elemente. „Dacă cineva doreşte să slăbească pe vrăjmaş, ceea ce face în primul 
rând este să împrăştie în rîndurile lui desbinare, pentru că orice împărăţie care se 
desbină în lăuntrul său, se pustieşte” [186]. Astfel se explică aşa numitele 
„răscoale ţărăneşti” organizate în 1924 de emisari sovietici trecuţi clandestin 
peste Nistru la Hotin şi Tatarbunar, la care au participat doar elemente alogene 
– ruşi, ucraineni, evrei, bulgari şi foarte puţine elemente autohtone rătăcite. 
Ţăranul basarabean, împroprietărit cu pământ în 1921, îşi căuta de treabă întru 
propăşirea neamului său. În general ţăranului român basarabean îi repugnă tot 
felul de răzmeriţe şi se ridică doar atunci când nu mai poate răbda. Dă-i o pace 
şi ţăranul român basarabean îţi va da două. Aceasta demonstrează faptul că, în 
pofida deznaţionalizării crunte timp de peste 100 de ani, instinctul de 
autoconservare al ţăranului român basarabean a fost mai puternic.  

 
2.3. Reformele economice 
 
Economia României, distrusă de acest război mistuitor, era la pământ, 

tezaurul furat (bandele bolşevice venite la putere după abdicarea şi asasinarea 
familiei imperiale ruse au refuzat să întoarcă tezaurul dat spre păstrare), o parte 
din populaţia sărăcită era contaminată de virusul bolşevismului. Însă dorinţa 
poporului de a făuri o Românie Mare (dorinţă mistuitoare, care s-a păstrat peste 
veacuri în popor), unitatea naţională, au prevalat.  Unirea Basarabiei cu Patria-
mamă a generat o serie de reforme în diferite domenii: în primul rând 
reformele economice (inclusiv reforma agrară din 1922, făcută special pentru 
ţăranii basarabeni); reforma şcolii; reforma bisericii.  

Cu toate acestea, în perioada interbelică, economia României a cunoscut 
o dezvoltare puternică, leul românesc transformându-se în valută forte. După 
câţiva ani de relativă autonomie în cadrul Regatului, Basarabia s-a integrat 
plenipotenţiar atât în sistemul economic al Ţării, cât şi în viaţa socială şi 
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culturală (în pofida particularităţilor economice, lingvistice şi etnice, create şi 
aprofundate de către regimul ţarist).  

Deosebit de importantă pentru soarta ţăranilor basarabeni a fost reforma 
agrară, înfăptuită în Basarabia în perioada 1920-1923, efectuată de Guvernul 
României, în special, pentru ţăranii basarabeni. În rezultatul reformei, fiecare 
basarabean a primit pământ în funcţie de numărul de membri ai familiei, de 
zona în care se afla. Cei mai gospodăroşi şi-au păstrat şi înmulţit averea, 
cumpărând pământ, iar o altă parte, leneşii, beţivanii, l-au vândut. Aceasta a 
permis realizarea unui salt esenţial în agricultură, vitărit, viticultură etc. De 
exemplu, suprafeţele de vie au crescut în perioada 1918-1939 de patru ori, tot de 
atâtea ori a crescut şi volumul producţiei vinicole. Numai în perioada 1918 - 1923 
numărul vitelor cornute mari s-a dublat. Basarabia producea circa 70% din toată 
cantitatea de oleaginoase din România. În această perioadă, Basarabia devenise 
un mare exportator de produse agricole (cereale, vin, fructe, vite etc.) în Germania, 
Cehoslovacia, Palestina, Egipt, Austria ş.a.  

Cultivarea grâului a progresat datorită ajutorului acordat de guvern pentru 
mărirea suprafeţelor însămânţate şi valorificarea produselor. A fost încurajată 
creşterea culturilor tehnice (inul şi cânepa). Dezvoltarea industrială a 
Basarabiei era orientată mai mult spre satisfacerea necesităţilor locale. Ea se 
află în raport direct cu relaţiile economice, condiţiile materiale, tehnice şi 
sociale ale Basarabiei (până la 1917 industria Basarabiei era orientată spre 
satisfacerea necesităţilor Imperiului Ţarist şi depindea în mare măsura de piaţa 
rusească. În perioada interbelică în Basarabia au fost restabilite şi construite 
peste 3000 de înterprinderi industriale mari şi mici. Din ramurile industriale, în 
ritmuri mai rapide se dezvolta îndeosebi industria alimentară. Politica 
comercială promovată de autorităţi era orientată spre o integrare mai strânsă a 
economiei Basarabiei în economia României. Basarabia era considerată cea 
mai mare exportatoare de fructe din ţară. Ea avea posibilitatea de a face comerţ 
pe Dunare cu ţările riverane:Bulgaria, Cehoslovacia, Jugoslavia, Austria, 
Germania. În acelaşi timp, exportul produselor a fost îngreunat din cauza 
cheltuielilor mari pentru transport.  

Reţeaua limitată de căi ferate nu corespundea necesităţilor comerţului 
intern şi extern. Din aceste considerente, de rând cu transportul terestru, un rol 
important îl avea transportul fluvial pe Dunăre, Nistru şi Prut. A fost adoptat un 
program, care prevedea construcţia drumurilor de acces dintre Basarabia şi 
restul teritoriului Ţării. În perioada 1918-1937 au fost construite 600 km de 
şosea naţională şi circa 200 km de şosele regionale. 

Un răgaz de numai 22 de ani (1918-1940) a fost extrem de benefic pentru 
vindecarea rănilor cauzate de îmbrăţişarea ursului. Dacă nu ar fi fost acest 
răgaz, am fi ajuns la gradul de deznaţionalizare al românilor din Transnistria. 



Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                    279 
 

2.4. Reforma şcolii  
 
Procesul de naţionalizare a şcolii demarează chiar în primăvara anului 

1917 drept consecinţă a evenimentelor revoluţionare din Rusia. Naţionalizarea 
şcolii era unica soluţie pentru a asigura viabilitatea acestei instituţii. 
Menţionăm că, în perioada anterioară, şcoala din Basarabia nu cunoscuse o altă 
limbă de predare decât rusa şi la 1917 nu dispunea nici de cărţi, nici de 
personal didactic necesar reformei şcolii. Primele eforturi de a redresa situaţia 
– editarea în mai a revistei “Şcoala moldovenească”, elaborarea primului 
abecedar cu grafie latină de către arhimandritul Gurie Grosu, procurarea primei 
tipografii cu caractere latine şi colectarea de carte românească pentru şcolile 
din Basarabia de către Onisifor Ghibu, organizarea Cursurilor de vară şi de 
toamnă pentru învăţători la Chişinău, Bălţi, Soroca etc. – au asigurat trecerea la 
instruirea în limba română în învăţământul primar chiar în toamna anului 1917.  

După Unire şcoala basarabeană a trecut prin metamorfoze radicale. 
Reforma şcolii din Basarabia a fost lansată oficial prin decretul-lege din august 
1918, care stipula că întregul învăţământ al provinciei dintre Prut si Nistru se 
naţionalizează, iar minorităţile etnice din Basarabia obţin dreptul să-şi 
deschidă, pe cheltuiala statului, şcoli cu predarea în limba maternă, în 
corespundere cu proporţia acestora în structura populaţiei Basarabiei.  

Corpul didactic, alcătuit majoritar din elemente neromâneşti şi pregătit 
în şcoala rusească, stăruia să predea în limba rusă, nu în limba maternă a 
elevilor. A fost nevoie de mari eforturi pentru a depăşi această situaţie, mai 
ales că, după Unire, guvernul român a menţinut în învăţământul primar, ca şi în 
cel secundar, întregul personal didactic, în mare parte neromân, pe care l-a 
moştenit de la stăpânirea rusească. Datorită cursurilor pentru învăţători, 
majoritatea institutorilor au fost iniţiaţi în limba şi literatura română, în istoria 
şi geografia teritoriilor româneşti. Cu ocazia naţionalizării şcolii basarabene, o 
parte dintre pedagogi au fost repartizaţi în şcolile minoritare, conform 
apartenenţei etnice. În 1918-1919 Ministerul Instrucţiunii a organizat cursuri 
pentru materiile predate în limba minorităţilor din Basarabia. Faptul că 
învăţătorii au fost repartizaţi după naţionalitate în şcolile minoritare înlesnea 
predarea, căci conform noului regulament, pedagogii trebuiau să folosească 
limba maternă a elevilor, în special în primii doi ani de şcoală. Dar, pe lângă 
instruirea în limba maternă în şcoala primară, minorităţile conlocuitoare 
beneficiază de aceleaşi drepturi în şcoala secundară: astfel Liceul nr. 4 din 
Chişinău este destinat evreilor, germanii deschid un liceu la Tarutino, 
ucrainenilor li se oferă o parte a liceului din Hotin, bulgarii obţin o secţiune a 
liceului de la Bolgrad etc. Unii reprezentanţi ai minorităţilor etnice însă au 
preferat să-şi trimită copiii în şcolile în care predarea se făcea în limba statului.  



280                                                                                                        Valeriu Dulgheru 

 
Sub regimul ţarist, numărul şcolilor era redus, astfel încât existau 

reşedinţe de ţinut care nu dispuneau de nici o şcoală secundară. „Dacă în 1917 
în Basarabia nu existau decît 1383 de şcoli primare (din care 839 în satele 
româneşti, 544 în satele ruseşti şi cele mixte) cu un număr total de 80 991 de 
elevi, în primii şapte ani care au urmat Unirii acest număr a sporit cu 493 de 
şcoli, printre care se numărau şi 91 de grădiniţe de copii. Numărul total al 
elevilor s-a dublat în anul 1924, constituind 176 856 de elevi” [188, p.249-
252]. Aşadar, spre sfârşitul anului 1926, în Basarabia funcţionau 2661 de şcoli 
şi grădiniţe de copii, toate întreţinute de stat, în care erau antrenate 6846 de 
cadre didactice. În intervalul de 20 de ani ce a urmat Unirii, numărul şcolilor s-
a dublat, iar cel al membrilor corpului didactic s-a triplat. 

S-a făcut tot posibilul pentru a reduce analfabetismul în Basarabia, 
această reminiscenţă ruşinoasă a regimului ţarist. În 1930, din cei 2 864 402 de 
locuitori ai Basarabiei 1 386 845 erau analfabeţi, adică cei care ştiau să 
citească alcătuiau peste 50 % (faţă de 10,5%  bărbaţi şi 1,7% femei înainte de 
Unire) [124, p.62]. Acest rezultat se datorează nu numai legii despre 
obligativitatea învăţământului primar ci, în primul rând, caracterului naţional al 
învăţământului. 

Problema cadrelor didactice a fost soluţionată în cursul anilor ce au 
urmat Unirii, prin înfiinţarea a zece şcoli normale (la început cu o durată a 
cursurilor de 7 ani, apoi – de 8 ani) ce pregăteau un impunător număr de 
institutori. Noile cadre didactice erau mai bine pregătite decât pedagogii din 
şcoala rusă, care în majoritate aveau doar câte 2-3 ani de studii speciale. În 
ceea ce priveşte învăţământul pedagogic, dat fiind faptul că institutorii, 
excedentari, au completat vacanţele din învăţământul primar, către anul 1938 
cele zece şcoli normale înfiinţate imediat după Unire au fost reduse la patru: 
trei pentru băieţi şi una pentru fete. A suportat modificări şi segmentul 
secundar: la începutul anului şcolar 1938-1939, multe din fostele şcoli 
secundare pentru băieţi şi fete au fost transformate în şcoli industriale sau 
comerciale, sporindu-se astfel numărul şcolilor profesionale de diverse 
profiluri. 

Paralel cu învăţământul public, în Basarabia se dezvoltă şi învăţământul 
particular. Statul român manifesta toleranţă faţă de acest tip de şcoli, cărora li 
se acordă drepturi în limita legislaţiei în vigoare. Aceste şcoli erau întreţinute 
fie de comunităţi religioase sau naţionale, fie de societăţi culturale, fie de 
particulari. În majoritate, predarea se făcea în limba minorităţilor etnice 
respective. 

Din raportul Ministerului Educaţiei Naţionale rezulta că, în 1938, în 
Basarabia existau 97 de şcoli particulare – primare şi secundare, dintre care 75 
evreieşti, 10 româneşti, 5 germane, 4 poloneze, două ruse şi una armeană. Lista 
poate fi completată cu două licee franceze pentru elevii români. În numărul 
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şcolilor particulare se înscriu 19 şcoli secundare teoretice, o şcoala normală 
(germană) şi o şcoala comercială [124].  

Sub regimul ţarist, personalităţile vieţii publice basarabene au ridicat în 
repetate rânduri, în şedinţele zemstvelor şi în diverse întruniri, problema 
înfiinţării unei şcoli superioare. Visul tuturor era de a reuşi crearea unui institut 
superior agronomic. Dar această doleanţă a populaţiei basarabene a fost 
satisfăcută abia după Unire, guvernul român înfiinţând la Chişinău două 
facultăţi, filiale ale Universităţii “Al. I. Cuza” de la Iaşi: în 1926 a fost 
înfiinţată Facultatea de Teologie, iar în 1932 – Facultatea de Agronomie, cu 
promulgarea, la 9 aprilie 1933, de către MS Regele Carol al II-lea a Legii despre 
transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi în Facultatea 
de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău. În 1938, Facultatea de Ştiinţe 
Agricole şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Agronomie şi, împreună cu 
alte două facultăţi, au format Politehnica „Gh. Asachi” din Iaşi, sediul 
facultăţii rămânând în continuare la Chişinău. Haralamb Vasiliu a fost primul 
decan al Facultăţii de Ştiinţe Agricole din Chişinău (1933-1936; 1938-1940). 
Avându-se în vedere deschiderea Facultăţii de Teologie, înaltul Decret Regal, 
nr.1137 din 21 aprilie 1927 (Monitorul Oficial. 1927. - nr.91 din 28 aprilie) 
sublinia că „…provincia are mare nevoie de un astfel de institut superior de 
cultură a cărui menire să fie nu numai a unui centru de studii teoretice, ci şi 
cea de iradiere a culturii româneşti în marea masă a poporului moldovenesc 
de peste Prut” [189]. 

Dintre profesorii cu renume ai Facultăţii de Teologie din Chişinău ar 
putea fi menţionaţi istoricul Ştefan Ciobanu, membru al Academiei Române; 
Constantin Tomescu, doctor în teologie, istoric al bisericii şi religiei, unul 
dintre primii prodecani şi totodată redactor al revistelor bisericeşti 
“Luminătorul” şi “Almanahul Arhiepiscopiei Chişinăului”; Gala Galaction 
(Grigore Pişculescu), profesor, prozator, traducător); Cicerone Iordăchescu, 
teolog, decan al facultăţii (1930-1932); Nichifor Crainic, cunoscut publicist 
ş.a. Facultatea era frecventată de un număr considerabil de studenţi – 400-700 
persoane. 

Facultatea de Agronomie a beneficiat, de asemenea, de prestaţia 
didactică a profesorilor din Basarabia şi din alte provincii. Este vorba de 
Panait Crihan, deputat în Sfatul Ţării, care lucra în calitate de subsecretar de 
stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor al României, de Agricola Cardaş, 
doctor în ştiinţe agricole, de Nicolae Vasiliu, doctor în chimie, de Nicolae 
Frolov, doctor în ştiinţe naturale, de Nicolae Secară, fost deputat în Sfatul 
Ţării ş.a.  

Facultatea de Agronomie îşi avea sediul în incinta liceului nr. 3, fosta 
clădire a Sfatului Ţării. Iniţial, cuprindea cinci catedre, diverse laboratoare şi 
staţiuni experimentale; ulterior, a fost dotată cu mai multe clădiri, terenuri 
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întinse, ferme în diferite judeţe ale Basarabiei şi Moldovei de peste Prut. În 
primul an de studii, la facultate studiau 509 studenţi, o parte dintre care se 
transferaseră de la Iaşi, iar ceilalţi erau proaspăt înmatriculaţi. Facultatea 
devine, în scurt timp, una din cele mai importante instituţii de cultură agricolă 
din întreaga Românie. 

Între anii 1919-1929, la aceeaşi facultate, care se afla la Iaşi, a studiat un 
grup din 242 de studenţi din diferite judeţe ale Basarabiei (Lăpuşna, Briceni, 
Orhei, Cetatea-Albă, Ismail, Tighina etc.), variat şi după componenţa 
naţională: 149 de români, 25 de ruşi, 15 ucraineni, 13 evrei, 18 bulgari, 9 
polonezi, 4 greci, 5 armeni, 3 găgăuzi, 1 neamţ. 

În Basarabia interbelică au funcţionat şi 3 conservatoare. Primul – 
„Unirea”, fondat în 1919 în baza Şcolii de Muzică şi a Societăţii particulare 
„Armonia”, iniţial cu titulatura Conservator Popular Moldovenesc, avea în 
calitate de director şi de profesor pe cunoscuta muziciană Anastasia Dicescu, 
iar ca profesori îi avea pe Mihail Berezovschi, Lidia Lipkovschi, Elena Sârbu, 
Eugeniu Coca, Angelo Disconti ş.a. La acest conservator şi-au făcut studiile 
vestita cântăreaţă Maria Cebotari şi compozitorul Alexandru Cristea (între anii 
1937-1939), autorul imnului “Limba noastră”. Instituţia a funcţionat până în 
1940, când imobilul a fost aruncat în aer de trupele sovietice.  

Celelalte două – Conservatorul Naţional (inaugurat în anul 1928, a 
funcţionat până în 1940) şi Conservatorul Municipal (înfiinţat în anul 1935 în 
baza Regulamentului Ministerului Instrucţiunii Publice) – au constituit, de 
asemenea, repere solide ale învăţământului superior din Basarabia, pe care 
istoriografia sovietică le-a neglijat completamente, de parcă nici n-ar fi existat. 

 
2.5. Situaţia cultural-politică 
 
 În perioada 1918-1940, Basarabia a realizat un salt considerabil în plan 

cultural. Rusificată până la refuz de regimul ţarist în cei peste 100 de ani de 
ocupaţie, Basarabia a renăscut asemenea păsării Phoenix, revenind în spaţiul 
cultural şi lingvistic firesc. A. Boldur, Şt. Ciobanu, O. Ghibu, G. Bezviconi, 
Gh.I.Brătianu, P.V. Ştefănucă, Gh. Madan sunt doar câteva nume de personalităţi 
care au participat activ în această perioadă la restabilirea imaginii trecutului 
cultural şi istoric al Basarabiei prin scrierile lor, fondarea diverselor asociaţii 
culturale, precum ar fi „Astra” Basarabiei şi „Cuvânt moldovenesc” la Chişinău, a 
societăţilor culturale judeţene şi municipale „Unirea” din Bălţi, „Petru Movilă” şi 
„Iulia Haşdeu” din Chişinău, „Bogdan P. Haşdeu” din Cetatea-Albă ş.a.m.d. 

Numeroase societăţi, îşi datorau în cea mai mare parte, prodigioasa 
activitate culturală desfăşurată în întreaga provincie iniţiativelor corpului 
didactic. În afară de societăţile culturale ale minorităţilor naţioanle, menţionăm 
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filialele Ligii Femeilor Române, Liga Culturală, Asociaţia Cultural-Istorică 
„Nicolae Milescu”, Societatea culturală „Petru Movilă”, diverse societăţi 
muzicale care desfăşurau o bogată activitate culturală extraşcolară, prin 
conferinţe, cursuri serale, concerte, toate acestea contribuind la ridicarea 
nivelului cultural al provinciei. În acest context, este absolut remarcabilă 
activitatea Universităţii Populare de la Chişinău, înfiinţată în februarie 1918, 
din iniţiativa lui Pan. Halippa şi prin concursul lui Ştefan Ciobanu (ultimul a 
ţinut cursuri aici timp de peste 20 de ani). Asociaţia „Astra basarabeană”, 
filială a asociaţiei transilvănene, înfiinţată în 1926 la solicitarea 
Arhimandritului Gurie al Basarabiei, numită şi „Academie militantă” a 
Basarabiei, a creat în oraşele şi  satele Basarabiei cămine culturale dotate cu 
biblioteci şcolare. Statutul căminelor culturale din satele şi oraşele Basarabiei 
era la acel moment foarte prestigios: „Cu ajutorul căminului învăţătorul nu 
mai este singur în opera lui…Datorită căminului învăţătorul nu trebuie să 
alerge după săteni, căci îi are pe cei mai mulţi la şezătorile lui, la serbările, la 
cursurile, lecturile şi lucrările lui. Şi nu numai învăţătorul îi are pe săteni la 
cămin, ci şi preotul, şi medicul, şi agronomul, şi veterinarul, şi cooperatorul, şi 
toţi cei care au de dat un sfat, de făcut un curs” [190]. 

Societatea „Fundaţiile Regale”, care a fost reprezentată de „Fundaţia 
Regele Ferdinand”, „Fundaţia Principele Carol”, „Fundaţia Regele Carol al 
II-lea”, de asemenea, desfăşura o activitate extrem de importantă pentru 
culturalizarea maselor prin organizarea de conferinţel şi cursuri serale, 
extinzând ulterior şi sfera de activitate a căminelor culturale. Focalizarea 
eforturilor cumulate ale instituţiilor de învăţământ, ale asociaţiilor pedagogilor 
şi ale societăţilor culturale a dat rezultatele scontate, care au favorizat 
dezvoltarea culturală a Basarabiei în perioada interbelică. 

În această perioadă în Basarabia au activat şi cele mai luminate 
personalităţi politice (cât de mult le lipsesc personalităţilor politice de astăzi curajul 
civic, punerea intereselor naţionale mai presus de toate!): I. Inculeţ, P. Halipa, I. 
Pelivan, P. Erhan, I. Valută, S. Murafa, I. Buzdugan ş.a., personalităţi care au 
realizat Unirea Basarabiei la Patria-Mamă, şi care au pus mai presus de toate 
interesul naţional, aducându-şi contribuţia în mod esenţial şi la prosperarea statului 
unitar român. 

Ion Pelivan, „marele român basarabean”, cum l-a apreciat peste ani Pan 
Halipa, „om ridicat deasupra tuturor intereselor meschine” (O. Ghibu), care, 
văzându-şi idealul împlinit după Unirea Basarabiei cu Ţara, se consacră cu trup şi 
suflet operei de unire spirituală a provinciei natale cu Patria istorică. A ocupat posturi 
de mare responsabilitate. În 1918 a fost ministru de justiţie în guvernul Republicii 
Democratice Moldoveneşti, iar la alegerile din 1919 este ales senator de Iaşi, 
ulterior ocupând postul de ministru de justiţie în guvernul Vaida-Voevod. În fruntea 
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unei delegaţii de basarabeni, Domnia sa a apărat, la Conferinţa de pace de la Paris, 
Unirea Basarabiei cu România, de asemenea şi la Conferinţa de la Geneva. 

O altă personalitate, Şt. Ciobanu, originar din Talmaz, judeţul Tighina, s-a 
manifestat ca un savant de forţă, dar şi ca proieminent om politic, fiind unul din 
întemeietorii şi membrii guvernului Republicii Democratice Moldoveneşti, iar 
după Unire deţinând diferite funcţii, inclusiv pe cea de ministru al cultelor şi 
artelor în unul din guvernele de la Bucureşti, membru al Consiliului de 
Coroană ş.a. O lecţie de adevărat patriotism şi rar curaj civic a fost votul său în 
şedinţa din 27 iunie 1940 a Consiliului de Coroană, împotriva cedării 
Basarabiei Uniunii Sovieticeprecum şi discursul cu care şi-a însoţit respectivul 
vot: „...Sire, provincia românească dintre Prut şi Nistru a făcut parte 
integrantă din vechea Moldovă... Dorinţa de a se realiza Unirea a fost atât de 
mare, încât populaţia n-a ţinut seama că Vechiul regat, în parte sub ocupaţie, 
se găsea într-o situaţie critică. Şi atunci cum s-ar putea abandona o populaţie 
românească, care cu atâta încredere s-a aruncat în braţele statului român? 
Chiar şi minorităţile şi-au arătat tot devotamentul faţă de neamul românesc... 
Acei dintre membrii Consiliului care susţin că această cedare va fi provizorie 
se înşeală. Noi, care am simţit cizma robiei ruseşti, nu putem crede că 
stăpânirea rusească va fi uşor de înlăturat”. Înflăcăratul patriot Şt. Ciobanu, 
decorat cu „Marea Cruce a Coroanei României”, ordinul „Ferdinand I” în 
gradul de ofiţer, ordinul „Meritul Cultural” clasa I ş.a., a avut o viziune de 
profet referitor la faptul că, odată instaurată, stăpânirea rusească va fi greu de 
înlăturat. 

Pentru redresarea situaţiei, după peste 100 de ani de rusificare şi 
dominaţie ţaristă, în perioada interbelică (1918-1940) în Basarabia s-au făcut 
paşi concreţi în domeniul ştiinţei şi iluminismului. Regatul României a adoptat 
o nouă lege de organizare a învăţământului superior. Prin acea lege s-a 
prevăzut înfiinţarea Facultăţii de Teologie a Universităţii din Iaşi la Chişinău 
(1926) cu 16 catedre (la alte facultăţi de teologie din Ţară erau numai 8), care 
„urma să fie nu numai un centru de studii teoretice, ci şi de iradiere a culturii 
românești în marea masă a populaţiei de peste Prut”. Prezintă interes o 
secvenţă din viaţa cotodiană a Internatului Facultăţii de Teologie din Chişinău: 
„La internatul Facultăţii de Teologie la Chişinău, în anul universitar 
1939/1940, sunt libere pentru anul I: 20 burse, 5 semiburse, 2 semisolve şi 6 
solve (valoarea taxelor de studii depindea de reuşită, gradul de paupertate a 
studentului, divizându-i astfel în bursieri, semibursieri, semisolvenţi, solvenţi – 
n.n.” [191, p.587]. 

Printre profesorii titulari ai facultăţii au activat: Ştefan Ciobanu, Gala 
Galaction, Cicerone şi Valeriu Iordăchescu ş.a. Prin Societatea culturală „Petru 
Movilă” s-a editat revista „Studentul”, începând din a. 1928, al cărei iniţiator a 
fost P. Mihail. 
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Un rol iluminist important l-au avut mari personalităţi venite din regimul 
ţarist şi afirmate în perioada interbelică, printre care: 

Elena Alistar (n.1873, jud. Ismail – d.1955), care şi-a făcut studiile la 
Facultatea de Medicină a Universităţii din Iaşi (1909-1916), la invitaţia lui C. 
Stere, iar V. Stroiescu i-a asigurat o bursă pentru doi ani de studii. Membră a 
Sfatului Ţării, în 1918 a votat Unirea Basarabiei cu România. Preşedintă a Ligii 
culturale a femeilor moldovence. Directoare a Şcolii Eparhiale de Fete din 
Chişinău (1918-1938).  

Ştefan Ciobanu (n.1883, Talmaz, Basarabia – d. 1950, Bucureşti) şi-a 
făcut studiile la Liceul Regional din Chişinău (1905), Facultatea de Litere a 
Universităţii din Kiev (1907-1911). A urmat, între anii 1911-1912, cursul 
superior academic cu specializarea în pedagogie. În perioada 1912-1915 a 
publicat numeroase materiale din arhivă, demonstrând că este un adevărat 
savant. A fost director al Învăţământului în Directoratul General, condus de P. 
Erhan (1917-1918) (membru al primului guvern al Republicii Democrate 
Moldoveneşti, membru al Academiei Române, secţia literară (1918), 
vicepreședinte al Academiei Române (1944 - 1948), profesor la Facultatea de 
Teologie din Chişinău (1926-1938), la Facultatea de Litere şi Filozofie a 
Universităţii din Bucureşti (1939-1949), secretar al Astrei basarabene. Ministru 
al Cultelor și Artelor în guvernul lui Gheorghe Tătărescu (11 mai-3 iulie 1940) 
şi membru al Consiliului de Coroană, a votat împreună cu N. Iorga, V. 
Iamandi, S. Dragomir, T. Pop şi E. Urdăreanu împotriva cedării Basarabiei (6 
din 26 de membri). La 2 iulie 1940, în calitate de senator din partea 
circumscripțiilor electorale basarabene, Șt. Ciobanu va participa la ședința 
Comisiilor de Afaceri Străine ale Camerei și Senatului, unde va citi declarația 
solemnă de protest a parlamentarilor, foștilor parlamentari și intelectualilor din 
Basarabia față de notele ultimative din 26 și 27/28 iunie 1940. A publicat 18 
cărţi şi un număr mare de articole științifice.  

Nicolae Donici (n. 1874, Petricani, Chișinău - d. 1956, Nisa, Franţa) îşi 
face studiile la liceul Richelieu din Odesa (promoția 1893) și la Universitatea 
din Odesa. După absolvirea cu distincție a universității în 1897, pleacă la Sankt 
Petersburg, unde își începe cariera științifică sub conducerea astronomului rus 
acad. F.A. Bredihin. S-a preocupat de astronomie, colaborând cu cei mai 
importanți astronomi ruși ai timpului. După alegerea sa unanimă în calitate de 
membru al Societății Astronomice din Rusia (1904), N. Donici a prezentat la 
ședința Societății un referat detaliat despre lucrările sale și despre activitățile de 
pregătire a expediției pentru observarea eclipsei totale de Soare de la 30 august 
1905. În perioada 1901-1916, N. Donici este șeful misiunii astronomice a 
Academiei de Științe din St. Petersburg. În anul 1908 a construit un observator 
astronomic propriu la Dubăsarii Vechi în Basarabia. Între anii 1918 -1944 a 
locuit și a lucrat la Dubăsarii Vechi și București. În iunie 1936 conduce 
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expediția română pentru studiul eclipsei totale de Soare din Turcia. Din 1944 a 
locuit şi lucrat în Franța, la Meudon și Nisa. Cercetările astronomice ale lui 
Nicolae Donici se referă la astronomia soarelui, cromosferei, planetelor, 
luminii zodiacale. A observat 8 eclipse de soare în diferite părți ale lumii, 
precum şi 8 eclipse de lună. A fost membru al Uniunii internaționale pentru 
studiul Soarelui, a Uniunii Internaționale Astronomice (din 1922), al 
societăților astronomice din Rusia (până la 1917), Germania și Franța. A fost 
membru al comitetului astronomic român, membru de onoare al Academiei 
Române, din 1922 până în 1948, iar din 1991- post mortem: Doctor honoris 
causa al universității din Coimbra, Portugalia. Autor a cel puțin 77 de 
publicații științifice. 

Alexandru Bădărău (n. 1887, Ismail – d.1975, Bucureşti), absolvent al 
Şcolii Normale din Pisa (Italia) (1912-1914), asistent la Institutul de Fizică 
Experimentală din Pisa unde şi-a luat doctoratul, deputat în Sfatul Ţării, ca 
delegat ales al oraţului Ismail (1918), deputat în Parlamentul României (1920). 
A fost decan al Facultăţii de Ştiinţe Exacte a Universităţii din Cernăuţi (1926-
1927), preşedinte al Societăţii Române de Fizică (de două ori). A publicat circa 
40 lucrări ştiinţifice originale. Membru al Aademiei de Ştiinţe a României.  

Nichita Smochină (n.1894, satul Mahala, orașul Dubăsari- d.1980, 
București) şi-a făcut studiile la şcoala bisericească din Dubăsari apoi şi cea 
secundară. A fost mobilizat în primul război mondial, din care a ajuns la gradul 
de căpitan. În 1918 se întoarce la baştină, unde înființează cotidianul 
„Moldovanul”. În a. 1920 se refugiază la Iaşi unde se înscrie la facultatea de 
drept şi filozofie a Universităţii din Iaşi. Participă la fondarea revistei „Tribuna 
românilor transnistreni” (1927-1928). Publică o serie de articole ştiinţifice în 
publicaţiile „Curentul”, „Neamul românesc”, Viaţa românească” ş.a. La 
îndemnul lui N. Iorga îşi continuă studiile la Universitatea Sorbona din Paris, 
unde îşi susţine doctoratul. Membru al École Roumaine en France, de la 
Fontenay-aux-Roses, condusă de Nicolae Iorga. Jurist, istoric, etnograf, 
folclorist și om politic român. Membru de onoare al Academiei Române 
(1942).  

Ion Văluţă (n. 1894, Obreja, Basarabia – d. 1987, Bucureşti) a absolvit 
Liceul nr. 1 din Chişinău, studiază dreptul la universităţile din St. Petersburg şi 
Odesa. La Odesa a contribuit la introducerea cursurilor de limbă şi istorie 
română. Membru al Sfatului Ţării din partea Societăţii Studenţeşti 
„Renaşterea” din Odesa, membru al Comisiei Şcolare. După unire a fost ales 
de 5 ori în Parlamentul României. A fost director al Industriei şi Comerţului în 
Basarabia, de trei ori preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din 
Chişinău, vicepreşedinte al Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie din 
România. A editat revista  „Basarabia economică”.  
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Petru Cazacu (n. 1871, Chişinău – d. 1956, Bucureşti) a absolvit 
Facultatea de Medicină a Universităţii din Bucureşti. Deputat în Sfatul Ţării şi 
în Parlamentul României, preşedinte al Consiliului Directorilor Generali ai 
Basarabiei. Autor a peste 15 cărţi, dintre care 6 - pe teme medicale. Pentru 
Istoria Farmaciilor din România a primit Premiul Academiei Române. 

Pavel Gusti (n. 1875, Chişinău – d. 1927, Chişinău) a absolvit Facultatea 
de Drept din S. Petersburg (1905). A fost director al Muzeului Zoologic, 
Agricol şi de Meşteşuguri Populare al Zemstvei Guberniale din Chişinău 
(1909-1918); vice-preşedinte al Zemstvei, în 1910, în care propusese (1912) 
introducerea limbii române în şcoli; Membru de Onoare al Academiei 
Române (1919); preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice Basarabene 
(1920); membru al Comitetului Societăţii Regale Române de Geografie şi 
membru de onoare al Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău. 

Pantelimon Halipa (n. 1883, Cubolta, Basarabia – d. 1979, Bucureşti) a 
absolvit Seminarul Teologic din Chişinău (1898-1904), Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Universităţii din Dorpat, Facultatea de Litere a Universităţii din 
Iaşi. Membru al Sfatului Ţării (1917), vicepreşedinte şi preşedinte (1917-
1918). Membru corespondent al Academiei Române (1918). Ministru de 
Stat pentru Basarabia (1919-1920), ministrul Lucrărilor Publice (1927-1930), 
Ministrul Muncii, Sănătății și Ocrotirii Sociale (1930), ministru de stat, 1931, 
1933), deputat şi senator în Parlamentul Român. A întemeiat la Chişinău 
Universitatea Populară (1917), Conservatorul Moldovenesc, Societatea de 
Editură şi Librărie Luceafărul; Societatea Scriitorilor şi Publiciştilor 
Basarabeni (1940). Moştenirea sa literară include 5 cărţi, peste 280 de poezii şi 
traduceri poetice, nenumărate schiţe şi memorii, peste 100 de articole publicate 
în revista Viaţa Basarabiei (1932-1944).  

Ion Inculeţ (n. 1884, Răzeni, Basarabia – d. 1940, Bucureşti) a absolvit 
Seminarul Teologic din Chişinău (1905), Facultatea de Ştiinţe Fizico-
Matematice a Universităţii Imperiale din St. Petersburg (1906-1911), docent 
privat al acestei universităţi (1917). Membru al Academiei Române (1918). 
Colaborează la primul ziar basarabean în limba română Basarabia (1906-
1907). Membru (1917) şi preşedinte (1917-1918) al Sfatului Ţării, ministru 
fără portofoliu, ministru de stat (pentru Basarabia) (1918-1926), ministru al 
Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (1927)-1928), ministru de Interne (1933-1936), 
vicepreședinte al Consiliului de Miniştri şi Ministru de Stat (1937), ministru 
secretar de stat (1940). Deputat în Parlamentul României. 

Ioan Pelivan (n. 1876, Răzeni, Basarabia – d. 1954, închisoarea Sighet, 
România) a absolvit Seminarul Teologic din Chişinău (1898) şi Universitatea 
din Dorpat, Facultatea de Drept (1903). Împreună cu C. Stere, fondează primul 
ziar de limbă română Basarabia (1906-1907). Membru al Sfatului Ţării (1917), 
Ministru al Justiţiei, ministru de Externe în directoratul General al Republicii 
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Populare Moldoveneşti, Ministru de Justiţie (1919-1920), calitate în care a 
participat la Conferinţa de Pace de la Paris şi la cea de la Geneva. Conducător 
al filialei din Basarabia a Asociaţiei de Cultură Astra (1927-1936). A colaborat 
cu ziarele pariziene „Le temps”, „Le victoire”, „La Patrie” ş.a. A lăsat 
urmaşilor numeroase lucrări literare şi publicistice. 

Constantin Stere (1865, Horodişte, Basarabia – 1936, Bucureşti), fiind 
elev al Gimnaziului Gubernial pentru Băieţi nr. 1 din Chişinău, este arestat 
pentru mişcarea narodnicistă şi judecat (1886-1992). După eliberare urmează 
cursurile la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, ajungând ulterior 
profesor universitar de drept constituţional şi rector al Universităţii ieşene. 
Deputat în Sfatul Ţării ales la şedinţa plenară din 27 martie 1918 cu vot 
unanim, preşedinte al Sfatului Ţării (1.04.1918-25.04.1918), deputat liberal în 
Parlamentul României. Lansează un roman în 8 volume „În preajma 
revoluţiei” (1932-1936) şi lasă posterităţii o bogată operă literară, sociologică 
şi juridică. 

Vasile Harea (1895, s. Susleni, Basarabia – d. 1987, Iaşi) a absolvit 
Seminarul Teologic din Chişinău (1909-1917), Facultatea de Litere a 
Universităţii din Iaşi (1918-1924), Sorbona, Franţa (1930-1932). Deputat în 
Sfatul Ţării din partea studenţilor moldoveni din Kiev şi Odesa (1918), director 
al Liceului „Alexandru Donici”, al liceului „B.P. Haşdeu” (1939-1944), 
profesor al Universităţii din Iaşi. 

Gheorghe Năstase (n. 1896, Hristici, Basarabia – d. 1985, Iaşi) a 
absolvit şcoala gimnazială din Soroca, şcoala Normală din Cetatea Albă, 
Facultatea de Litere şi Filozofie (secţia de Istorie-geografie) a Universităţii din 
Iaşi (1923), licenţa în Geografie (1924), se specializează pe profilul de 
geografie la Sorbona, susţine teza de doctorat (1932). Membru al Sfatului Ţării 
(1918), secretar al Comisiei Agrare, profesor titular la Universitatea din Iaşi 
(1939-1948), şef de sector la Institutul de Geologie şi Geografie al Academiei 
Române, a contribuit la realizarea „Monografiei geografice a R.P.România”. A 
adus contribuţii esenţiale la cunoaşterea geografică şi istorică a popilaţiei 
Moldovei, la studierea unor probleme legate de exploatarea sării marine în 
sudul Basarabiei, analizarea unor captări fluviale din bazinul inferior al 
Prutului. După cum a menţionat savantul român N. Poni „…Numele lui Gh. 
Năstase este mai puţin cunoscut în Basarabia, faţă de meritele sale”. 

Alexie Nour (n.1878 – d.1940, Bucureşti) a absolvit Liceul Galagan din 
Kiev. A fondat ziarul Viaţa Basarabiei (1907, din 1910 redactor al ziarului 
Bessarabeţ. Aduce în circuit o temă dureroasă – românii de peste Nistru, lui 
aparţinându-i meritul de a fi pus în circuit toponimul „Transnistria”. Este 
autorul unei hărţi etnografice a Basarabiei (1915), despre care fostul prim-
ministru al României, A. Marghiloman, a spus: „…El alcătuise o hartă 
administrativă a Basarabiei, unde a stabilit că în Basarabia sunt 2 milioane de 
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moldoveni faţă de 85000 ruşi şi 210 mii ucraineni. Această hartă a fost de 
atunci pe toate mesele marilor conferinţe europene, în toate cancelariile şi este 
documentul cel mai temeinic pentru acei care vor să descurce problema 
naţionalităţilor în Basarabia”.   

Nicolae Secară (n. 1894, Rudi, Basarabia – d. 1942, Penza, GULAG) a 
fost student al Institutului Agricol din Moscova până în 1917 şi licenţiat al 
Facultăţii de Agronomie a Universităţii din Iaşi. Profesor în domeniul viei şi 
vinificării. Membru al Sfatului Ţării (1917), deputat în Duma rusă, subsecretar 
de stat la Ministerul de Război şi la Ministerul de Externe al Republicii 
Populare Moldoveneşti, inspector agronom la Directoratul Agriculturii şi 
Domeniilor Basarabiei, inspector la Facultatea de Agronomie din Chişinău.  
 

2.6. Reforma bisericească  
 
Bineînţeles, că după proclamarea unirii politice a Basarabiei cu România 

a apărut şi problema raporturilor dintre biserica din Basarabia şi Biserica 
Ortodoxă Română, căci Declaraţia de Unire, în cele 11 puncte, nu reglementa 
chestiunea ecleziastică din Basarabia. Doar Programul Partidului Naţional 
Moldovenesc la compartimentul „Biserica naţională”, prevedea: „Lupta pentru 
obţinerea celei mai largi autonomii administrative, judiciare şi ecleziastice, 
şcolare şi economice a Basarabiei” (Cuvînt Moldovenesc. 19e17. 9 aprilie). Pe 
lâgă cerinţele legate de introducerea limbii române în toate domeniile de 
activitate socială, este consemnată garantarea autonomiei bisericii, ce trebuie 
condusă de un mitropolit moldovan!  

În luna mai 1917 este publicat apelul „Către cliroşenii Basarabiei”. 
Apelul solicita implicarea plenară a slujitorilor bisericilor în tumultul 
evenimentelor. Această implicare era înţeleasă ca o acţiune de însumare şi 
fortificare a întregului potenţial creator al slujitorilor Bisericii Ortodoxe, o 
amplă lărgire de orizont în promovarea obiectivelor naţionale. Întruniţi într-un 
Congres extraordinar, care şi-a ţinut lucrările la Chişinău între 19-24 aprilie 
1917, slujitorii bisericii au cerut în mod hotărât dreptul la autonomie pentru 
Biserica din Basarabia, în baza căruia să „…se înfiinţeze o Mitropolie 
românească basarabeană, cu mitropolit şi episcop aleşi de către congresele 
eparhiale ale acestei eparhii, din sânul şi rândurile românilor basarabeni, iar 
graiul slujbelor şi în şcoli să fie cel românesc” [192, p. 6-7]. Congresul s-a 
pronunţat pentru formarea unui organ autonom moldovenesc de administrare – 
Sfatul Ţării [189].  

La Congresul clerului, din august 1917, s-a acordat vot de încredere în 
noua situaţie episcopului în funcţie – Î.P.S. Anastasie. Dar acesta, între timp, 
conformându-se ordonanţelor Sinodului Rus, îşi schimbase opiniile, astfel că în 
momentele cruciale pentru soarta bisericii din Basarabia, când implicarea lui, 
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conform statutului pe care îl deţinea, era iminentă, el nici nu se găsea la 
Chişinău, ci la Moscova. Absenţa lui îndelungată şi nejustificată a cauzat 
incertitudini şi dificultăţi pentru oficializarea ulterioară a relaţiilor cu Biserica 
Ortodoxă Română.  

La deschiderea Sfatului Ţării (21 noiembrie 1917) – P. S. Gavriil, vicarul 
eparhiei Basarabiei, a oficiat serviciul divin solemn în limba română şi a 
felicitat asistenţa cu ocazia proclamării autonomiei Basarabiei. Tot el a sfinţit 
drapelul naţional şi a binecuvântat primul regiment moldovenesc. Şi după 27 
martie 1918 slujitorii clerului, în frunte cu ierarhii ruşi, au manifestat loialitate 
faţă de statul român şi au participat la manifestările organizate cu prilejul 
evenimentului Unirii. 

Legătura canonică cu Patriarhia rusă se mai păstra formal încă şi după 
Unire. De aceea, la Chişinău este creată o Comisie pregătitoare pentru 
convocarea soborului local. Iniţial, această comisie urma să elaboreze statutul 
bisericii basarabene în condiţiile independenţei Republicii Moldoveneşti, 
proclamată la 24 ianuarie 1918. Evident că odată cu schimbarea situaţiei 
politice, ca urmare a unirii Basarabiei cu România, în prim-plan a fost adusă şi 
ideea unirii Bisericii din Basarabia cu Biserica Autocefală Ortodoxă Română. 
Au urmat mai multe şedinţe ale Comisiei Pregătitoare şi apoi o delegaţie aleasă 
de această comisie a plecat la Iaşi, pentru a purta discuţii cu mitropolitul 
Moldovei – Î.P.S. Pimen, cu prim-ministrul Alexandru Marghiloman şi cu 
ministrul cultelor Simion Mehedinţi. În memoriul prezentat mitropolitului se 
stipulează, printre altele, că „… unirea politică n-a adus şi nici n-a putut să 
aducă, în mod mecanic, şi unirea bisericească, ce trebuie să urmeze actului 
politic”. Întrucât Biserica Ortodoxă din Basarabia mai rămânea în legătură 
canonică cu Biserica Ortodoxă Rusă, schimbarea statutului ei putea să se 
înfăptuiască numai prin buna înţelegere între Biserica Rusă şi Biserica 
Română, care trebuiau să ţină cont şi de glasul Bisericii Basarabiei. Principiul 
autonomiei bisericii basarabene, înaintat de către Comisia pregătitoare, a fost 
admis de către forurile superioare ale Bisericii Ortodoxe Române, dar numai în 
măsura în care acest principiu nu afecta integritatea acesteia. Astfel, 
„Drepturile bisericii basarabene din trecut”, incluse în memoriul delegaţiei 
basarabene, au fost acceptate.  

Pe 23 mai 1918, după izbucnirea Revoluției bolşevice, patriarhul  
Tihon al Moscovei a dat deplină libertate Bisericii Basarabene, ca ea, prin 
congresul său eparhial, să-și hotărască soarta și să aleagă cu ce biserică 
autocefală și în ce legături vrea sa fie. Astfel, la 25 decembrie 1920, prin decret 
regal, Arhimandritul Gurie a fost confirmat ca episcop titular al Chişinăului, 
instalarea în scaunul arhiepiscopal făcându-se la 16 mai 1921. La 13-14 martie 
1923, la Chişinău este „convocat congresul extraordinar eparhial, care a pus 
în discuţie desemnarea ierarhilor titulari ai noilor scaune episcopale de Hotin 
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şi Cetatea Albă şi ridicarea Arhiepiscopiei la rangul de Mitropolie” [193, p.1] 
– problemă ridicată încă din 1917. Decizia înființării Mitropoliei Basarabiei a 
fost luată în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. 
Organizarea propriu-zisă s-a facut prin legea de organizare a BOR din 6 mai 
1925. Ahiepiscopul de Chişinău, Gurie Grosu, a fost ridicat la rangul de 
mitropolit al Basarabiei, pe 21 aprilie 1928. La acea dată, jurisdicţia 
Mitropoliei Basarabiei cuprindea arhiepiscopia Chișinăului, episcopia 
Hotinului și Bălților și Episcopia Cetății Albe – Ismail [194]. 

Pe parcursul celor opt ani ce au precedat înfiinţarea Mitropoliei, a fost 
creată o nouă administraţie eparhială, care corespundea realităţilor socio-
politice de după Unire. Astfel, prin înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei, clerul şi 
poporul ortodox din această parte a ţării a fost pus pe picior de egalitate cu tot 
clerul şi credincioşii ortodocşi din celelalte provincii, iar Gurie Grosu a intrat 
în istorie cu titulatura de primul Mitropolit de origine română al Bisericii 
basarabene. 

În timpul ocupației sovietice din 1940-1941, și mai apoi, sub regim 
sovietic, din 1944 pana în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea, 
fiind înlocuită de Eparhia Chișinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei și a 
întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română nu a recunoscut niciodată trecerea 
Basarabiei sub autoritatea canonică Patriarhiei Ruse. 

Ca răspuns la cererile adunării eparhiale din 14 septembrie 1992, Sinodul 
BOR din 19 decembrie 1992 a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Dat 
fiind contextul istoric, ea este acum autonomă și urmează stilul vechi. Petru 
Păduraru, fostul episcop de Bălți al Mitropoliei Chișinăului, a devenit mai întâi 
locțiitor, și mai apoi, din octombrie 1995, mitropolit al Basarabiei și exarh al 
plaiurilor, cu drept de jurisdicție extrateritorială asupra românilor ortodocși din 
diaspora de răsărit. A fost înregistrată oficial de guvernul Republicii Moldova 
la 30 iunie 2002. Și-a reactivat mai multe structuri, dintre care cele mai 
importante sunt: Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Bălți, Episcopia 
Basarabiei de Sud, Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria, 
Seminarul Teologic „Mitropolit Gurie Grosu” din Chișinău. Și-a reactivat sau 
creat instituții specializate, cum ar fi: Institutul Teologic Ortodox din Moldova, 
Seminarul Teologic „Mitropolit Visarion Puiu”, „ASCOR”, Misiunea Socială 
„Diaconia” [194], Frăția Ortodoxă Română, Arhiva Mitropoliei 
Basarabiei, Centrul de pelerinaj „Emaus” și publicația „Misionarul”. A fost 
recunoscută oficial de autoritățile de la Chișinău drept „succesoare spirituală, 
canonică și istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat până în 1944, 
inclusiv”. Petru Păduraru  este actualul Mitropolit al Basarabiei. 

Activitatea bisericii în Basarabia era multiplă. Ea includea diverse 
aspecte. De exemplu, prin ordinul Arhiepiscopiei nr. 1146 din 18.09.1939, 
pentru ajutorarea elevilor nevoiaşi din sate „…Credincioşii din sate fac pomeni 
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pentru cei morţi, aranjînd şi mese, la care se adună rudele şi cunoscuţii. 
Propunem ca aceste mese să se dea copiilor dela şcoala primară din sat, adică 
acolo, în şcoală, să se întindă masa la elevi, pentru pomenirea celor decedaţi. 
Şi astfel, din cînd în cînd, ar avea aceşti copii ai Neamului, dacă nu toţi, cei 
săraci măcar câte o mîncare, şi din sufletele lor nevinovate vor ridica 
rugăciuni de pomenire pentru cei decedaţi” [191, p.582-583]. 

De menţionat că marea majoritate a clericilor (de origine română!) au 
îmbrăţişat ideea unirii. În continuare se vor prezenta doar câteva opinii ale 
martorilor timpului. „Am aşteptat atâta vreme să se îndrepte fărădelegea care 
s-a făcut la 1812, când s-a despărţit Basarabia de mama ei România, 
Moldovenii nu au avut noroc de a asculta limba mamei în şcoală şi biserică. 
Trupul lor a fost la Rusia, dar sufletul lor la Mama România. Basarabia are 
nevoie acum de oameni  luminaţi, de oameni plini de energie. Asemenea 
oameni sunt – dar nu ştiu de ce tac în momentul acesta… Lacrimile 
strămoşilor, sângele lor, sudorile lor, stoarse de când s-au răzleţit de mama 
România, nu mă lasă să tac. Şi nimeni din Basarabia nu are dreptul să tacă, 
fiindcă omul luminat poate să facă mai mult decât cel întunecat”, scria la 1 
aprilie 1918, preotul Nicolae Stadnicov din c. Ţânţăreni în articolul „Glasul 
preotului” [195, p.94]. 

„Răii şi stricaţii n-au loc la masa praznicului nostru. Ei trebuie goniţi cu 
sunet din ograda sufletului nostru, ca să n-o spurce cu întinăciunea vieţii lor 
otrăvitoare. Sora cea mică, Basarabia, încă are crezare, căci ea e crudă şi 
slabă. Nevoile ei sunt multe şi puterile puţine. Dar are sufletul curat, sufletul 
moştenit de la Ştefan Vodă cel sfânt şi nebiruit”, scria la 13 aprilie 1918, 
preotul A. Murafa, un fervent promotor al Unirii despre unii rămaşi în rătăcire 
şi după unirea din 1918 [195, p. 95].   

Perioada interbelică, în general, a înregistrat realizări meritorii sub aspect 
cultural. O parte considerabilă din aceste realizări se datorează eşalonului 
presei cu caracter religios. Pentru a întregi tabloul evoluţiei vieţii bisericeşti în 
Basarabia, este necesară o inventariere succintă a evenimentelor de mare 
importanţă în acest sens prin optica publicaţiilor religioase din perioada anilor 
1918-1940, care au prezentat cronica vieţii bisericeşti şi au abordat 
multidimensional tematica ecleziastică. Trecerea în revistă a presei cuprinde 
succinte caracteristici a circa treizeci de publicaţii cu profil clerical care au 
apărut în perioada interbelică. Dar dimensiunea cantitativă n-o estompează pe 
cea calitativă, astfel încât atenţia a fost centrată pe valenţele celor mai 
reprezentative publicaţii periodice cu profil clerical: „Luminătorul”, 
„Misionarul”, „Studentul”, “Raza”, “Credinţa noastră” etc. 

În această perioadă în Basarabia au activat o pleiadă de iluştri preoţi 
basarabeni printre care: 
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Gurie Grosu (n.1877, s. Nimoreni, Basarabia – d. Bucureşti, 1943) şi-a 
făcut studiile la şcoala mănăstirii Curchi, Şcoala Spirituală (1888-18982), 
Seminarul Teologic din Chişinău (1892-1898), Academia Teologică din Kiev 
(1898-1902), magistru în teologie. Fondator al revistei bisericeşti Luminătorul 
(1908). În 1917 publică primul abecedar din Basarabia în grafie latină – 
Abecedarul moldovenesc. A fost ales arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei 
(1918) şi primul mitropolit al Basarabiei, român de origine basarabeană (1928-
1936). 

Antonie Plămădeală (n. 1926, Stolniceni, Basarabia – d., 2005, Sibiu) a 
fost un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, mitropolit ortodox al 
Ardealului (1982-2005), membru de onoare al Academiei Române. Refugiat 
din Basarabia în 1944, în România este persecutat de securitate, dat afară din 
monahism, silit să facă închisoare la Jilava, şi şomaj. A fost tuns ca monah în 
anul 1948. La 27 decembrie 1970 a fost hirotonit vicar patriarhal, cu titlul 
„Ploieșteanul”. La 9 decembrie 1979, după ce a fost responsabil cu relațiile 
externe ale Bisericii Ortodoxe Române, a fost ales episcop al Buzăului. La 10 
ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, 
funcții pe care le-a deținut până la moarte. Opera  prea sfinției sale include 
lucrări teologie, publicistică şi beletristică. Mitropolitul Antonie Plămădeala a 
realizat atunci, în vremurile de restriște pentru Biserică, o „îndumnezeire a 
maidanului”, cum ar zice părintele  Constantin Necula.  

Extrem de dureroasă a fost plecarea din Basarabia. „Noi basarabenii, toţi, 
am plecat în 1944 cu gândul sigur de a ne întoarce. Nici unul dintre noi n-a 
plecat cu sentimentul că va rămâne definitiv. Avem şi astăzi acelaşi sentiment. 
Cine va înţelege drama plecărilor în refugiu? Era oare vreo alternativă? Zic 
unii: De ce aţi plecat? Au plecat preoţii, cântăreţii bisericeşti, învăţătorii, 
primarii. Aşa a rămas Basarabia goală de intelectuali. E drept, însă dacă nu 
plecam în interiorul Ţării, toţi am fi fost deportaţi în Siberia… Apoi a urmat 
calvarul rusificării în urma noastră şi al sovietizării şi comunizării României. 
A început şi vânătoarea de basarabeni… 6 ani de fugă şi condamnare la şapte 
ani de temniţă grea. În 1954 m-au prins şi m-au încarcerat. Am stat în aceeaşi 
celulă cu dl Coposu, cu generalul Mihail, cu profesorul arhitect Şt. Balş, cu 
părintele Arsenie Boca, cu Richard Wurmbrand ş.m.a…. Greu, dar toate 
acestea ar fi fost infinit mai puţin decât a fi rămas şi trăit în Basarabia sub 
Moscova. Comunismul rus a pervertit sufletele, a deformat caractere, a întors 
pe dos istoria… Fie ca Dumnezeu care poate totul, care ştie adevărul să ne 
facă parte de Basarabia întregită la trupul Ţării” [195, p.14-15] 

Extrasul din mesajul expediat studenţilor Facultăţii de Teologie din 
Chişinăui, demonstrează nestăvilita iubire de baştină: „Vă mulţumesc din inimă 
pentru invitaţia de a participa la sfinţirea altarului capelei reînfiinţatei 
Facultăţi de Teologie din Chişinău. E aceeaşi, care a fost capela tinereţii şi a 
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rugăciunilor mele, în anii în care am fost elev la Seminarul Teologic 
„Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni” din Chişinău. Pe Gala Galaction l-
am ascultat pentru întâia oară la Chişinău, şi apoi la Bucureşti. Pe Serghei 
Beja, directorul Seminarului şi excelent pedagog, nu-mi pot aminti fără emoţie 
care, în timpul războiului a luat drumul begeniei. Şi cum să nu-l amintesc 
totuşi pe părintele Dimitrie Luca, care regăţean fiind, într-atât era de 
basarabean ca noi toţi… Am pomenit doar câţiva oameni dintre aceea care ne-
au educat aici. Unele dintre aceste nume trebuie să ajungă neapărat la 
cunoştinţa şi în conştiinţele Dvs. Nu se poate trăi fără istorie. Istoria ne spune 
cine am fost, cine suntem, cine trebuie să fim acum şi în vecii vecilor” [195, 
p.61-62].   

Nestor Vornicescu (n. 1 octombrie 1927, în Lozova-Vorniceni, județul 
Lăpușna (Basarabia) – d. 17 mai 2000, la Craiova). În 1944 a intrat la Schitul 
Nechit-Neamț, apoi la Mănăstirea Neamț, ca rasofor (1946). A studiat la 
Seminarul de muzică bisericească și Seminarul monahal din Mănăstirea Neamț 
(1946-1951), la Institutul Teologic Universitar din București (1951-1955), 
unde a urmat și cursurile de doctorat, secția Patrologie (1955-1958). A făcut 
cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveția) și la 
Facultatea de Teologie autonomă protestantă din Geneva (1969-1970), și-a luat 
doctoratul la Facultatea de Teologie din București (1983). A fost tuns în 
monahism la Mănăstirea Neamț (1951) și a primit numele Nestor (numele de 
botez fiind Nicolae), hirotonit ierodiacon (1951). Pentru merite deosebite a fost 
distins cu Crucea Sfântului Mormânt din Ierusalim; Ordinul Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel din partea Patriarhiei Antiohiei; Crucea Bisericii din Elada; 
Ordinul „Sfântul Andrei”, al Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol; 
Ordinul Sfântului Sofronie Varaceanski, cu care a fost decorat de Patriarhia 
Bulgară; Medalia Sfântului Marcu, din partea Patriarhiei Alexandriei. A fost 
membru de onoare al Academiei Române (ales la 12 mart. 1991) și al 
Academiei de Științe din Chișinău (1992). A murit la 17 mai 2000, la Craiova. 

Vasile Ţăpordei (n. 5.02.1908, Carpeşti, jud. Cahul – d. 2002). Studii la 
Seminarul teologic (1921-1929) şi la Facultatea de Teologie din Chişinău 
(1929 -1933); Seminarul Pedagogic Universitar din Iaşi, cu examen de 
capacitate pentru Religie în 1937. Profesor de Religie la diferite licee din 
Chişinău (1935-1940 şi 1941–1944: „Industrial”, „Alexandru Donici”, „Regina 
Maria”, „Regina Elisabe-ta”, „Regele Ferdinand”) şi din Bucureşti (1940-1941 
şi 1944-1948: „şcoala normală de Menaj”, Liceele „Bălaşa Brâncoveanu” şi 
„Regina Maria”). Preot (1939), iconom (1942), iconom stavrofor (1947). 

Pentru faptul că a fost redactor la ziarul „Raza”, Vasile Ţăpordei a fost 
deportat în gulagul de la Inta, unde s-a aflat ani grei. Arestat în septembrie 
1948, în 1949 a fost judecat de un tribunal militar sovietic la Constanţa şi 
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condamnat la 25 de ani de muncă silnică; a executat 8 ani în mai multe lagăre 
siberiene, ultimul fiind la Vorcuta, dincolo de Cercul Polar.  

„Pe părintele Ţăpordei preotul Gh. Cunescu l-a numit „steagul 
Basarabiei româneşti”…Părintele Ţăpordei este ultimul mare preot al 
Basarabiei ajuns în capitala Ţării după ce a trebuit să treacă prin Gulagul 
sovietic”, scria în amintirile sale mitropolitul Ardealului, Crişanei şi 
Maramureşului Antonie Plămădeală [195, p.61-62]. „Vasile Ţăpordei, care a 
fost şi el preocupat mult timp de istoria deportării din 13 iunie 1941, considera 
că în acea noapte de tristă amintire din Basarabia au fost deportaţi 300 de mii 
de suflete şi că în 23-24 iunie trecut (anul 1941) urmau sa fie ridicate alte sute 
de mii, ca în 5 loturi să se lichideze moldovenii din Basarabia. Şi dacă nu 
izbucnea războiul, planul s-ar fi executat întocmai şi azi am fi avut o Basarabie 
pustie de tot ce-i suflet românesc”, îşi aminteşte cunoscutul domniei sale, M. 
Master. După 50 de ani de pribegie forţată, îsi revede satul natal Carpeşti, pe 
care însă nu-l mai recunoaşte. Oamenii tinereţii sale nu mai erau, iar asupra 
celor de mai târziu şi-a lăsat amprenta regimul sovietic. 

Eliberat în 1956, a fost reintegrat în preoţie, ca paroh în Islaz, jud. Ilfov 
(1956-1966) şi la biserica „Mărcuţa” din Bucureşti (din 1966). Revenind la 
Bucureşti, îşi încarcă bateriile şi începe să scrie. A publicat  sute de articole, 
note, cronici, recenzii în diferite ziare şi reviste din Chişinău: ,,Luminătorul”, 
„Misionarul”,  „Studentul” (revista studenţilor teologi, director, 1930-1932), 
“Raza” (la început organ al 
Uniunii clerului ortodox din 
Basarabia, apoi organ 
independent de luptă şi atitudine 
românească, director între 1938-
1944),  „Basarabia”, Bucureşti 
(1941–1944), redactor la –
  „Zorile”,  „Viaţa 
Basarabiei”, “Gazeta 
Basarabiei”,  “Calendarul” – 
Bucureşti ş.a. A publicat diferite 
broşuri, precum şi lucrările: 
„Preotul poet Alex Mateevici”, 
Chişinău, 1937, 101 p. şi 
„Amintiri din Gulag”, Bucureşti, 
1992, 176 p.  

O pleiadă întreagă de 
clerici au contribuit esenţial la 
culturalizarea Basarabiei într-o 
perioadă atât de incertă în acest 
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secol XX, molipsit grav de molima comunismului, printre care: Ilie Vulpe, 
ieromonah (1851-1928) ; Ioan Covaldji, protoiereu (1867-1928); Arsenie 
Stadniţchi, mitropolit (1862-1936); Teodosie Chirică, episcop (1866-1937 (?)); 
Mina Ţăruş, protoiereu (1884-1942); Gherontie Guţu, protosinghel (1887-
1937); Mihail Ciachir, protoiereu (1861-1938); Alexie Mateevici, preot (1988-
1917); Mihail Berezovschi, preot-compozitor (1868-1940); Alexandru Baltaga, 
protoiereu (1861-1941); Ieremia Ciocan, protoiereu (1867-1941); Mihail 
Vasilache, preot (†1940); Alexandru Cristea, preot-compozitor (1890-1942); 
Constantin Popovici, iconom mitrofor (1860-1943); Gurie Grosu, mitropolit 
(1877-1943); Dionisie Erhan, episcop (1868-1943); Vasile Guma, protoiereu 
(1865-195?); Serafim Dabija, Arhimandrit (1915-1985); Victor Chicu, 
protoiereu mitrofor (1901-1992); Paul Mihail, preot-istoric (1905-1994); Antim 
Nica, arhiepiscop (1908-1994); Paulin Lecca, arhimandrit (1914-1996); Nestor 
Vornicescu, mitropolit (1927-2000); Gheorghe Mihai, iconom-stavrofor (1921-
2001); Vasile Ţăpordei, preot-publicist (1908-2002); Sofian Boghiu, 
arhimandrit (1912-2002); Antonie Plămădeală, mitropolit (1926-2005); 
Damian Potoroacă, arhimandrit (1921-2007); Felix Dubneac, arhimandrit 
(1912-2008) [196].  
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CAPITOLUL III 
 

BASARABIA ÎN PERIOADA 1940-1944 
 

„Au venit, maică, nenorociţii ăştia de comunişti la putere si 
ne-au luat tot: părul din cap, pământul, căruţa. Un singur 

lucru nu ne-au putut lua. Sufletul”  
(Elisabeta Rizea. Martor ocular). 

 
Se spune că Dumnezeu la ziua Marii împărţiri ne-a dat nouă, românilor, 

cele mai bune pământuri, dar pentru echilibru - şi cei mai răi vecini. De fapt 
vecinul din est se face vecinul oricui dacă doreşte. Aşa a procedat întotdeauna, 
lăţindu-se pe a şasea parte a Terrei. Aşa a procedat şi la 1812, când a rupt din 
trupul vechii Moldove cea mai frumoasă parte a ei - Basarabia. De atunci s-au 
început marile probleme pentru frântura de popor român din Basarabia. Însă 
cea mai mare belea căzută pe capul basarabenilor pe parcursul istoriei milenare 
de existenţă cu certitudine a fost regimul comunist-stalinist adus pe vârful 
baionetelor de către „eliberatorii” ruşi. Nimic nu se poate compara cu durerile, 
chinurile, lacrimile sutelor de mii de copii, femei, bătrâni morţi în chinuri în 
groaznica foamete organizată de regimul comunist în anii 1946-47, cu chinurile 
zecilor de mii de nevinovaţi trecuţi prin camerele nkvd-iste ale morţii din 
închisorile staliniste, care întreceau cu mult prin metodele diabolice pe cele 
utilizate în Evul Mediu, cu chinurile zecilor de mii de deportaţi, dintre care 2/3 
erau femei şi copii – fiinţe absolut nevinovate. Cine le poate alina câtuşi de 
puţin durerile sufleteşti  supravieţuitorilor acestui calvar? Nimeni nu le poate 
întoarce înapoi tinereţea irosită în zadar, sănătatea compromisă de tratamentul 
inuman, la care au fost supuşi, liniştea sufletească pierdută pentru totdeauna şi 
înlocuită cu o permanentă, dureroasă nelinişte. Pleoapa trecutului tresare, 
ascunzându-şi lacrima şi nu lasă uitarea să se cearnă peste ceea ce a rămas în 
istoria românilor din Basarabia–blestematul an 1940–1941. „Au venit, maică, 
nenorociţii ăştia de comunişti la putere şi ne-au luat tot: părul din cap, 
pământul, căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut lua. Sufletul” spun martorii 
în viaţă, cei care au supravieţuit acelui straşnic calvar. Cu părere de rău la 
foarte mulţi le-a luat şi sufletul.  

Te cutremuri ascultând tristele amintiri ale celora, care au trecut prin 
iadul comunist şi mai sunt în viaţă.  
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3.1. Raptul Basarabiei la 28 iunie 1940 

 

Din momentul unirii Basarabiei cu România Rusia, ulterior URSS, nu s-a 
debarasat de gândul de a readuce Basarabia în bârlogul său, în îmbrăţişarea 
„prietenească” a ursului estic. Aceasta s-a întâmplat în neagra zi de 28 iunie 
1940. Dar până atunci URSS a pregătit intens terenul: a organizat coloana a 
cincea – aşa numita mişcare ilegalistă comunistă în Basarabia şi România; a 
pus la cale o serie de provocări armate, aşa-numitele „răscoale ţărăneşti” de la 
Hotin şi Tatarbunar, care, în mare parte, au fost o făcătură a agenţilor bolşevici 
şi a elementelor alogene; a înteţit presiunile diplomatice referitor la aşa numita 
„problemă a Basarabiei”. Rusia n-a renunţat nici pe o clipă la Basarabia şi, 
precum a declarat ministrul de externe Litvinov ministrului de externe 
Tătărescu „…vom încerca să reluăm Basarabia prin toate mijloacele juridice şi 
militare, care ne vor fi accesibile”. Acest aşa numit mijloc juridic şi-a găsit 
locul în protocolul adiţional al Pactului Ribbentrov-Molotov, încheiat între cei 
doi căpcăuni ai sec. XX, Stalin şi Hitler, la 23 august 1939. 

Faptul că URSS, în relaţiile cu România, a împins permanent în prim plan 
aşa numita „problemă a Basarabiei” elimină teza ,,luării prin surprindere“ a 
clasei politice româneşti de atunci de probabilitatea unui atac sovietic. Încă din 
1937, „Jurnal de Moscou” scria că pactele sugerate de ministrul de externe 
polonez Beck ,,vor face foarte grea menţinerea amânării problemei 
Basarabiei“. În acelaşi timp, în pavilionul sovietic al Expoziţiei de la Paris, 
figurau două mari hărţi ale Rusiei, în care Basarabia era desemnată în mod 
echivoc ca un teritoriu care nu făcea parte nici din România, nici din Uniunea 
Sovietică, prefigurând unul din primele proiecte staliniste ale viitorului stat 
moldovenesc „suveran şi independent”, spre marea bucurie a unor aşa-numiţi 
statalişti moldoveni. Să te cruceşti nu alta de aşa logică). În iunie 1938, 
conducătorii ţării ar fi trebuit să fie pe deplin convinşi de intenţiile sovieticilor, 
care nu mai acceptau, în notele diplomatice româneşti expresii referitoare la 
Basarabia ca: ,,teritoriu românesc“, ,,malul românesc al Nistrului“ ş.a., şi să 
accelereze înzestrarea armatei în ansamblu, întărind apărarea teritoriului dintre 
Prut şi Nistru.  

Un an mai târziu, existenţa şi semnificaţia protocolului secret al pactului 
Ribbentrop-Molotov a ajuns la cunoştinţa cercurilor conducătoare româneşti, la 
doar câteva zile de la încheierea acestuia. Au existat foarte multe indicii clare 
că URSS pregătea un atac în Basarabia chiar în primele zile după încheierea 
pactului Ribbentrop-Molotov. În special, acest lucru a devenit clar după invazia 
Polonei răsăritene de către armatele sovietice, la 17 septembrie 1939. 

În contextul celui de-al Doilea Război Mondial, în data de 23 august 
1939, s-a încheiat Pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut şi ca Pactul Stalin-
Hitler. Oficial, a fost un tratat de neagresiune, încheiat între Uniunea Sovietică 
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şi Germania nazistă. Germania vroia să-şi asigure flancul estic în perspectiva 
iminentei invadări a Poloniei (ocupând ulterior o jumătate din teritoriul 
Poloniei pentru „a-şi lărgi spaţiul vital”, pe când cealaltă jumătate a Poloniei 
n-a fost ocupată de URSS, ci doar i s-a acordat un mic ajutor „poporului 
muncitor polonez”), care s-a produs, de altfel, cu o săptămână mai târziu, la 1 
septembrie 1939. Uniunea Sovietică avea şi ea „motivele sale” pentru 
încheierea acestui Pact. Partea secretă a pactului a prevăzut împărţirea unor 
sfere de influenţă, atât Rusia, cât şi Germania alegându-se cu ţări întregi, 
hotărând destinele Finlandei, Estoniei. Letoniei, Lituaniei, Poloniei şi 
României. În punctul 3 al Protocolului adiţional secret se menţiona interesul 
URSS pentru Basarabia: „În privinţa Europei sud-estic, partea sovietică 
subliniază interesul, pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi 
declară totalul dezinteres faţă de aceste teritorii”[197, p.XXXII]. În una din 
variantele de lucru se vădeşte intenţia lui de a ocupa toată România, salvată de 
petrolul ei, de care avea strictă nevoie Germania pentru tehnica sa de război şi 
care s-a opus, declarându-şi dezinteresul total pentru Basarabia. 

Întru realizarea p. 3 al Protocolului adiţional secret, URSS acţiona pe 
diverse direcţii. Pe plan internaţional se promova ideea că România posedă un 
teritoriu care nu-i aparţine. În raportul prezentat la 29 martie 1940 în şedinţa 
sesiunii Sovietului Suprem al URSS, V. Molotov declara: „…Printre ţările 
meridionale vecine, pe care le-am citat este una cu care nu avem un pact de 
neagresiune, România. Faptul acesta se explică prin existenţa unei probleme 
litigioase nerezolvate, aceea a Basarabiei, a cărei anexare de către România 
(nu unirea legitimă prin decizia Sfatului Ţării – n.n.) nu a fost niciodată 
recunoscută de Uniunea Sovietică, cu toate că aceasta n-a pus niciodată 
problema retrocedării Basarabiei pe cale militară” [198, p.15]. La 10 aprilie 
1940 Molotov i-a transmis o notă de protest ambasadorului României, A. 
Cretzeanu despre „incidentele  (imaginare, de la frontieră – n.n.) depăşesc 
orice limită şi guvernul sovietic nu va mai tolera repetarea unor astfel de 
cazuri” [197, p.16]. Era clar că toate acestea erau o hărţuială politică care 
urmau să se termine cu reanexarea Basarabiei, fie pe cale paşnică, fie prin 
război. La solicitarea de către regele Carol II-lea a sfatului Germaniei ministrul 
plenipotenţiar german l-a sfătuit „să reglementeze relaţiile româno-sovietice pe 
cale paşnică” [198, p.16]. 

URSS se pregătea de război cu România  pentru  anexarea  Basarabiei. În 
districtele Kiev şi Odesa a fost creat frontul de sud, condus de generalul Gh. 
Jucov, care includea armatele 5, 9, 12 [198, p.17]. Conform datelor din Arhiva 
Centrală a Armatei Sovietice „…până la 26 iunie 1940 pe Frontul de Sud au 
fost concentrate 32 divizii de infanterie, două divizii infanterii moto, şase 
divizii cavalerie, 11 brigăzi de tancuri, trei brigăzi desant aerian, 16 regimente 
artilerie din rezerva comandantului-şef, a 14 regimente artilerie de corp şi 4 
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divizioane artilerie. Numărul total al trupelor şi al armamentului aflat în 
dotarea frontului, după date incomplete, era nu mai puţin de 637149 de 
oameni, 9415 tunuri şi aruncătoare de mine, 2461 tancuri, 359 maşini 
blindate, 280596 automobile” [197, p. XXXV]. 

După căderea Franţei, la 22 iunie 1940, pe 23 iunie, Molotov anunţă 
Germania nazistă că intenţionează să obţină Basarabia. „Molotov mi-a făcut 
astăzi următoarea declaraţie. Soluţionarea chestiunii Basarabiei nu mai suferă 
nici o amânare. Guvernul sovietic caută deocamdată să soluţioneze chestiunea 
pe cale paşnică, dar el intenţionează să utilizeze forţa în caz dacă guvernul 
român va respinge acordul paşnic. Revendicările sovietice se extind şi asupra 
Bucovinei, în care locuieşte populaţie ucraineană”, raporta la 23 iunie 
ambasadorul german la Moscova, von Schulemburg, Ministerului de Externe al 
Germaniei [198, p.25].     

În acest context, pe data de 26 iunie 1940, prima notă ultimativă a URSS 
adresată României solicita imperativ ,,rezolvarea imediată a chestiunii 
înapoierii Basarabiei Uniunii Sovietice“, dar cererile ,,guvernului URSS către 
guvernul regal al României“ cuprind, de fapt, două puncte: ,, Să înapoieze cu 
orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia“ şi ,,să transmită Uniunii Sovietice 
partea de nord a Bucovinei cu frontierele potrivite cu harta alăturată“. În data 
de 27 iunie 1940, respectând termenul cerut de nota ultimativă, Guvernul 
României remite un răspuns, în care se arată ,,gata să procedeze…la 
discuţiunea amicală şi de comun acord a tuturor propunerilor emanînd de la 
guvernul sovietic“. În aceeaşi zi, guvernul sovietic revine cu o a doua notă, în 
care somează guvernul României să restituie Basarabia şi nordul Bucovinei în 
termen de patru zile, stipulând că pentru 28 iunie, deci a doua zi, oraşele 
Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă să fie deja ocupate de trupele sovietice. Era, 
deci, clar că acestea erau concentrate pe un dispozitiv ofensiv, chiar la graniţele 
României. Culmea, sovieticii aşteptau răspuns din partea autorităţilor româneşti 
până la aceeaşi dată. Răspunsul român remis la data cerută, deci a doua zi, a 
acceptat predarea teritoriului dintre Prut şi Nistru, deşi se plânge de termenul 
scurt, referindu-se şi la ploile şi inundaţiile, care au stricat căile de 
comunicaţie. A fost o bătae de joc, o batjocură din partea regimului stalinist-
comunist, umilind în aşa mod conducerea de atunci a României. Au făcut-o în 
mod intenţionat.  

Cabinetul Ministrului de Externe, la data aceea Constantin Argetoianu, în 
redactarea notelor de răspuns româneşti a recurs la o formulă abilă: „Guvernul 
român se vede silit să primească condiţiile de evacuare“, evitând vreo 
recunoaştere, fie a apartenenţei istorice, fie a dreptului Rusiei sau URSS asupra 
Basarabiei. Istoricii români au început să afirme tot mai des după 1989 că, în 
ciuda aparenţelor, Basarabia a fost abandonată cu nepăsare şi cinism de la cel 
mai înalt nivel, deoarece anumite personalităţi politice de vârf fuseseră demult 
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prinse în jocul unor interese regionale care, odată întreţinute cu inconştienţă 
sau, mai grav, interesat, conduceau la un astfel de deznodământ. Printre 
acestea, activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu s-a înscris ca unul dintre 
cei mai nefaşti factori, care au dus, în final, la înstrăinarea acestor teritorii. De 
menţionat, de asemenea, politica defensivă a Regelui Carol al   II-lea, 
indiferenţa, înclinarea spre compromis şi concesii faţă de pierderile teritoriale 
din 1940, atâta vreme cât cedările nu îi ameninţau tronul. Într-o situaţie mult 
mai gravă s-au aflat în 1918 regele Ferdinand şi regina Maria - mama sa, care 
au stat pe poziţii de rezistenţă până la capăt, chiar dacă şansele de succes la 
acel moment erau minime, refuzând propunerile de refugiu în vreo ţară. 
Ulterior, s-a demonstrat că a fost cea mai judicioasă soluţie. Aflarea Reginei-
mame alături de soldaţi î-a încurajat, i-a mobilizat să reziste, atât presiunii 
majore de pe frontul germano-austriac, cât şi provocărilor din partea bandelor 
bolşevizate ruseşti din spate.   

Regele Carol al II-lea a aruncat întreaga responsabilitate a pierderii 
Basarabiei şi Nordului Bucovinei pe umerii Consiliului de Coroană. 
Informaţiile sumbre făcute la Consiliul din seara zilei de 27 iunie 1940 de 
generalul Florea Ţenescu şi premierul Gheorghe Tătărăscu, privind coraportul 
nefavorabil României la toate capitolele, au influenţat într-o măsură 
covârşitoare votul ce a urmat. Unicul membru al Consiliului de Coroană care a 
militat cu vehemenţă împotriva cedării Basarabiei, a fost ministrul Ştefan 
Ciobanu. 

Văzut iniţial ca un act inevitabil, consecinţă a pactului Ribbentrop-
Molotov, renunţarea României la acest străvechi pământ românesc se relevă 
peste timp ca un act de trădare şi o incapacitate de a gestiona corect o situaţie 
politică internaţională. România, de altfel, a primit Basarabia de-a lungul 
istoriei fără a face mari eforturi, şi de fiecare dată a pierdut-o cu uşurinţă. 
Eterna ameninţare a Rusiei a făcut ca după 51 de ani, în 1991, România să fie 
din nou şovăitoare şi să nu facă paşii necesari reunirii cu Republica Moldova. 
În tot acest timp, românii din Basarabia au reuşit, chiar şi sub ocupaţie 
sovietică, sub colectivizare forţată, sub comunism şi rusificare, să îşi păstreze 
identitatea naţională şi să spere că salvarea lor va veni de peste Prut. Interesele 
a doi dictatori, Hitler şi Stalin, au schimbat, se pare irevocabil, destinul acestei 
bucăţi a României Mari şi au aruncat-o în sfera de infuenţă sovietică. 

     Istoricul Gh. Buzatu contrazice ferm prezentarea catastrofistă a situaţiei de 
către generalul Ţenescu, la care s-a raliat şi primul ministru Gheorghe 
Tătărescu: ,,Cifrele avansate au fost, desigur, exagerate. Mai întâi că nu 
cunoaştem existenţa nici a unui plan de acţiune comună a celor trei state (e 
vorba de Ungaria, Bulgaria şi URSS – n.n.), în cazul în care România ar fi 
respins notele ultimative ale Moscovei. În al doilea rând, generalul Ţenescu, 
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Defilarea armatei sovietice “eliberatoare” în Chișinău pe 4 iulie 1940. 
 

evaluând separat forţele sovietice, a identificat că de fapt în raport cu 
efectivele Armatei Roşii, România dispunea pentru apărarea zonei de nord-est 
de cel puţin 20 mari unităţi tactice (îndeosebi divizii de infanterie şi de 
cavalerie), ceea ce ne îngăduie să consemnăm că supremaţia sovietică depăşea 
sensibil raportul de 2/1. Putem conchide, aşadar, că în vara anului 1940, în 
cazul în care s-ar fi ajuns la o confruntare militară între România şi URSS 
pentru Basarabia şi Nordul Bucovinei, disproporţia de forţe între cei doi 
eventuali beligeranţi s-ar fi dovedit importantă, dar nu zdrobitoare“. În aceste 
condiţii, rămâne să plutească o mare întrebare privind cauza, pentru care şi-a 
permis generalul Ţenescu să dezinformeze Consiliul de Coroană. Explicaţia cea 
mai plauzibilă este a unui complot. Sau, probabil că în unele cercuri de la Palat 
era deja acceptată cedarea Basarabiei. Ceea ce însă este foarte clar, România 
putea să se bată pentru Bucovina, care a fost pierdută „la pachet”. Văzând 
uşurinţa cu care România a cedat părţi importante ca mărime şi ca importanţă 
strategică din teritoriul său, apetitul Moscovei a crescut. Mai târziu au ocupat 
fără nici un act documentar Insula Şerpilor şi au încercat să limiteze substanţial 
utilizarea de partea română a gurilor Dunării. La 2 iulie 1940, Gala Galaction 
îşi nota cu profundă indignare în jurnalul său: „Ce le trebuia acestor monştri – 
întinşi pe două continente – bietul nostru petic de pământ? Şi cum poate fi 
justificat, în logică omenească, faptul odios al acestei tâlhării 
internaţionale?”.  
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Care a fost prima impresie a întâlnirii ţăranilor basarabeni cu 
„eliberatorii”? Cine i-au întâlnit cu bucurie? Pentru a răspunde la aceste 
întrebări trebuie, să menţionăm că reforma agrară din 1922 a fost realizată de 
guvernul României în special pentru basarabeni. Conform reformei fiecare 
basarabean a primit pământ în funcţie de numărul membrilor familiei, de zona 
în care se afla. Cei mai gospodăroşi şi-au păstrat şi înmulţit averea, cumpărând 
pământ. Iar o altă parte, unii din ei leneşi, beţivani, l-au vândut. Anume această 
categorie de oameni aşteptau mană cerească, o nouă împărţire a averilor. 
Momentul mult aşteptat de ei a venit la 1940. Anume ei au fost cei care i-au 
întâmpinat cu flori pe sovietici. Iată cum descrie acest moment inimosul meu 
consătean V. Balan, în minunata sa monografie despre istoria satului meu natal, 
„A baştinei eternă amintire”, prin cuvintele pensionarului M. Danalachi:„...Pe 
şleahul comunei au apărut mai întâi două tanchete cu stea roşie pe ele şi s-au 
oprit pe medeanul din faţa şcolii. Din ele au coborât un ofiţer şi câţiva soldaţi 
cu automate. Purtau haine verzi, ponosite şi slinoase, îmbibate cu un miros de 
sudoare înăcrită, de parcă nu se mai spălase de o lună de zile. Erau încălţaţi 
cu ciubote de chirză pline de glod până peste turetci. Au fost întâmpinaţi de 
moş Ilie Argint, un ţărănoi sărac cu duhul şi dugleş, Senea Belicov, un 
lipovean  bădăran de pe la sud de Cahul, aciuat la Cârpeşti încă de pe 
timpurile ţarismului, părintele Hristofor Ceavdarov, bulgar de naţionalitate, 
care cunoştea rusa. S-au mai adunat şi o ceata de 20-30 de gură-cască. 
Ofiţerul a încheiat mitingul improvizat cu cuvintele „Zabud’te raz i navsegda 
rumîn. Hozeaeva zdes’ budem my. Ustanovim novyi, russkij poreadok” (Uitaţi 
o dată şi pentru totdeauna de români (s-au crezut veşnici pe meleagurile 
basarabene-n.n.). Stăpâni aici vom fi noi. Vom instala o nouă ordine, rusească” 
[199].  

Nu au glumit, au instalat această ordine rusească: ne-au învăţat bine (pe 
unii) să furăm unul de la altul, să bem până cădem sub masă, să urâm tot ce este 
românesc, natural, să dispreţuim inteligenţa şi să preamărim nulităţile, să 
promovăm cameleonismul. Sunt nişte vicii importate care, cu regret, au prins 
aici la noi rădăcini adânci. Nu se ştie de cât timp vom avea nevoie pentru a ne 
spăla de această râie, de aceste metehne, care ruinează orice societate. Astfel de 
întâlniri ale „eliberatorilor”, sunt sigur, au avut loc în majoritatea localităţilor 
cu populaţie românească din Basarabia. Aceste nulităţi au fost recompensate de 
sovietici din plin. Drept răsplată stăpânii lor i-au făcut preşedinţi de soviete 
săteşti, secretari ai sovietelor săteşti, activişti de tot soiul, komsomolişti, 
membri de partid. Goliciunea şi prostimea triumfa. Anume aceşti lachei au fost 
executorii fideli ai planului diabolic al regimului sovietic de exterminare a celor 
mai buni gospodari şi intelectuali basarabeni. Ei au fost cei care alcătuiau 
listele aşa-numiţilor „culaci” (cei mai buni gospodari ai satelor pentru a le lua 
averile). Ei au fost cei care cotrobăiau prin poduri, şoproane şi alte locuri 
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dosite, măturând totul, lăsând în urma lor copii înfometaţi şi bătrâni în lacrimi. 
Ei au fost acei care au întrat primii în  kolhozuri – această anacronica formă de 
gospodărire a pământului – un fel de robie rurală, importată şi implementată de 
ruşi, şi modalitate lejeră de însuşire a bunurilor materiale produse de ţărani de 
către funcţionărimea sovietică. Pentru bunii gospodari, pentru adevăraţii 
intelectuali au venit timpurile lui antihrist. Nori grei au acoperit cerul senin de 
vară al Basarabiei. Anul 1940 a pus începutul calvarului acestei aşchii de popor 
român.  

De fapt, la 28 iunie 1940, Stalin a pornit războiul împotriva României. 
Documentele de arhivă confirmă că la 28 iunie 1940, 36 de divizii (420.000 de 
ostaşi şi ofiţeri) ale URSS au atacat România, anexând Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa. Practic, din 28 iunie 1940, România era în stare de 
război cu Uniunea Sovietică, nu de la 22 iunie 1941. 

Deoarece România s-a lăsat uşor ,,convinsă“, în data de 2 august 1940, la 
şedinţa extraordinară a Sovietului Suprem al URSS (la doar cca o lună după 
ocuparea ei, „reuşind” să aleagă delegaţi ai „poporului muncitor moldovenesc” 
la această sesiune!!!), Uniunea Sovietică a proclamat pe teritoriul Basarabiei 
româneşti Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care cuprindea cea 
mai mare parte a fostei gubernii Basarabia, dar şi cca 1/3 din fosta RASSM din 
stânga Nistrului. Ţinutul Herţa, Bucovina de Nord şi Bugeacul au fost 
încorporate în RSS Ucraineană. „În numai cinci zile, România a cedat Uniunii 
Sovietice 50672 km2 cu 4021086 ha teren agricol (20,59% din suprafaţa 
agricolă a ţării); 3776309 locuitori, dintre care 53,49% - români, 10,34% - 
ruşi, 15,39% - ruteni şi ucraineni, 7,27% - evrei, 4,9% - bulgari, 3,31% - 
germani, 5,12% - alţii” [198, p.XXXVII]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                    305 
 

3.2. Calvarul românilor basarabeni în perioada                               
28.06.1940 – 22.06.1941 

 

„Din nefericire însă, visul abia împlinit/Tot ca visul cel de-o clipă, repede s-a 
risipit…/ Două dintre copiliţe, tam-nisam şi fără vină,/Basarabia cea blondă şi 
cu dulcea Bucovină,/ Rupte iarăşi, cu cruzime, din fruntariile Ţării,/Iau toiagul 

pribegiei, şi-al tăcerii, şi-al uitării” 
 (Ion Filipoiu. Golgota poporului român). 

 

Te cutremuri ascultând tristele amintiri ale celora care au trecut prin iadul 
comunist şi mai sunt în viaţă. Dar câţi au plecat dintre cei vii, ducând cu ei 
durerea înăbuşită, nepermiţându-li-se să se destăinuiască. Din cauza soartei 
sale vitrege, Basarabia nu a avut parte de linişte şi pace. Toate nenorocirile ne 
vin din est. Neamuri fără de lege şi Dumnezeu (chiar dacă unii se consideră 
mari apărători ai creştinismului, după cuceriri de noi teritorii în vest, crucea era 
înfiptă drept par de hotar), străine de civilizaţia noastră multimilenară şi de cea 
europeană, în general, atentat şi mai atentează la sfinta sfintelor unui popor – 
trecutul şi viitorul săe. Din nefericire, visul abia împlinit al românilor 
basarabeni în perioada de linişte 1918-1940 s-a spulberat din nou. „Din 
nefericire însă, visul abia împlinit/Tot ca visul cel de-o clipă, repede s-a 
risipit…/Două dintre copiliţe, tam-nisam şi fără vină,/Basarabia cea blondă şi 
cu dulcea Bucovină,/ Rupte iarăşi, cu cruzime, din fruntariile Ţării,/Iau toiagul 
pribegiei, şi-al tăcerii, şi-al uitării” (Ion Filipoiu. Golgota poporului român). 

Se apropia anul de cumpănă 1940. În Eurasia apar doi căpcăuni – Stalin 
şi Hitler, care vor să reîmpartă lumea. Prin Pactul secret încheiat între cei doi la 
23 august 1939, Basarabia este din nou trădată. La 28 iunie 1940 Basarabia 
este ocupată de cei cu steaua satanică în frunte. „Vin bolşevicii, cu noi rânduri,/ 
La Prut, de sârmă ghimpată,/Vine satana, ascunsă-n odăjdii divine./ Vine 
minciuna. Vine teroarea. Negura vine”, scria cu durere în suflet despre acele 
zile negre poetul şi patriotul Neamului Gr. Vieru. Doar peste o lună – la 30 
august acelaşi an – din trupul rotunjit, după Marea Unire de la 1918, al Ţării 
este tăiată Transilvania de Nord – de astă dată cu acordul celor cu svastică – 
Germania şi Italia. 

Peste capul basarabenilor a venit urgia sovietică, iadul s-a mutat în 
Basarabia. Crimele comise de regimul sovietic stalinist, chiar în primele luni 
ale ocupaţiei, sunt inimaginabile prin numărul şi cruzimea lor. După reocuparea 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord, ocupanţii sovietici au declanşat cea mai 
cumplită teroare, pe care a cunoscut-o această aşchie de popor român în 
întreaga sa perioadă de existenţă. Chiar din momentul când cizma rusească a 
călcat pe pământul Basarabiei, s-au început exterminările în masă, arestarea şi 
deportarea aşa-numite- lor „elemente antisovietice” – intelectuali, lucrători ai 
cultelor, foşti funcţio nari, foşti membri ai partidelor politice, dar pur şi simplu 
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a tuturor celor care, în opinia autorităţilor, nu aprobau regimul, uneori chiar 
ajungând la absurd (de exemplu în cazul tânărului Vadim Pirogan – ce 
„duşman al poporului” putea fi un tânăr de numai 16 ani?).  

Imediat după ocuparea Basarabiei, la 28 iunie 1940, comuniştii au 
perseverat în a instaura „viaţa nouă” în sensul pe care îl înţelegeau ei: arestări, 
deportări, execuţii, toate fiind menite să-i asigurare viitoarei guvernări liniştea 
pentru mulţi ani înainte. Chiar din primele zile ale „eliberării” au fost arestaţi: 
1122 foști funcționari din administrația română; 2000 de salariați ai Căilor 
Ferate, și foștii membri ai Sfatului Țării. În total, au fost arestați 11844 
persoane din Bucovina și Basarabia, majoritatea țărani. Aceste fărădelegi se 
petrec la 1940, când situaţia „favorabilă” (democraţia europeana era călcată de 
cizma germană şi nu putea să-şi apere foştii aliaţi) i-a permis Rusiei Sovietice 
să-şi satisfacă poftele, când sub acelaşi pretext, fortificat şi de falsul motiv 
molotovist precum că Basarabia ar fi fost populată preponderent de ucraineni, 
Basarabia este alipită la R.A.S.S.M. Dacă România ar fi opus rezistenţă şi s-ar 
fi opus ultimatului din 26 iunie 1940, URSS ar fi anexat întreg teritoriul fostei 
Ţării Moldovei. Motivul invocat de conducerea stalinistă, unirea moldovenilor 
de pe ambele maluri ale Nistrului, este un fals camuflat, deoarece în afara aşa 
numitei R.S.S.M. au rămas imense teritorii din Basarabia de nord şi de sud, 
Bucovina şi practic 2/3 din teritoriul fostei R.A.S.S.M. Drept confirmare că 
anume teritoriul dintre Nistru şi Prut, cu o populaţie şi suprafaţă mult mai mari, 
a fost anexat la teritoriul din partea stângă a Nistrului (numite astăzi 
Transnistria), este şi faptul că întreaga conducere a R.S.S.M. nou formate a fost 
adusă de la Tiraspol (chiar şi comuniştii, care au activat ilegal pe teritoriul 
Basarabiei contra Regatului, nu au fost incluşi în noua conducere). Drept 
confirmare, aş prezenta aici câteva extrase din Buletinul nr. 4 al primei sesiuni 
a sovietului suprem al R.S.S.M., şedinţa a 6 din 11 februarie 1941, la care a fost 
format guvernul. Salogor (moldovean din talpă?), prim-secretar al PCM, a 
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propus următoarea componenţă a guvernului: preşedinte al Consiliului de 
Comisari Norodnici (miniştri) – Constantinov Tihon Antonovici; Rudi Gerasim 
Iacovlevici – vicepreşedinte; Ilinskij Fiodor Grigorievici – vicepreşedinte; 
Butco Andrei Haritonovici – vicepreşedinte şi comisar al controlului de stat; 
Antoseac Gheorghii Fiodorovici – vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de 
Stat de Planificare, şi comisari ai poporului (miniştri): al industriei alimentare 
– Pocotilov Petr Iacovlevici; al industriei forestiere – Diacenco Luca 
Stepanovici; al pământului (agriculturii) – Kovali Nicolai Grigorievici; al 
finanţelor – Mozolevschii Nicolai Nicolaevici; al comerţului – Akimov Grigorii 
Grigorievici; al justiţiei – Gonţa Feofan Semionovici; al afacerilor interne – 
Sazykin Nicolai Stepanovici; al sănătăţii – Babanov Ilia Panteleimonovici; al 
gospodăriei comunale – Şevcenco Alexei Petrovici; al educaţiei – Forş 
Valentin Fiodorovici; al industriei locale – Popovici Vasilii Ivanovici; al 
asigurării sociale – Varvareţkaia Anna Nicolaevna; al transportului auto – 
Lukianov Alexandr Ivanovici; emisar al comisarului poporului al colectării al 
URSS – Moskovko Ivan Ivanovici; emisar al comisarului poporului al 
comunicaţiilor al URSS – Kuşnariov Iakov Tihonovici. Tot atunci a fost 
aprobată unanim componenţa Judecătoriei Supreme a R.S.S.M.: Verlan Efim 
Macarovici – preşedinte; Praţevici Serghei Mihailovici – vicepreşedinte; 
membri: Oprea Martian Romanovici; Voloşin Mihail Avtonomovici; Lipp 
Mihail Benţianovici; Aseev Evdochia Andreevna; Usov Pavel Fiodorovici; 
Fomin Varvara Kuziminicina; Vengherţev Vladimir Ivanovici [200, p.234-235]. 
Las pe sama cititorilor să stabilească câţi moldoveni au fost numiţi în primul 
guvern al R.S.S.M. Pe timpuri în popor circula o zicală “Dacă vrei să fii 
ministru, trebuie să fii de peste Nistru”. Această practică a continuat până prin 
anii 80 ai secolului trecut. 

După revenirea autorităţilor române în Basarabia în a. 1941 au fost 
descoperite foarte multe urme ale grozăviilor sovietice: gropi comune, sute de 
cadavre mutilate. În apropierea satului meu de baştină, în s. Baimaclia, pe 
atunci centru raional, la 11 iulie 1941 (când a fost eliberat), a fost găsit un beci 
nemţesc, în care au fost descoperite cadavrele mutilate ale unor gospodari şi 
intelectuali dispăruţi din sat. Cine poate să ne spună exact câte mii de oameni 
au fost exterminaţi în primele luni ale aşa-numitei „eliberări”? 

Odată cu instaurarea administraţiei româneşti în Chişinău, s-au întreprins 
măsuri pentru a identifica unele crime ale regimului sovietic, locurile de 
masacrare în masă a oamenilor nevinovaţi. Cu toate că bolşevicii au încercat să 
distrugă orice urmă, documentele de arhivă arată că unul dintre aceste locuri a 
fost clădirea fostului Consulat italian din str. Viilor – actualul teritoriu al 
Teatrului de Vară din str. Alexe Mateevici, din imediata apropiere a Academiei 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. În acel imobil NKVD-ul şi-a instalat sediul 
între  28 iunie  1940  şi  iulie  1941.  Publicăm  mai jos spicuiri din rapoartele  
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semnate de chestorul poliţiei şi şeful 
Biroului Siguranţei din Chişinău, 
informaţii redactate pe urme 
proaspete, din care desprindem 
primele mărturii documentare privind 
atrocităţile sovieticilor în Basarabia. 
Imaginile completează documentele. 
Un prim raport al Chesturii poliţiei 
municipiului Chişinău, Biroul 
Siguranţei este datat cu 31 august 
1941: „Făcând informaţii şi cercetări 
pentru a se stabili locul de înhumare 
a victimelor politice ale terorii roşii, 
am putut stabili în ziua de 30 august 
1941 următoarele: În localul fostului 

Consulat Italian de pe str. Viilor în prezent ars complet [nu s-a păstrat nicio 
imagine a imobilului - n.n.], în 
partea din fund a curţii, în 
apropierea unui beci, într-un loc 
viran camuflat cu scânduri înalte 
în parte arse, se găsesc două gropi 
mari, proaspete, în care se află 
îngropaţi mai mulţi oameni 
împuşcaţi în timpul retragerii din 
Chişinău a trupelor roşii. S-au 
găsit şi două tărgi pline de sânge 
cu urme de gloanţe la extremităţi, 
ceea ce denotă că persoana pusă 
pe targă, dacă mai avea 

convulsiuni, i se trăgeau focuri 
de revolver în cap, pentru a se 
asigura că este moartă 
(loviturile de armă se văd la 
capătul tărgii). De asemenea, s-
au găsit mănuşile lungi de piele 
pline de sânge, cu care se 
ridicau cadavrele însângerate 
şi se aruncau în groapă. 
Execuţia se făcea în beciul 
consulatului, unde sunt urme 
evidente de aceasta şi unde s-au 

 

O victimă a nkvdiştilor cu mâinile legate la 
spate. 

 

Călău nkvdist împuşcând  doi deţinuţi în 
parcul din Valea Morilor. 

 

Cadavre ale victimelor comuniştilor în Basarabia. 
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găsit şi cele două tărgi şi mănuşile. În tot locul înconjurat cu gard şi care are o 
suprafaţă de circa 150/160 metri pătraţi, se găsesc cadavre. După aspectul 
stratului superficial de cadavre (îmbrăcămintea indică persoane de bună 
condiţie socială), şi din informaţiile culese reiese în mod neîndoielnic, că 
printre morţi ar fi şi multe persoane, dintre cei socotiţi dispăruţi sau deportaţi, 
fruntaşi ai luptei naţionale, care au fost executaţi în secret” [201].  

Câteva momente din raportul chestorului poliţiei, Maior Vasilache, Şeful 
Biroului Siguranţei Comisar Tr. Andreescu: „În timpul stăpânirii ruseşti, aici 
îşi avea sediul biroul central al serviciului NKVD local şi aici se făceau 
ultimele şi cele mai riguroase cercetări, pentru deţinuţii politici. Urmează a se 
face deshumarea cadavrelor pentru identificarea celor ce au fost victime ale 
terorii bolşevice în acest oraş...Din informaţiile culese şi din cercetările făcute, 
rezultă că execuţia se făcea după sistemul Ceka, prin împuşcare pe la spate, în 
cap, de către doi călăi, care executau atribuţiunile în mod consecutiv. S-au mai 
găsit şi o căldare şi un panou de carton, cu numeroase perforări, care din 
cercetări, era folosit pentru exerciţii de tragere în vederea execuţiei. Lovituri 
de gloanţe şi câteva proiectile se mai află şi azi în peretele subteranei, unde se 
făceau împuşcările. ...În asistenţa delegaţiilor autorităţilor locale interesate în 
cazul celor executaţi de soviete şi îngropaţi în grădina fostului Consulat Italian 
din str. Viilor, s-a procedat azi 5 septembrie 1941, cu o echipă de lucrători, la 
deshumarea cadavrelor. Până seara  s-au scos 32 de cadavre de bărbaţi şi 
tineri elevi, care după aspectul corporal şi al îmbrăcămintei par a fi 
intelectuali şi studenţi sau elevi din localitate. Victimele, în majoritate, au fost 
executate prin împuşcare în cap, din spate. S-a constatat de asemenea că 
împuşcarea s-a făcut în serie, iar cadavrele au fost aruncate în stare 
muribundă în gropi, în dezordine. Deshumarea continuă....  

În continuarea cercetărilor persoanelor executate de soviete şi îngropate 
în grădina fostului Consulat Italian din strada Viilor, până în seara de 6 
septembrie 1941, s-au dezgropat 85 cadavre. După actele găsite la ei, în 
majoritate sentinţe de condamnare, s-au identificat numiţii: Teslaru Ioan, Banu 
Ilie, Doroftei Dionisie, Truşcă 
Ene Grigore, Schiba Nicolae, 
Vieru Dimitrie, Guţu Teodor, toţi 
foşti în serviciul CFR şi 
condamnaţi în ziua de 3 iunie 
1941 la 25 ani închisoare. De 
asemenea, s-au mai identificat 
următorii: Filipenco David, 
Melentevici, Cernevschi Vlad şi 
Şevcenco. Deshumarea continuă... 

Efectuându-se deshumarea, 

 

Trupuri practic neîngropate – victime ale 
călăilor sovietici, care s-au retras în grabă. 
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s-au scos din gropi comune un număr de 75 de cadavre, până în seara zilei de 
7 septembrie, când s-a întrerupt lucrul. După actele găsite la ei – în majoritate, 
sentinţe de condamnare – s-au identificat numiţii: Ţanţu Pavel şi Ţanţu Petru 
(primul - funcţionar la postul de radio local, iar secundul - învăţător), fiii 
fostului prefect de Lăpuşna Vasile Ţanţu şi maior în regimentul moldovenesc, 
preotul Tudorache Nazarov, subdirec-tor la banca oraşului, informator C. III, 
Truşcă Ene Grigore, Schiba Nicolae, Vieru Dumitru, Guţu Teodor, căpitan 
pensionar, Roşca Ilarion, şef de secţie de jandarmi în comuna Străşeni, 
Suruceanu (fără alt nume, deoarece nu s-a putut ceti pe sentinţă), Popescu 
Ioan, funcţionar comunal şi Bădăluţă, fost primar în comuna Durleşti. Dintre 
cadavrele neidentificate se observă un cadavru îmbrăcat în rasă preoţească, 
elevi de liceu, identificaţi după şepci, studenţi şi restul de cadavre, după 
îmbrăcăminte, par a fi oameni intelectuali... Dintr-o groapă au fost scoase 15 
cadavre, dintre care unul a fost identificat după sentinţă, a lui Cernevschi 
Vladimir, fost şef de secţie de gardieni publici la Chestura Poliţiei Chişinău, 
ceilalţi neidentificaţi. Toţi sunt legaţi la mâini, iar Filipenco, fost agent la 
Corpul III Armată, are şi picioarele legate. Sentinţele au fost date de 
Tribunalul Militar al NKVD-ului, semnate de colonelul Zonov şi sergenţii 
Grigorenco şi Gucianov, iar secretar Gruzinschi. Cadavrele au fost ţinute 
expuse la dispoziţia publicului, pentru a se putea identifica după ce au fost 
dezinfectate de medicul legist Filatov Petru. 

...În ziua de 8 septembrie 1941, orele 12 s-a oficiat un serviciu religios, 
de un sobor de preoţi în frunte cu I.I.S.S. Mitropolitul Bălan al Ardealului şi 
S.S. Efrem locotenent mitropolitan al Basarabiei. Au asistat şefii autorităţilor 
civile şi militare şi un numeros public, printre care şi familiile îndoliate ale 
victimelor, ce au putut fi recunoscute. Cadavrele au fost băgate în sicrie de 
lemn, împodobite cu flori şi aşezate pe care cu boi, în formă de cortegiu. 
Cortegiul a fost precedat de un grup de tineri cu flori, reprezentanţi ai 
comunelor învecinate, cu pancarte ocazionale. A cuvântat după efectuarea 
serviciului religios I.P.S.S. Mitropolitul Bălan, preaslăvind jertfa celor ce au 
căzut victime terorii roşii luptând pentru cauza românească. Înmormântarea s-
a făcut la cimitirul ortodox, într-un loc rezervat pentru aceasta” [202]. În ziua 
de 7 septembrie 1941, la Chişinău au avut loc funeraliile naţionale ale celor 450 
persoane găsite în gropile din curţile Consulatului italian, Palatului 
Mitropolitan, Facultăţii de Teologie [203]. Aceste rapoarte vorbesc doar de o 
infimă parte din atrocităţile comuniştilor în Basarabia, iar lista celor executaţi 
la sediul NKVD rămâne a fi identificată (Mihai Taşcă, dr. în drept, secretarul 
Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist 
totalitar din Republica Moldova).  

Pe lângă masacrul populaţiei civile, regimul comunist a folosit tactica 
„pământului pârjolit” la retragerea lor în 1941, distrugând toate bazele 
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economice normale, introdusese sistemul colectivist, care suprimase „cadrele si 
elementele structurale ale unei vieţi economice legate organic de realităţi”. 
După cum scria ziarul „Curentul” (din 7 noiembrie 1942), „...bolşevicii îşi 
făcuseră o religie din a distruge, substituind valorile lor negative temeinicelor 
aşezări de civilizaţie. În economie, în comerţ, industrie, agricultură, 
dezordinea nu era întrecută decât de cupiditatea antreprenorilor; nu se făcea 
nimic, iar unde se făcea ceva, era fie exploatând neomeneşte materialul uman, 
fie urzind noi şi noi mijloace pentru un plan vast de distrugere generală. În 
locul zidirii propriu-zise, ruşii au preferat metoda comodă a transformărilor, 
instalându-se săli de spectacole în bisericile noastre” [204]. 

Deosebit de grav, prin numărul victimelor, a fost şi aşa numitul „Masacru 
de la Tătarca” (o localitate de lângă Odesa), investigat de experţii de la Katyn. 
Putem doar presupune că printre victimele de la Tătarca s-ar fi aflat şi deţinuţi 
basarabeni şi bucovineni de la Tiraspol, dar şi de la Chişinău. Pentru 
identificarea şi stabilirea cauzelor exacte ale morţii acestora, a fost instituită o 
comisie specială, condusă de dr. Alexandru Birkle, medic legist din Bucureşti - 
care de curând revenise de la Katyn unde, alături de alţi experţi europeni, 
investigase cazul masacrării de către sovietici a cca. 40.000 de militari 
polonezi. Dr. Birkle fusese şi la Viniţa unde, la fel, se descoperiseră gropi 
comune cu jertfe ale totalitarismului bolşevic. Din Comisie mai făceau parte dr 
C. Chirilă, subdirector al Sănătăţii din Guvernământul Transnistriei, şi câte un 
reprezentant al primăriei municipiului Odesa, al Inspectoratului de Jandarmi 
Transnistria, al armatei germane şi al Universităţii din Odesa. La 6 august 
1943, medicul legist Alexandru Birkle a prezentat „Raportul medico-legal 
provizoriu asupra cercetărilor de la Tătarca”. „Potrivit documentului, până la 
acea dată, fuseseră descoperite 42 de gropi comune şi reperate încă 10-20. În 
fiecare groapă se aflau aproximativ 80 de cadavre, adică în total cca. 3500 de 
cadavre. Din cele 516 cadavre exhumate, 486 fuseseră examinate medico-
legal, iar concluziile, care se impuneau, erau că victimele au fost împuşcate cu 
revolvere militare sovietice 3,5-5 ani în urmă” [205]. 

Să încercăm să enumerăm doar unele dintre cele mai monstruoase crime 
(elucidate) ale acestor monştri cu chip de om.  Organele sovietice de represiune 
au lovit cu bestialitate în puţinii intelectuali şi fruntaşi ai vieţii publice rămaşi 
între Prut şi Nistru, condamnându-i la ani grei în gulagurile staliniste, soarta 
scriitorului Nicolae Costenco servind drept exemplu dramatic al modului în 
care Sovietele au urmărit să anihileze cugetul liber, au efectuat execuţii masive, 
dosind urmele asasinării a sute şi mii de oameni nevinovaţi în subsolurile 
NKVD sau în gropile cu var. Omorurile în masă, impunerea unor taxe şi 
impozite sufocante ţăranilor, prigonirea preoţilor şi a Bisericii, anularea limbii 
române şi interzicerea alfabetului românesc, inversarea scării valorilor şi 
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instaurarea unei atmosfere de frică şi teroare generalizate au fost alte efecte ale 
actului de ocupaţie sovietică din 28 iunie 1940. 

Imediat după 22 iunie 1941 NKVD-ul a lichidat pe cei mai devotaţi 
reprezentanţi ai poporului român din Basarabia. Problema ca atare încă 
urmează a fi cercetată. În R.S.S.M. au fost organizate 63 de batalioane de 
distrugere (istrebitel’nye), inclusiv un batalion alcătuit din 200 de oameni din 
Chişinău. Către 25 iunie 1941, Comisariatul militar din Chişinău a mobilizat în 
Armata Roşie peste 10 mii de oameni. Aici s-au organizat primele regimente de 
voluntari, care terorizau populaţia, distrugeau uzinele, fabricile şi clădirile. 
Comandant al acestui regiment a fost numit P.A. Orlov, ministrul adjunct al 
NKVD-ului din R.S.S.M., iar comisar a devenit un oarecare I.A. Muhin, 
specialist în mişcarea subversivă din R.S.S.M.. 480 de comunişti au fost 
antrenaţi în luptă cu populaţia locală. În pădurea mănăstirii Căpriana au fost 
ucişi peste 30 de ostaşi români, paraşutaţi în această localitate. Au fost 
terorizate şi împuşcate mai multe persoane la staţia Revaca. În regiunea străzii 
Mioriţa au fost împuşcaţi peste 300 de oameni nevinovaţi (AOSPRM, D.153, 
inv.1, d.281, R.1-3). Agentura MGB-istă (Nik. Griţko, V. Nedoruban, M. 
Petrov ş.a.), la începutul lunii iulie 1941, a trecut Prutul cu misiune de spionaj 
împotriva României. Mai târziu, în septembrie - octombrie 1941, spionajul şi 
colectarea datelor în spatele Armatei Române era coordonat de Lucheria 
Repida. Această femeie a comis cele mai mari crime de trădare împotriva 
neamului românesc. De la 28 iunie 1940 şi până la 30 iulie 1941, din Basarabia 
au fost deportaţi, maltrataţi, condamnaţi peste 250000 de oameni nevinovaţi. În 
lucrarea „Larry Wats. Războiul ascuns dintre Pactul de la Varşovia şi 
România” [206, p. 99] se specifică faptul că “...numai la 12-13 iunie 1941 din 
Chişinău au fost ridicaţi şi deportaţi peste 25.000 de oameni, inclusiv E. 
Catelly, N. Secară, Gr. Turcuman etc. După 22 iunie 1941 mulţi dintre aceştia 
au fost ucişi. La sediul NKVD de pe Strada Viilor au fost găsite corpurile 
neînsufleţite ale românilor Ion Teslaru, Ilie Banu, Ene Truscă, Nicolae Schiba, 
Teodor Guţu, Petre Ţanţu, Pavel Ţanţu, Vlad Cerneavski, David Filipenco”.  

Mii de crime au fost minuţios documentate de autorităţile româneşti la 
finalul acelui an de ocupaţie. Cu toate că nu există o înregistrare clară a 
numărului de deportaţi, cunoscutul istoric american Larry Watts estimează că 
„...între 100.000 şi 500.000 de etnici români rămaşi în aceste teritorii au fost 
deportaţi de autorităţile sovietice în Asia Centrală şi Siberia. Multe dintre 
aceste deportări au fost denumite realocări de muncă şi mutări voluntare. De 
exemplu, în august 1940, 53.365 de tineri şi tinere, predominant români 
(moldoveni) din satele basarabene, au fost trimişi la muncă forţată în alte zone 
ale Uniunii Sovietice prin ceea ce a devenit o realocare permanentă, Moscova 
plângându-se că ţinta de 77.000 nu fusese atinsă. Preocuparea Moscovei 
pentru aceste operaţiuni este sugerată de „alegerea” în Sovietul Suprem al 
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RSS Moldova, la începutul lui 1941, a lui Stalin, Hruşciov, Molotov, Voroşilov, 
Kalinin şi Timoşenco. În mai 1941, reprezentantul Moscovei în noua RSS 
Moldova a solicitat „deportarea în alte regiuni a 5.000 de „elemente 
contrarevoluţionare” împreună cu familiile lor”. În noaptea de 12 iunie 1941, 
5.479 de persoane au fost arestate „ca fiind membri ai organizaţiilor contra-
revoluţionare şi alte elemente anti-sovietice”, iar 24.360 de membri ai 
familiilor acestora au fost deportaţi. Deportaţii erau încadraţi la categoriile 
„membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi elemente anti-sovietice”, 
„evadaţi din URSS”, „repatriaţi din România” şi persoane care „solicitaseră 
să fie repatriate în România”. Ei au fost trimişi în gulagurile din republicile 
Kazahstan şi Komi, din Altai, Kirov, Krasnoiarsk, Novosibirsk şi Omsk. În 
toată perioada 1940-1960, Moscova a continuat să facă publicitate, oferindu-le 
emigranţilor voluntari moldoveni să se stabilească oriunde în „zonele 
virgine”” [207]. 

Date despre primele victime ale regimului comunist în Basarabia găsim 
şi în Raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii 
Comuniste din Romania, capitolul „Represiunile comuniste în Moldova 
Sovietică”, redactat de istoricul barasabean Igor Caşu [206, p.581–582]: 
„Primii, care au căzut victime ale regimului comunist au fost 1.122 de 
persoane arestate în perioada 28 iunie - 4 iulie 1940, constituind foşti 
funcţionari ai statului român sau suspecţi de colaborare cu administraţia 
română. În următoarele luni au fost arestate alte cca.. 2.000 persoane, 
majoritatea fiind lucrători ai căilor ferate, în care regimul sovietic nu avea 
încredere. Cele mai importante arestări ale populaţiei locale vor avea loc în 
ajunul atacului german asupra Uniunii Sovietice din iunie 1941. Operaţiunea 
majoră de arestare şi deportare a fost stabilită pentru noaptea de 12 spre 13 
iunie 1941, fiind vizate 32.423 de persoane din Basarabia, Bucovina de Nord 
şi ţinutul Herţei. Dintre acestea, 6.250 urmau să fie arestate, iar 26.173 — 
deportate. În total, în primul an de ocupaţie sovietică au avut de suferit — prin 
arestare sau deportare — nu mai puţin de 86604 persoane din Basarabia, 
Bucovina de Nord si tinutul Hertei”. Faptul că cifrele prezentate în cele trei 
surse diferă este explicabil din câteva motive: în primul rând, este foarte greu 
de stabilit numărul real al victimelor din cauza metodelor utilizate de nkvd-işti, 
care, în multe cazuri, au ştiut cum să şteargă urmele; în rândul doi, există 
factorul uman: diferiţi istorici tratează unele evenimente diferit. De exemplu, 
observăm că în Raportul Tismăneanu nu este inclus numărul persoanelor 
mutate voluntar, „invitate” la lucru, care, de fapt era o formă ascunsă de 
deportare, numărul nemţilor „repatriaţi” care a fost de cca. 124000 de oameni, 
mulţi din ei foarte buni gospodari. Istoricul american Larry Watts estimează 
numărul victimelor în limite mai largi – 100000 - 500000. 
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Toate relele căzute pe capul basarabenilor şi bucovinenilor după 1940 

sunt consecinţe ale Pactului Ribbentrop – Molotov sau Hitler – Stalin, sau, mai 
corect, ale Protocolului secret adiţional la acest Pact. Deportările masive, în trei 
valuri în mod direct şi al patrulea în mod camuflat (după 1953, care a fost cel 
mai masiv), războiul, foametea, colectivizarea forţată, deznaţionalizarea – toate 
sunt consecinţe ale Pactului criminal. Cum a lucrat acest partid inuman, 
continuator al căruia este partidul comuniştilor din Republica Moldova, 
demonstrează cifrele din sursele citate. Descrierea tuturor crimelor cunoscute ar 
reprezenta sute de volume.  

O scurtă informaţie despre primele victime comuniste aduse de Basarabia 
pe altar. Prima ocupaţie sovietică (28 iunie 1940 – 22 iunie 1941). În mai 
puţin de un an, peste 300.000 de persoane au fost arestate, deportate, ucise, 
aceasta reprezentând 12.23% din populaţia Basarabiei interbelice. 
1. Arestări: - 48.000 persoane: 
• Oameni politici, care militaseră pentru Unire, învinuiţi de trădare, dintre care: 
4 foşti deputaţi din Sfatul Ţării (Codreanu, Leancă, Secară, Catelli), 1 fost 
senator; 
• Funcţionari civili şi militari – transferaţi la Tiraspol pentru siguranţă; 
• 40 elevi ai Colegiului Pedagogic din Orhei. 
2. Deportări: – aproape 300.000: 
• 135.000 persoane până în septembrie 1940 (în doar două luni); 
• 19.200 persoane între octombrie - noiembrie 1940; 
• 27.000 persoane în decembrie 1940; 
• 100.000 persoane, începând cu 13-14 iunie 1941. 
3. Ucişi: – 30.000 prin împuşcare sau tortură: 
• Orchestra Simfonică a Basarabiei este ridicată pe 3 iulie 1940 din gara 
Chişinău, la revenirea din turneu, dusă lângă Orhei şi împuşcată; 
• 1.000 persoane (copii, femei, adulţi) - împuşcate lângă Odesa prin pereţii de 
lemn ai unui tren de marfă, care-i transporta în Siberia; 
• 450 persoane – găsite (multe mutilate) în gropile de la Consulatul Italian, 
Palatul Metropolitan, Facultatea de Teologie din Chişinău. Printre ei studenţi, 
elevi, preoţi, ceferişti; 
• 87 persoane – la sediul NKVD, Chişinău (într-o groapă comună); 
• 19 persoane – găsite la sediul NKVD – Cetatea Albă; 
• 6 persoane – la sediul NKVD, Ismail (5 bărbaţi şi o femeie). 
4. TOTAL victime în prima ocupaţie sovietică: 330.000, inclusiv: 

• Deportaţi: 300.000 
• Ucişi: 30.000 [200, p.229]. 

La aceste cifre se mai adaugă un număr mare de nemţi „repatriaţi”. Deja 
la 28 septembrie 1939 I. von Ribbentrop şi V.M. Molotov vor semna 
„Protocolul confidenţial”, care stipula posibilitatea strămutării populaţiei 
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locuitoare în sferele de interes ale guvernelor URSS şi Germaniei: „Guvernul 
URSS nu-i va împiedica pe cetăţenii nemţi şi pe alte persoane de origine 
germană, dacă aceştia vor dori să se mute cu traiul în Germania sau în sferele 
germane de interese…” [208, p.39]. Oficial, operaţia de evacuare venea în 
urma „Acordului dintre guvernul URSS şi Guvernul Germaniei cu privire la 
evacuarea etnicilor germani din Basarabia şi Bucovina de Nord pe teritoriul 
Germaniei”, încheiat la 5 septembrie 1940 [208, p.48]. Unul dintre punctele 
Acordului prevedea dreptul etnicilor nemţi de a vinde liber avutul de care 
dispuneau, cu excepţia celui naţionalizat. Conform Acordului, au fost 
nominalizate 50 de puncte teritoriale [208, p.62], repartizate în 5 centre: 
Mansburg, Berezina, Albota, Chişinău şi Cernăuţi. La 23 septembrie 1940, spre 
portul Chilia s-a îndreptat primul transport. Ulterior evacuarea s-a desfăşurat 
practic în fiecare zi, luând sfârşit la 27 noiembrie 1940. Cu toate că în Acord se 
stipula că evacuarea este benevolă, deseori etnicii nemţi erau constrânşi să se 
evacueze. Conform [208, p.85-86], până la 13 noiembrie au fost evacuate de pe 
teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord 133138 persoane de etnie germană, 
528 de persoane cu drept de a se evacua au refuzat să plece [208, p. 88]. 
Aceasta a fost o mare lovitură pentru economia (în special, agricultura) din 
sudul Basarabiei, fiindcă gospodăriile nemţeşti erau foarte bine organizate şi 
echipate cu utilaj modern. 

Merită să fie prezentat comportamentul ocupanţilor sovietici în Basarabia, 
cultura lor. Deosebit de bine îi prezintă basarabeanca de origine rusă E. 
Kersnovski, care atinge anumite aspecte psihologice ale nou-veniţilor şi 
compară cu ceea ce exista în Basarabia unele norme ale moralei, 
cumsecădeniei, elementarei culturi. „Foarte curând, peste vreo 2 luni au 
început să vină de peste Nistru familiile militarilor sovietici cu copii, bunici, 
mătuşi. A mirării câte rude s-au scurs din toate părţile (şi nu s-au mai dus nici 
până astăzi -n.n.)”....Nu se poate spune că ei se purtau corect. Țărăncile se 
plângeau că cucoanele bolşevice sunt stranii. Vin la piaţă cu lingura lor. Din 
fiecare ulcior gustă câte o lingură de smântână. A trecut o dată prin piaţă şi 
este sătulă... Cumpără câte 3-4 găini dintr-o dată, le fierb şi le mănâncă. Nici 
ceapă, nici garnitură, nici sosuri. Pur şi simplu o fierb şi o mănâncă...Ambii 
(despre un ofiţer sovietic şi soţia lui) au încremenit de mirare, văzând, chiar 
după puţinele rămăşiţe încă păstrate ce viaţă asigurată a fost în Basarabia 
până la venirea lor şi cât e deosebită de viaţa lor în veşnică aşteptare, cu care 
s-au obişnuit de mici copii... Într-o clipă de sinceritate el a mărturisit „Tata a 
fost arestat. Cineva l-a turnat că ar fi ascuns aur. Ce fel de aur când trebuia să 
hrănească atâtea guri (12 copii). Până ce s-au clarificat el a murit în 
Soloveţc” [209]. 

„De la măreţie până la crimă este doar un pas. Dacă, pentru a băga în 
kolhoz toată ţărănimea, a trebuit să fie trecută prin foametea din a. 1933-34, 
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atunci involuntar te gândeşti: a fost aceasta o coincidenţă sau o crimă bine 
gândită. În Basarabia experimentul a fost întrerupt de război, dar şi ceea ce 
am văzut până la 13 iunie 1941, a fost suficient, ca să mă îngrozesc: în mai 
puţin de un an o regiune atât de bogată cum era Basarabia, a fost complet 
distrusă” scrie cu durere în suflet E. Kersnovski, care, după moartea tatălui ei 
devenise un foarte bun fermier. Un alt fapt deosebit de tragic pentru vităritul 
din Basarabia este comentat. „Pentru a plăti impozitele enorme (lapte, unt, 
carne, chiar şi piele - nimeni nu-şi putea închipui cum se putea ca de pe o vacă 
vie să dai un centner de carne şi jumătate de piele – singură l-am înţeles mult 
mai târziu) ţăranii îşi tăiau vitele. Astfel, în com. Cotiujenii Mari până la 
eliberare erau 2400 de animale cornute mari, iar spre toamnă au rămas mai 
puţin de 800” [209]. 

În noul regim sovietic a existat şi inchiziţia nkvd-istă, şi papa, în persoana 
lui Stalin. Să încercăm puţin să ne imaginăm cine se afla la conducerea Armatei 
Roşii, acelei armate cotropitoare, la 1940, după ce invadaseră Polonia, ţările 
baltice, după ce şi-au rupt colţii în Finlanda. În general, conducerea „armatei 
muncitorilor şi ţăranilor”, provenită din muncitori şi ţărani, era foarte slab 
dotată în plan moral. Dar după marile epurări de cadre (arestările din 1937) 
efectuate în armată, acest gol a fost umplut cu persoane, care nu corespundeau 
nici sub aspect profesional, dar nici moral statutului de ofiţer al unei armate 
care se respectă. Un argument în plus sunt mărturisirile Dnei Kersnovski pe 
marginea unei întâmplări:. „Era în seara de revelion. Întâlneam Anul Nou în 
familia Vitkovski. La masă se mai aflau doi ofiţeri  deja chercheliţi. După 
câteva pahare de vin ei au întrecut măsura. Nu ştiu, a fost aceasta, într-adevăr 
aşa, însă unul din ei – mai mare în grad, povestea un caz. Însă ceea ce 
povestea era într-atât de îngrozitor, încât mai îngrozitoare putea fi doar mutra 
celui care povestea. „Ne aflam la hotarul cu Polonia. Postul nostru se afla 
aici, iar al lor chiar în faţa noastră la o azvârlitură de băţ. Am primit ordinul 
să înaintăm pe data de 13 (septembrie 1940 – n.n.). E întuneric, e linişte. Ei 
nici nu se aşteptau. Nici nu au reuşit să dea alarma: ne-au confundat cu ai lor. 
Eu întru în cameră. Acolo şeful pichetului dormea. Înţelegeţi, dormea. Cu 
soţia, în pat. Diferite pernuţe, cearşafuri de mătase etc. Aşa şi nu s-a mai trezit. 
L-am împuşcat drept în tâmplă. Ce a fost! Ha-ha! Creierii lui s-au împrăştiat 
pe toată faţa ei. Ea a leşinat, însă după aceea sare iute în picioare şi fuge în 
cămaşă prin cameră şi strigă „ajutor”. Eu merg mai departe. M-am ocupat de 
alţii. Şi, să mă credeţi, încă nu se luminase de ziuă, ea mă găseşte. E 
îmbrăcată, liniştită, numai că e palidă. Nici nu ai spune că şi-a pierdut 
cumpătul câteva clipe în urmă: încerca  să-l învie, îl ridica pe mâini. Iar acum 
– nici o treabă. Roagă „Permiteţi-mi, pan ofiţer, să iau calul şi careta. Vreau 
să plec în Polonia (îşi dădea bine seama că ceea ce încăpuse pe mâna rusului 
nu mai era Polonia). Eu sunt femeie, şi nu lupt, iar acolo sunt rudele mele”. Eu 
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îi spun: „Luaţi calul şi cele mai necesare lucruri şi puteţi pleca”. Ea, proasta, 
a crezut! Înţelegeţi – a crezut (într-un sistem (sistemul sovietic), în care era 
numai făţărnicie, prefăcătorie o simplă încredere în cuvântul dat li se părea 
incredibil). Dar eu înţelegeam că ea îşi va lua numaidecât toate bijuteriile. Noi 
le-am căutat şi aşa şi nu le-am mai găsit.... Şi-a ales cel mai bun cal. Trebuie 
să ştiţi că la ei caii sunt adevărate tablouri. Desigur că nu a ajuns mai departe 
de prima pădurice. Chiar să fii atât de proastă? Calul mi l-am luat mie. Ce cal 
a fost! Jumate de an am mers pe el. Mai apoi mi l-au luat pentru cineva din 
şefi, mama lor. Dar şi ea era frumoasă. Însă nu aveam timp să mă ocup de ea. 
Lucrurile ei îmi trebuiau” [209]. Vă puteţi imagina ce armată ne-a „ eliberat”. 
Dacă ofiţerii superiori îşi permiteau astfel de atrocităţi, ce să mai vorbim despre 
soldaţii de rând. Vai de capul acelora, peste care veneau aceşti „eliberatori” 
degradaţi, lipsiţi de orice simţ omenesc, dar înarmaţi până-n dinţi. 

În clipe de sinceritate (în pofida muştruluielii sovietice dure) soţiile 
ofiţerilor mai scăpau ceva vorbe despre raiul comunist din URSS „Dstră de 
aceea vă uitaţi aşa (la unele evenimente) că nu aţi văzut adevăratele orori, de 
amintirea cărora toată viaţa nu te poţi debarasa. De aceea sunteţi atât de 
credulă”. –„Dar voi ce, sunteţi suspicioşi?”. „- Nu. Altceva e la mijloc. Dacă 
aţi fi văzut ce a fost la noi în 1933. Eu învăţam la tehnicum. Primeam o 
bucăţică de pâine şi o mâncam pe loc. Acasă nu mai reuşeai să o duci. Oricum 
ţi-o luau pe drum, chiar puteau să te ucidă. Dar ce făceau vagabonzii? Copiii 
erau aduşi la oraş şi lăsaţi să moară mai departe de văzul părinţilor. Dar câte 
cazuri de canibalism au fost” [209]. Lucruri pe care Dna Kersnovski nu le-a 
crezut. Într-o ţară normală aceasta era de neconceput. 
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3.3. Primul val de deportări din 13 iunie 1941 

 

„Mereu bătuţi şi înjuraţi. Lacrima lor n-avea cuvinte.  
Avem părinţi, avem şi fraţi. Azi în Siberii prin morminte”  

(V. Bardă în „Scrisoare din Basarabia”).   
 

În urmă cu aproape 70 de ani, în noaptea de 
12 spre 13 Iunie 1941, plânsetul şi jalea s-a 
aşternut peste Basarabia. Fruntea comunităţilor 
locale, pilonii de rezistenţă, din tată în fiu, ai 
satelor noastre moldoveneşti, ucraineşti, găgăuze, 
bulgăreşti, ruse sau mixte, ai târguşoarelor 
evreieşti, familii întregi, bărbaţi, femei, copii şi 
bătrâni, din Basarabia şi până în Nordul 

Bucovinei, au fost urcaţi, cu baionetele la spate, în vagoanele de vite şi duşi 
spre întinsurile Siberiei, de unde mulţi nu s-au mai întors. Documentele de 
arhivă consultate de membrii Comisiei prezidenţiale de apreciere a crimelor 
comunismului în Basarabia relevă date cutremurătoare: până şi noi-născuţii în 
„bou-vagonul” sovietic erau trecuţi şi ei, alături de părinţii lor, pe lista 
„duşmanilor poporului”(!…). Operaţiunea de deportare a fost iniţiată, 
autorizată şi supervizată de Biroul Politic al CC al PC(b) din toată Uniunea, iar 
structurile de partid, de Securitate şi de Interne ale URSS şi ale R.S.S.M. au 
constituit baza logistică a mecanismului represiv. „În noaptea de 12-13 iunie 
1941 (simultan cu represiunea din Ţările Baltice), au fost arestate şi deportate 
în Siberia şi Kazahstan, 18392 persoane din R.S.S. Moldovenească, iar din 
celelalte părţi ale Basarabiei ca şi din Bucovina de Nord (teritorii ocupate de 
URSS şi incluse în R.S.S. Ucraina), alte 11 844 persoane (97% dintre aceştia-
români). Ceea ce e interesant este faptul că aceste deportări în masă aveau loc 
cu două săptămâni înainte de Operaţiunea „Barbarossa”, prin care Hitler 
încălca înţelegerea cu Stalin” [200, p.240].  

De ce anume pe 13 iunie a fost aleasă ziua marilor deportări? La numai o 
săptămână până la începerea războiului. Oare nu vorbeşte acest lucru despre 
faptul că conducerea sovietică ştia despre începerea războiului? Trimiţându-i în 
Siberia pe cei mai buni gospodari ei au ucis doi iepuri dintr-o singură 
împuşcătură: 1 - au recrutat robi pentru lucrările efectuate pe parcursul întregii 
perioade de război; 2 – iau dus mai departe de linia frontului pe cei care ar fi 
putut lupta contra lor. Printre bocetele femeilor şi plânsetul copiilor, deseori se 
auzea o îngânare tristă „De ce   m-aţi dus de lângă boi? De ce m-aţi dus de 
acasă”). Foarte puţini îşi dădeau seama ce se petrecea cu ei, ce chinuri îi 
aşteptau în viitor, şi peste cât timp îşi vor revedea ţarina părăsită. Mulţi dintre 
ei  nu  au  mai  văzut-o niciodată, oasele  lor  rămânând  să  putrezească  în  ţara 
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frigului. Dar pentru început aceşti oameni au fost 
supuşi primei torturi - ruşinea, care era mai grea decât 
foamea, setea, deoarece era extrem de ruşinos să te 
foloseşti în faţa tuturor spre exemplu de un veceu (şi 
care nu era decât o gaură în unul din pereţii 
vagonului, în care era instalată o ţeavă de lemn). 

Cu regret, o parte dintre executanţii operaţiunii 
de deportare din 12-13 iunie 1941 au fost recrutaţi 
dintre localnici, în marea lor majoritate elemente 
declasate, care urmăreau un beneficiu strict personal. 
Drept răsplată, stăpânii lor (regimul sovietic) i-au 
făcut preşedinţi de soviete săteşti, secretari ai 
sovietelor săteşti, activişti de tot soiul, komsomolişti, 
membri de partid. Goliciunea şi prostimea triumfa. 
Anume aceşti lachei au fost executorii fideli ai 
planului diabolic al regimului sovietic de exterminare 
a frunţii basarabene. Ei au fost cei care alcătuiau 
listele aşa-numiţilor „culaci” (cei mai buni gospodari 
din sate, pentru a le lua averile). Ei au fost cei care 
cotrobăiau prin poduri, şoproane şi alte locuri dosite, 
măturând totul, lăsând în urma lor copii înfometaţi şi 
bătrâni în lacrimi. Ei au fost acei care au întrat primii 
în kolhozuri – această formă anacronică de 
gospodărire a pământului – un fel de robie rurală, 
importată şi implementată de ruşi, şi o modalitate 
lejeră de însuşire a bunurilor materiale produse de 
ţărani (de la cei individuali era totuşi mai greu de 
făcut acest lucru) de către funcţionărimea sovietică 
(se vorbea că pe la sfârşitul anilor 1970 numărul, 
funcţionarilor atinsese cifra de 18 mln în fosta 
URSS). Pentru bunii gospodari, pentru adevăraţii 
intelectuali au venit timpurile lui antihrist. Nori grei 
au acoperit cerul senin de vară al Basarabiei. Anul 
1940 a pus începutul calvarului acestei frânturi de 
popor. Doamne, câte familii distruse, câte destine (în 
special de copii) mutilate, câte speranţe nerealizate a 
adus această aşa-numită eliberare de sub „jugul 
moşierilor români”, această ciumă a secolului XX! 
Despre aceste lucruri s-a scris mult, atât de istorici, 
cât şi de cei care au trecut prin maşinăria diabolică a 
deportărilor şi gulagurilor. Un material factologic 
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deosebit de important din perioada respectivă sunt lucrările lui Valeriu Pasat, 
fost ministru al securităţii (fostul KGB) din Republica Moldova [209, 210]. 
Cărţile sunt în mare parte o culegere de documente inedite, practic toate din 
categoria cu menţiune „Secret” şi „Strict secret”, care oglindesc cu lux de 
amănunte acea perioadă, tragică pentru Basarabia. V. Pasat a avut acces la 
arhivele secrete atât de la Chişinău, cât şi la cele de la Moscova şi este meritul 
lui că le-a scos la lumina zilei, argumentând prin documente caracterul criminal 
al regimului de ocupaţie sovietic din Basarabia postbelică. Altcineva n-ar fi 
putut să facă acest lucru. Dar să ne oprim la unele crâmpeie mai semnificative 
din unele documente. Pentru o mai bună prezentare a materialelor o vom 
împărţi documentele în trei părţi: perioada deportărilor din 1940-1941; 
foametea şi deportările din 1946-1949; deportările din 1952. De altfel, astfel 
sunt împărţite şi în cărţile lui V. Pasat.    

Una dintre cele mai masive deportări din Basarabia şi Bucovina a fost 
aşa-numita repatriere a nemţilor, în urma înţelegerii dintre guvernele Germaniei 
fasciste şi URSS comuniste. Interesul era reciproc. Şi unii şi alţii se pregăteau 
de război. În rezultat, într-o perioadă extrem de scurtă (doar de câteva luni), au 
fost repatriaţi cca. 124000 nemţi. O bună parte au fost forţaţi să se repatrieze, 
conştientizând faptul că dacă rămân vor fi consideraţi de ambele guverne 
„elemente duşmănoase”.  Vă puteţi imagina ce lovitură asupra economiei 
Basarabiei a avut această acţiune a Moscovei, având în vedere că, practic, toţi 
nemţii erau buni gospodari şi aveau un 
rol important în dezvoltarea economică şi 
culturală, în special la sate. Fiind luaţi 
sub oblăduirea Germaniei, nemţii au 
scăpat de exterminările, în masă. Pe 
românii basarabeni nu a avut însă cine 
să-i ocrotească de urgia comunistă.  

Pe parcursul perioadei 28 iunie 
1940-13 iunie 1941 căpcăunii din 
Kremlin şi slugoii de pe loc au pregătit 
minuţios operaţiunea numită „...Po 
iz’atiu antisovetskogo elementa v Moldavskoj SSR, Cernovitzkoj i Izmail’skoi 
oblastyah” (...referitor la scoaterea elementelor antisovietice în R.S.S.M. şi 
regiunile Cernăuţi şi Ismail). Am căutat în dicţionare sensul cuvântului 
„iziatie” şi am găsit următoarele sensuri: retragere (din circulaţie a unor 
obiecte);  confiscare (a unor obiecte) etc. După cum vedeţi, oamenii pentru acei 
neoameni erau nişte obiecte, nişte animale. Conform directivei Comisariatului 
norodnic al afacerilor interne şi a Comitetului norodnic al securităţii de stat din 
4 iulie 1941, „...bărbaţii şi femeile, vârsta cărora depăşeşte 60 de ani, nu 
urmează să fie deportate... Celor care urmează să fie deportaţi li se oferă 48 de 

 
Au fost deportaţi fiindcă părinţii lor au fost 

intelectuali. 
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ore pentru a se pregăti, fiind obligaţi să semneze că nu vor părăsi teritoriul, în 
care locuiesc”. Cum însă s-a întâmplat în realitate? Din cartea „V. Balan. A 
baştinei eternă amintire” [211] spicuim că Ghiţă Danalache, un consătean de al 
meu, deşi avea 84 de ani, a fost deportat, iar oamenii erau ridicaţi în toiul 
nopţii, fără a li se permite nici să-şi ia cele mai necesare lucruri. Cunoscuta 
duplicitate comunistă: una spun şi alta fac. 

Operaţiunea a început la ora 2 şi 30 minute, în noaptea de 12 spre 13 iunie 
1941. Conform „Adendei la informaţia privind rezultatele operaţiei de scoatere 
a elementelor antisovietice”, alcătuită de locţiitorul comisarului norodnic al 
securităţii de stat al URSS, Kobulov, din 14 iunie 1941, adresată tovarăşilor 
Stalin, Molotov şi Beria, din Republica Moldova au fost ridicaţi 29839 oameni, 
dintre care au fost arestaţi 5479 oameni şi deportaţi 24360 oameni. Trebuie de 
menţionat faptul că, în diferite 
documente, cifrele sunt diferite. 
De exemplu, din „Informaţia nr.1 
despre mişcarea garniturilor de 
tren speciale”, din 16 iunie 1941, 
cu  menţiune „strict secret”, 
făcând un calcul al numărului 
persoanelor transportate de cele 
33 de eşaloane, a reuşit un număr 
de 35017 oameni. Aceasta 
vorbeşte despre faptul că 
deportarea a fost efectuată în mare 
grabă. Pentru aceste zeci de mii de 
oameni, majoritatea dintre care 
femei şi copii, încărcaţi în vagoane pentru vite, care erau transportaţi spre 
locurile de deportare timp de 2-3 săptămâni, pe o căldură insuportabilă, fără o 
elementară asistenţă medicală, s-a început un adevărat calvar. Iată unele 
secvenţe din amintirile unei victime a deportărilor şi martor ocular, dna E. 
Kersnovski: „Printre cei care au fost încărcaţi în vagoane erau astfel de 
elemente antisovietice: o femeie gravidă cu vreo 10 copii semigoi; o 
învăţătoare de la o şcoală profesională; un bătrân pe jumătate viu; un copil de 
vreo 10 ani, luat fără părinţi, deoarece se afla în ospeţie la bunica; 2 
domnişoare, surori, în rochiţe pentru bal şi în pantofi albi, ridicate direct de la 
serata de absolvire... Ţin minte gloata de soldaţi, răcnete, înghesuiala 
insuportabilă din vagonul plin cu oameni dezorientaţi... nenorociţii nu 
înţelegeau pentru ce s-a prăbuşit asupra lor această pedeapsă cruntă, rupţi din 
mediul lor obişnuit, pierzând totul ce au agonisit timp de o viaţă...” [209]. Nu 
pot fi numiţi oameni cei care au făcut acest lucru. Şi când te mai gândeşti că pe 

 

Copii deportaţi petrec cu tângă meleagurile 
părăsite prin ferestruica bou-vagonului 

sovietic.
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unii dintre ei îi mai poţi întâlni şi astăzi pe străzile Chişinăului sau la diferite 
manifestari comuniste!...  

Locurile de destinaţie, vitrege, erau absolut nepotrivite pentru trai, lucru 
menţionat în diverse documente. Deseori, bieţii oameni erau descărcaţi direct în 
pădure, departe de localităţi şi sub cerul liber. Lucrul acesta, vrând-nevrând, îl 
recunoşteau şi autorităţile după unele controale. Astfel s-au început chinurile, 
umilinţele, lupta atât de grea pentru existenţă. Pentru marea majoritate, acest 
exil a durat 15-20 de ani, cu excepţia acelora, oasele cărora au rămas pe veci în 
pământul îngheţat al Siberiei. În continuare vom prezenta doar câteva mărturii 
ale celora, care au trecut prin infernul deportărilor staliniste.  

După ce au ocupat Basarabia, sovieticii l-au arestat pe Grigore Scafaru şi 
l-au deportat pe viaţă, împreună cu patru copii mici şi cu părinţii bătrâni. O 
pagină amară din viaţa doamnei Valentina Scafaru-Sturza sunt zilele de 13-14 
iunie 1941, pe care – la fel ca şi ziua în care regele României venise la Chişinău 
– nu le va uita niciodată: „Am lăsat toată gospodăria, casa din localitate, 
restaurantul, totul, după ce ruşii au ocupat Basarabia în 1940, pentru că tata 
ne pregătise moral că aceşti ruşi nu mai sunt ca aceia de acum 25 de ani, ei 
sunt comunişti, şi am plecat la casa noastră din vie. Eu, fraţii, mama şi bunicul 
eram la casa pe care o pregăteam pentru trai, când a venit bunica cu căruţa şi 
ne-a luat pe toţi în sat, fără a ne spune nimic. Era ziua de 13 iunie 1941. Deşi 
copil, totuşi am înţeles că s-a întâmplat ceva; maturii păstrau o linişte 
înfiorătoare. Ajungând acasă, nu l-am văzut pe tata, spunându-ni-se că e în 
casă, arestat şi cercetat de soldaţi. Mama, bunica, eu, sora şi fraţii, toţi 
plângeam, neînţelegând ce se întâmplă. Abia la ora 16.00 tata a ieşit din casă, 
înconjurat de doi soldaţi. Unul dintre ei ne-a spus: „Vă ducem în altă parte. 
Luaţi ce-i pe voi şi puţină mâncare!” Mama a luat nişte fasole, făină, brânză 
de oi. A vrut să ia o maşină de cusut, însă nu i-au permis. La 16.30, toţi opt am 
fost urcaţi într-o trăsură. Se adunase la casa noastră multă lume din sat, 
speriată şi curioasă, în acelaşi timp. Şi bunicii mei din partea mamei au venit, 
aflând tragedia. Pentru ei această zi a însemnat o mare lovitură, căci trei 
dintre copiii lor au fost deportaţi: mama mea, cu toată familia, sora mamei – 
Ciobanu Maria –, cu soţul şi cinci copii, şi fratele mamei – Pojoga Tudor –, cu 
soţia şi doi copii. Am fost duşi pe imaşul satului, unde mai erau câteva familii: 
a directorului şcolii, două familii de evrei şi încă o familie, pe care eu nu o 
cunoşteam. În total, atunci au fost deportate opt familii din Ciuciuleni. Noaptea 
târziu, am fost duşi la Străşeni, unde am fost urcaţi în vagoane de vite. Pe jos 
erau aşternute paie, era foarte aglomerat şi aproape că nu puteai respira. 
Noaptea ne-au dus la Tiraspol. Când am trecut Nistrul, la Tiraspol, toţi 
bărbaţii au fost coborâţi din vagoane. Ni s-a spus că ei vor merge înainte să ne 
pregătească casele, unde suntem aşteptaţi. „Saşa, ai grijă de copii!...”, a reuşit 
să strige tata, cu lacrimi în ochi, căci, probabil, înţelegea că minciuna dulce a 
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bolşevicilor ascundea un adevăr dramatic. Acest adevăr a devenit cunoscut 
soţiilor a doua zi, căci dimineaţă, m-am trezit într-un vuiet infernal de bocete 
ale femeilor. Am înţeles că l-am văzut pe tata ultima oară... Comuniştii 
întotdeauna au minţit, de acest lucru m-am convins pe tot parcursul vieţii. 
Trenul a pornit, iar femeile plângeau şi cântau „La Nistru la mărgioară...” – 
era o imagine care m-a marcat pentru toată viaţa. Am mers mult timp, vreo 
două săptămâni. Ne alimentam cu peşte sărat şi o cană de apă pe zi. La 
întrebările noastre, unde ne duc, ni se răspundea: „n-aveţi grijă!”. La fiecare 
staţie de trenuri, erau coborâte câteva familii din vagon. Ne-a venit şi nouă 
rândul, la Tereniuzeac (Kazahstan). Am locuit într-o cameră comună câteva 
familii. Lucram la gară. Am trecut prin umilinţe de neînchipuit, dar aceasta e o 
poveste aparte. Când frontul a ajuns la Stalingrad şi a început retragerea 
trupelor germane, noi ne-am retras cu ei. În 1944 am trecut Nistrul. Mama a 
căzut în genunchi şi a sărutat pământul, zicând: „Acesta e pământul nostru 
basarabean!” Am ajuns la Bălţi şi de acolo am mers pe jos până la Ciuciuleni. 
Am trecut şi de al doilea val de calvar – foametea din 1946-1947. Dacă nu au 
putut să ne distrugă prin foamete, am fost deportaţi a două oară în 1949...“ 
[200, p.244-246]. 

Zguduitoare este istoria siberiadei Eufrosiniei Kersnovski, rusoaică de 
origine. La 13 iunie, împreună cu alţi basarabeni nevinovaţi, Eufrosinia 
Kersnovski este împinsă într-un vagon pentru vite, luând calea spre Siberia. 
„În vagonul nostru era şi o elevă din clasele mari. Era foarte frumoasă. O 
chema Muza. Cu ea erau doi cavaleri care îi făceau curte. Ei îi era atât de 
ruşine în faţa bărbaţilor cunoscuţi, şi în special, a cavalerilor săi să treacă 
procedura veceului, încât se întâmpla cu ea un soi de paralizie. Oameni! Cine 
din voi ştie ce-i aia ruşine – arzătoare, amară, chinuitoare – aţi înţelege cât e 
de chinuitor. În Rusia la multe se uită cu alţi ochi: în şcoală se obişnuieşte să 
se între în veceu cu gloata; la baie femei de diferite vârste se găsesc împreună 
goale; în sfârşit, foarte multă lume au trecut prin închisori, unde simţul ruşinii 
se atrofiază, dispare. La noi însă, în Basarabia, unde mama niciodată nu va 
apărea goală în faţa fiicei, iar tatăl – în faţa fiului, chiar privitul imaginii 
proprii în oglindă se consideră, ruşine. Fie, din cauza ruşinii oamenii nu mor, 
însă e greu de exprimat prin cuvinte cât de chinuitor este. Foamea, setea, 
mizeria – ne însoţeau întotdeauna, însă erau mai uşor de suportat!”, îşi 
aminteşte Eufrosinia Kersnovski [209].  

Calvarul numai începuse. În vagoanele îmbâcsite până la refuz cu bătrâni, 
copii, femei bărbaţi tineri şi de vârstă medie nu erau. „În vagonul vecin erau 18 
copii. Pe drum se născuse încă o fetiţă – al 13-a copil al unei biete femei, cel 
mai mare fiind de 14-15 ani – un copil cu disabilităţi. Cui i-a trebuit să 
deporteze această femeie cu o droaie de copii?” [209]. Îşi mai aminteşte cum o 
comisie i-a ales pe majoritatea bărbaţilor, despărţindu-i de familii. Aceste 
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animale cu chip de om mai erau şi inventive în felul lor. Uitaţi-vă cât de 
„ingenios” au rezolvat cei din escorta trenului problema transportării fără 
pierderi (adică fără evadări). „La bocetele femeilor, când li s-au luat bărbaţii, 
ei le-au explicat că acolo unde sunt duşi locurile nu sunt pregătite. De aceea, 
bărbaţii vor pleca înainte pentru a pregăti locul şi le vor întâlni pe loc. 
Desigur, nicio familie nu şi-a mai văzut bărbaţii, taţii, fraţii. În schimb, nimeni 
nici nu a încercat să evadeze, să opună rezistenţă, chiar să plângă, fiind 
încrezuţi, că la locul destinat îşi vor reface familiile şi, împreună, le va fi mai 
uşor să înfrunte greutăţile. Minciuna s-a descoperit în toată plinătatea 
cinismului ei doar în momentul debarcării, la destinaţie, în localitatea 
Molceanova de pe Obi, de unde trebuiau să ne împartă. Trebuie să ai inimă de 
piatră ca să râzi, văzând cum bocesc soţiile, cum îşi frâng mâinile mamele... 
Iar ei – cei care ne-au eliberat de sub jugul capitaliştilor şi moşierilor se uitau 
la ele, se hlizeau şi le aruncau glume de prost gust” [209]. 

„Un blestem mai mare pe capul nostru, al românilor basarabeni, decât 
comunismul roşu, sovietic, nu putea fi. Aproape nu a existat şi nu există familie 
de români din Basarabia asupra căreia să nu se abată nenorocirile şi 
suferinţele acestei năpaste, care a fost comunismul roşu, sovietic. Sutele de mii 
de deportaţi în Siberia şi cei ucişi fără milă mărturisesc despre ceea ce a 
însemnat ocupaţia sovietică în Basarabia. Toate acestea le-a avut de suportat 
şi propria mea familie. Cu toate acestea, într-atât am fost de îndobitociţi, de 
mankurtizaţi, încât chiar şi acum buneii şi părinţii mei continuă să tânjească 
după acel trecut nenorocit” – constată cu durere în suflet scriitorul Ioan 
Busuioc. Din păcate, regimul criminal sovietic, care folosea metode prea 
diabolice, metode mârşave, a deformat serios psihicul şi morala creştinului 
român basarabean, a generat tot soiul de cozi de topor. 

Doar într-un singur an, câte chinuri au avut de îndurat bieţii basarabeni, 
vinovaţi doar de faptul că s-au născut români. Doar într-un singur an cca. 12% 
din populaţia de atunci a Basarabiei a cunoscut pe pielea sa efectele noii puteri. 
Este foarte mult. Este un adevărat genocid. În spatele acestor cifre se află 
destine mutilate ale tinerilor, care nu şi-au mai văzut visele realizate, ale 
părinţilor, care nu şi-au mai văzut copiii, ale copiilor care n-au mai cunoscut 
căldura părintească, fiind despărţiţi de părinţii lor, ale oamenilor duşi de pe 
meleagurile natale, atât de dragi şi de calde, în Siberia rece şi străină. Mulţi 
dintre ei nu s-au mai întors niciodată. „A urmat un an de bolşevizare forţată, cu 
deportări masive, execuţii sumare, torturi şi gropi comune. O avanpremieră 
tragică pentru ceea ce avea să fie soarta întregii Românii” [205]. Istoricul 
basarabean P. Moraru prezintă dovezi şi date concrete despre un Katyn 
românesc ocultat de sovietici şi urmaşii lor.  

Nimic nu se poate compara cu durerile, chinurile, lacrimile sutelor de mii 
de copii, femei, bătrâni, morţi în chinuri, cu suferinţele zecilor de mii de 
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nevinovaţi trecuţi prin camerele nkvd-iste ale morţii din închisorile staliniste, 
care le întreceau cu mult, prin torturile diabolice, pe cele din Evul Mediu, cu 
chinurile zecilor de mii de deportaţi, dintre care 2/3 erau femei şi copii – fiinţe 
absolut nevinovate. Cine poate alina, câtuşi de puţin, durerile sufleteşti ale 
supravieţuitorilor acestui calvar? Nimeni nu le poate întoarce înapoi tinereţea 
irosită în zadar, sănătatea compromisă de tratamentele inumane la care au fost 
supuşi, liniştea sufletească, pierdută pentru totdeauna şi înlocuită cu o 
permanentă şi dureroasă nelinişte. Pleoapa trecutului tresare, ascunzându-şi 
lacrima, şi nu lasă uitarea să se cearnă peste ceea ce a rămas în istoria 
românilor din Basarabia – blestematul an 1940-1941. „Au venit, maică, 
nenorociţii ăştia de comunişti la putere şi ne-au luat tot: părul din cap, 
pământul, căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut lua. Sufletul” – spun martori 
în viaţă ai acelui calvar îngrozitor. Cu părere de rău, la foarte mulţi le-a luat şi 
sufletul. Te cutremuri ascultând tristele amintiri ale celora care au trecut prin 
iadul comunist şi mai sunt în viaţă. Teodosia Cozmin, Valentina Sturza, 
Eugenia Ceban, Silvia Petraşcu sunt doar câteva nume din sutele de mii de 
jertfe ale comunismului. Dar câţi au plecat dintre cei vii, ducând cu ei durerea 
înăbuşită, nemărturisită.  

 
3.4. Cine totuşi a declanşat războiul?  

 
Acordul sovieto-german „de neagresiune”, cunoscut, de asemenea, şi ca 

Pactul Ribbentrop – Molotov, din 23 august 1939, nu poate fi examinat separat 
de declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi poate, chiar şi trebuie 
examinat ca parte componentă a pregătirilor către acest război. „Acest Pact 
întreţine, probabil, cea mai lungă şi mai încăpăţânată dezbatere internaţională 
dupa aceea a dezarmării, “mama mare” a tuturor negocierilor lumii moderne 
şi subiect de ironie generală. Despre  acest pact “de neagresiune”  se va vorbi 
până când omenirea se va convinge că el nu mai „lucrează” în continuare, nu 
prin prevederile sale, inclusiv cele din anexa secretă,  ci prin efectele în timp 
ale înţelegerilor de atunci. Căci nedreptatea, arbitrariul, tragediile naţionale, 
familiale, personale izvorâte din Pact nu şi-au consumat încă toate energiile 
nefaste” [212]. Totul a pornit de la protocolul adiţional secret la „Pactul de 
neagresiune” Molotov-Ribbentrop. Timp de cincizeci de ani, conducerea 
comunistă sovietică nu a recunoscut existenţa acestui document adiţional 
secret, care a pecetluit soarta Basarabiei, Poloniei, Lituaniei, Estoniei, Letoniei. 
Această cea mai mare conflagraţie din istoria omenirii au început-o doi 
căpcăuni ai secolului XX – Hitler şi Stalin, vinovaţi în aceeaşi măsură de crime 
odioase împotriva umanităţii. Regimul comunist sovietic în frunte cu Stalin 
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este vinovat chiar într-o măsură mult mai mare, dacă luăm în consideraţie 
numărul victimelor regimului comunist. 

Unele surse de informaţie admit că venirea lui Hitler la putere a fost 
favorizată de Stalin, că Hitler, indirect este creatura lui Stalin. Dacă luăm în 
consideraţie teoria leninistă a exportului de revoluţie, cum ar fi fost el posibil 
(acest export) într-o Europă stabilă. „Era nevoie de un focar de război, de un 
lider fanatic şi nebun gata să înceapă războiul. Acesta a fost Hitler” [212]. Iar 
pe ruinele războiului, cancerul comunist urma mai lesne să prindă rădăcini. 
Drept argument servesc şi publicaţiile ulterioare din oficiosul partidului, ziarul 
„Pravda”, care prezenta întocmai punctul de vedere al oficialităţilor: „Fiecare 
război de acest fel ne apropie de acea perioadă fericită, cînd oamenii nu se vor 
mai ucide între ei” (Pravda, 18 august 1940).  

Să încercăm să urmărim paşii, care au condus la acest Pact şi, implicit, la 
cel mai mare măcel din istoria Omenirii, declanşat de doi căpcăuni ai secolului 
20.  

Dacă vom face unele analize comparative, vom putea, într-un fel, 
demonstra viabilitatea acestei ipoteze. Să facem o mică excursie în istorie. Să 
urmărim cronologic declaraţiile liderilor bolşevici făcute cu mult înainte de 
război, despre iminenţa unei noi conflagraţii mondiale. În 1918, după doar 
câteva luni de la puciul bolşevic, când puterea bolşevică în Rusia încă nu era 
bine instaurată, Stalin declara: „Occidentul, cu ai săi canibali imperialişti, s-a 
transformat într-un focar de robie şi întuneric. Sarcina noastră constă în a 
distruge acest focar spre bucuria şi alinarea proletarilor din toate ţările”. În a. 
1919, morbul revoluţiei bolşevice în Ungaria şi Germania. În Ungaria, doar 
datorită acţiunilor energice ale lui Ion Antonescu, dictatura comunistă a fost 
strivită în faşă, iar călăul Crimeii, Bela Cun, cel care a „plantat” această 
revoluţie bolşevică în Ungaria, se refugiază în Rusia. În Germania acţiunile 
hotărâte ale forţelor guvernamentale au anihilat în stare incipientă revoluţia 
comunistă, lichidându-i pe liderii ei Libkneht, Luxemburg ş.a. Ulterior, la 
scurtă vreme după terminarea primului război mondial şi semnarea păcii 
(1918), regimul bolşevic a făcut o tentativă de instaurare a unui regim comunist 
în Polonia. Marşul oficial al Armatei Roşii (marşul lui Budionnyj) cuprindea 
cuvintele: „Dă Varşovia! Dă Berlinul!”. Teoreticianul comuniştilor sovietici, 
Nikolai Buharin, proclama în ziarul „Pravda” o lozincă şi mai fermă: „Înainte, 
către zidurile Parisului şi ale Londrei!”. Însă în calea legiunilor roşii se afla 
Polonia, între Rusia Sovietică şi Germania nu exista hotar comun. Ca să 
aprindă flacăra revoluţiei, trebuia distrusă bariera despărţitoare, Polonia liberă 
şi independentă. Între 13 – 25 august 1920, au loc luptele între armata lui 
Mihail Tuhacevskij şi Josef Pilsudski. Înfrângerea sovietică de către Varşovia a 
reprezentat şi o înfrângere a unora dintre liderii sovietici (inclusiv a lui Lenin şi 
Troţki), care visaseră la declanşarea unei revoluţii mondiale comuniste în ţările 
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zdruncinate de urmările primului război mondial. Deruta ruşilor nu a durat 
mult.. Fiara rănită s-a retras să-şi lingă rănile şi să se pregătească pentru un nou 
atac. Iată ce declara Lenin în 1920: „Am încheiat o primă perioadă a 
războaielor, trebuie să ne pregătim pentru o a doua” [212]. În 1927 Stalin 
declară că al doilea război imperialist este inevitabil, după cum inevitabilă este 
şi intrarea Uniunii Sovietice în acest război, însă: „Noi vom intra, dar vom 
intra ultimii, ca să punem pe talerul cîntarului greutatea care, să atîrne cel 
mai greu” [213]. Stalin avea nevoie de crize, războaie, dezordine, foamete. Cu 
cât Hitler va comite mai multe crime cu atât mai bine va fi pentru Stalin, care 
va avea mai multe motive să trimită „Armata Roşie eliberatoare” în Europa. 
Troţki a înţeles toate aceste lucruri, înainte de începerea celui de-al doilea 
război mondial şi chiar înainte de venirea lui Hitler la putere. În 1932, Troţki 
explica relaţia lui Stalin cu fasciştii germani în felul următor: „Lasă-i pe ei să 
vină la putere, să se compromită, şi atunci...”. Deosebit de interesante sub 
acest aspect sunt previziunile lui Troţki. În opinia sa, opinie enunţată în 1936: 
„Fără Stalin n-ar fi existat Hitler, n-ar fi existat Gestapo!”. Iar în noiembrie 
1938 Troţki remarcă: „Stalin a dat mînă liberă lui Hitler şi adversarilor săi şi a 
împins Europa în război”. Observaţi, era anul 1938 când războiul al doilea 
mondial încă nu începuse. Aceste lucruri au fost spuse pe vremea când 
Chamberlain se bucura că nu va mai fi război. Hitler nu dăduse încă directiva 
de  cotropire a Poloniei, şi cu atât mai puţin Franţa. În momentul când Europa 
orbită răsufla uşurată că nu va mai fi război, Troţki ştia deja că acesta va începe 
în curând şi aflase, cine este vinovatul. Ca să-l credem definitiv pe Troţki, să 
analizăm încă o previziune a sa, enunţată la 21 iunie 1939. În acel moment 
aveau loc negocieri intense între Marea Britanie, Franţa şi URSS împotriva 
Germaniei. Nimic nu ne prevestea posibilitatea unor surprize sau complicaţii. 
Dar Troţki spune: „URSS se va deplasa cu toată forţa la graniţa Germaniei, 
imediat ce al treilea Reich va intra în luptă pentru o nouă împărţire a lumii”. 
Germania va lupta în Franţa, iar Stalin va zdrobi „cu toată forţa sa statele 
neutre de la graniţa apuseană, apropiindu-se de cea germană. ...Hitler va lovi 
cu forţele principale în Occident, iar Moscova va dori să se folosească din plin 
de superioritatea situaţiei sale” (L. Troţki, 21 iunie, 1939). Cum de a putut 
Troţki prevedea atât de precis evoluţiile ulterioare? Dezlegarea acestei enigme 
constă în faptul că Troţki era unul 
dintre autorii teoriei revoluţiei 
mondiale, ştia ce înseamnă 
comunismul, Armata Roşie şi cine era 
Stalin.  

Când trebuia să vină acel moment 
prielnic pentru Stalin? „Foarte mult 
depinde de faptul dacă vom reuşi să 
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amînăm războiul iminent cu lumea capitalistă... pînă în momentul, în care 
capitaliştii se vor bate pînă la capăt între ei...” [214]. „Lupta hotărîtoare poate 
fi considerată pe cale de a izbucni, dacă toate forţele de clasă duşmane nouă s-
au epuizat suficient într-o luptă care le depăşeşte puterile” [215]. Stalin avea 
nevoie de o situaţie în care „capitaliştii se vor încolţi ca şi cîinii” [216]. Pe 19 
august 1939, Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
URSS s-ar fi întâlnit într-o şedinţă secretă, în cadrul căreia Stalin ar fi declarat: 
„Pacea sau războiul. Această problemă a intrat în faza sa critică. Soluţionarea 
acesteia depinde în întregime de poziţia, pe 
care o va adopta Uniunea Sovietică. Suntem 
absolut convinşi că, dacă noi încheiem un 
tratat de alianţă cu Franţa sau Anglia, 
Germania se va vedea obligată să dea înapoi 
din faţa Poloniei şi să caute un modus 
vivendi cu puterile occidentale. În felul 
acesta, războiul va putea fi evitat şi atunci 
evoluţia ulterioară a acestei stări de lucruri 
va deveni periculoasă pentru noi. Pe de altă 
parte, dacă acceptăm propunerea 
Germaniei, pe care o cunoaşteţi, de a încheia 
un pact de neagresiune, Germania va ataca 
în mod cert Polonia, intervenţia Franţei şi 
Angliei devenind inevitabilă. În aceste 
condiţii, vom avea mai multe şanse de a rămâne în afara conflictului, 
aşteptând, cu mai multe avantaje, momentul în care ne vom implica. Această 
poziţie corespunde interesului nostru. Astfel, opţiunea noastră este clară: 
trebuie să acceptăm propunerea germană şi să cerem misiunilor engleze şi 
franceze să se reîntoarcă în ţările lor. Vă repet, este în interesul nostru ca 
războiul să se declanşeze între Reich şi blocul anglo-francez. Este esenţial 
pentru noi ca acest război să dureze cât mai mult posibil, pentru ca cele două 
părţi să se epuizeze. De aceea, trebuie să acceptăm pactul propus de Germania 
şi să acţionăm pentru ca războiul odată declanşat să se prelungească la 
maximum. În acelaşi timp trebuie să intensificăm relaţiile economice cu ţările 

beligerante, pentru ca în momentul, 
în care războiul va lua sfârşit, noi să 
fim bine pregătiţi” [217]. 

Pactul Molotov-Ribbentrop a 
creat exact această situaţie. La 23 
august 1939, la Moscova, în cabinetul 
lui Stalin şi în prezenţa sa foarte 
fericit de acest eveniment, sub 
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portretul lui Lenin,  a fost semnat nu numai cel mai odios Pact, dar, practic, a 
fost semnată înţelegerea asupra declanşării celui de-al doilea Război Mondial, 
care a luat peste 50 milioane de vieţi omeneşti şi care a recroit harta Europei. 
Observaţi însă câteva detalii interesante: Pactul a fost deci semnat la Moscova 
(nu la Berlin). Practic, şi Polonia a fost divizată la Moscova, nu la Berlin. La 
ceremonia semnării Pactului, care a fost cheia războiului, a participat un singur 
demnitar de stat de prim rang – I.V. Stalin. Chiar şi cancelarul german a lipsit. 
Hitler a fost foarte încântat de semnarea acestui Pact. Cu câtă bucurie îl 
întâlneşte pe ministrul său Ribbentrop, care i-a adus această veste bună.  

Atunci când semnau Pactul de „neagresiune”, fiecare dintre părţile 
semnatare avea ascuns în mânecă propriul plan de agresiune unul împotriva 
celuilalt: Hitler - cunoscutul plan „Barbarosa”, iar Stalin – mai puţin 
cunoscutul plan  „Furtuna”. Dar, deocamdată, fiecare avea nevoie de o 
înţelegere de moment pentru a-şi rezolva fiecare “problemele”, fiind siguri că 
spatele le va fi acoperit.  

Este incorectă opinia că Stalin 
până în ultimul moment a încercat să 
facă alianţă cu Marea Britanie şi 
Franţa. Pregătirile către semnarea 
acestui pact au fost demarate cu mult 
înainte de semnarea acestuia. Deja la 3 
noiembrie 1938, NKVD şi GESTAPO 
semnează un acord de colaborare, lucru 
negat ulterior de oficialii sovietici. 
Despre aceasta vorbeşte Vladimir 
Karpov, fost colonel în spionajul 
militar, dublu erou al URSS, membru 
al CC PCUS: „ A fost semnat un acord 
între NKVD şi GESTAPO. Ăsta e 
adevărul”. În acest acord exista şi o condiţie pentru partea sovietică, de „...a 
interzice evreilor activitatea în domeniul culturii şi educaţiei”. Molotov a avut 
multiple întâlniri cu Hitler, Himler ş.a. De asemenea, sunt interesante şi 

memoriile generalului Walter Krivitsky, 
şeful serviciilor de informaţii din Europa 
Occidentală până în 1938, care a dezertat 
în Statele Unite în 1939, care scria: 
„Înaintea încheierii pactului germano-
sovietic, prevala ideea că Hitler şi Stalin 
erau duşmani de moarte; nu era, în fapt, 
decât un mit, o imagine deformată, 
creată de un camuflaj inteligent şi de 
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artificiile propagandei. Politica sa internaţională, din 1933 până în 1939, a 
constat dintr-o serie de manevre menite să-l pună într-o poziţie favorabilă de a 
trata cu Hitler. El îşi calcula toate mişcările, având ochii aţintiţi spre Berlin” 
[218]. 

Prin acest Pact, Stalin i-a dat mână liberă lui Hitler în Europa şi a deschis 
ecluzele de-al doilea război mondial. Prima victimă a Pactului a fost Polonia. 
La doar o săptămână după semnarea acestuia, Hitler invadează Polonia, 
ocupând o jumătate din teritoriul ei, cealaltă jumate lăsând-o, conform 
Pactului, lui Stalin. În anul următor, în urma unor incursiuni bliţ-crig cad, rând 
pe rând, Danemarca, Belgia, Olanda, Franţa. De cealaltă parte, practic 
simultan, sunt ocupate Estonia, Letonia, Lituania şi Basarabia. O împărţeală 
frăţească. Uniunea Sovietică a început „să se deplaseze cu toate forţele la 
frontierele Germaniei, exact în momentul în care cel de-al treilea Reich va fi 
antrenat în lupta pentru o nouă împărţire a lumii”.  

A intenţionat Stalin să respecte Pactul? Să-l ascultăm pe Stalin: 
„Războiul poate întoarce cu susul în jos orice înţelegere”. Aceste stări de spirit 
s-au răspândit în Armata Roşie şi rândurile Partidului. Generalul-locotenent 
S.M. Krivoshein îi scria adjunctului său P.M. Latyshev (în acel moment 
Krivoshein comanda Corpul 25 de armată mecanizat; cu puţin înainte, 
comandase împreună cu generalul H. Guderian parada comună sovieto-
germană de la Brest, cu ocazia împărţirii Poloniei): „Am încheiat cu nemţii un 
acord, dar asta nu înseamnă nimic... Acum este momentul favorabil pentru o 
rezolvare definitivă şi constructivă a tuturor problemelor mondiale...” [219]. 
Intenţiona oare Armata Roşie să se oprească la limitele atinse? După ocuparea 
Lituaniei, Letoniei şi Estoniei, ordinul mareşalului Uniunii Sovietice S.K. 
Timoshenko spunea: „În Lituania, Letonia şi Estonia a fost nimicită puterea 
moşierilor şi a capitaliştilor, putere urâtă de cei ce muncesc. Lumea capitalistă 
a fost nevoită să se restrângă un pic şi să cedeze. Însă nu ne stă în caracter 
nouă, luptătorilor Armatei Roşii, să ne înfumurăm şi să ne găsim pacea numai 
cu cele atinse!” [220]. În acelaşi context, ilustrativă e şi declaraţia amiralului 
Flotei Uniunii Sovietice N. G. Kuznetzov: „Pentru mine e clar un lucru: 
I.V.Stalin nu numai că n-a exclus posibilitatea războiului cu Germania 
hitleristă, ci chiar îl considera inevitabil. I.V.Stalin a condus pregătirea pentru 
război - pregătire complexă, rezultată din calcule proprii. Hitler i-a zădărnicit 
toate calculele”. Conform planului stalinist „...războiul urma să înceapă în 
iulie 1942, moment când din Germania nu va mai rămâne piatră pe piatră” 
[212], gândind că războiul împotriva Franţei şi Marii Britanii va dura mai mult, 
rezistenţa va fi mare şi părţile se vor epuiza după vreo doi ani de măcelărit. 
Însă căderea rapidă a Franţei şi refuzul lui Hitler de a debarca în Marea 
Britanie (serviciul de spionaj sovietic ştia despre acest lucru la sfârşitul anului 
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1940) au încurcat jocurile lui Stalin. „Eliberarea Europei” a fost reprogramată 
pentru vara lui 1941 (6 iulie). 

Şi atunci cine a declanşat cel de al Doilea Război Mondial? Să 
încercăm să prezentăm cronica evenimentelor de atunci. La 23 august 1939 
este semnat  
Pactul Stalin – Hitler, care a fost cheia Războiului al Doilea Mondial. La 1 
septembrie, conform Pactului, Germania şi URSS urmau să atace simultan 

Polonia. Motivând că trupele sale nu sunt 
pregătite şi au nevoie de puţin timp, Stalin îl 
lasă pe Hitler să înceapă războiul. Astfel, 
Hitler este primul care atacă Polonia, 
ocupând partea sa, conform Pactului, fiind 
deci, şi cel care a declanşat cel de-al Doilea 
Război Mondial. Stalin face acelaşi lucru pe 
data de 17 septembrie, ocupând cealaltă parte 

a Poloniei, conform înţelegerii (o armată întreagă – 800000 de soldaţi), dar nu 
se numără printre iniţiatorii războiului. 
De fapt, există o logică în această 
gândire defectă stalinistă. Ca şi în toate 
cazurile de cotropiri, care au fost şi care 
vor urma, URSS este eliberator, nu 
cuceritor. Rezultatele sunt cunoscute. 
Katynul face parte din domeniul 
„ajutorului”, în treacăt fie zis. 

Stalin a rămas neutru, în aşteptarea 
momentului favorabil. Ajungând însă 
într-o situaţie dificilă, el a primit imediat ajutorul Occidentului. “Soldatul 
polonez ucis în lupta împotriva Armatei Roşii este socotit participant la cel de-
al doilea război mondial şi victimă a acestuia, iar soldatul sovietic care l-a 
ucis este socotit „neutru". Dacă în aceeaşi luptă, pe teritoriul polonez, este 
ucis un soldat sovietic se consideră că el nu este ucis în timp de război, ci în 
timp de pace, în „perioada antebelică” [212].  

Colaborarea foarte strânsă între 
Germania şi URSS în acest război de 
lichidare a statului polonez a fost 
evidenţiată în cuvântarea lui Hitler în 
Reichstag din 5 octombrie 1939: „...Pe 
oasele şi sângele ghermanilor şi 
ruşilor, fără orşişe luare în socoteală a 
învoelilor istorişe, etnografişe şi 
economişe a fost creat un stat, care n-

 
 

Discuţii amicale la un pahar de vorbă între 
ofiţerii celor două armate aliate. 
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ave nişi un fel de drept la înşiinţare... Cu Pol’şa cîrmuie o clică nu pre mare de 
aristocraţi care îi asupre nu numai pe ucraineni, beloruşi şi ghermani, daşi pe 
norodu propriu (ca să vezi şi acest căpcăun ca şi Stalin era bolnav de mania 
eliberării „poporului muncitor” de robia aristocraţilor – n.n.). Rusia nu vede 
nişi un fel de oprişini, care întiedică stabilirea sotrudnişiei strânse între statele 
noastre...Pactu cu URSS este un munct de cârnire în desfăşurarea politişii 
ghermane de dinafară, temelie pentru sotrudnişia îndelungată şi  norocoasă a 
Ghermaniei şi Rusiei în lucru lichidării focarelor de bătălie şi neprimejduirii 
noroadelor...Interesele Ghermaniei şi Rusiei aişi pe deplin se unesc Fiecare pe 
uceastocu lui a garanta interesele sale şi a zîdi veaţa de paşe” [221] scria 
„Organu Comitetului de Oblaste a PKB(U), Comitetului orăşenesc a PKB(U) 
din Tiraspol’ şi a Prezidiumului Sovetului Suprem a deputaţilor truditorilor a 
RASS Moldoveneşti”. Prin toate mijloacele, Stalin simula „prietenia pe durată 
lungă între popoarele Germaniei şi URSS” (v. felicitarea din 25 decembrie 
1939). 

Ulterior, atât Hitler, cât şi Stalin au făcut exact acelaşi lucru. Hitler în 
vestul Europei, Stalin – în estul ei, conform protocolului adiţional la Pact. 
Germania a cucerit Danemarca, este un act de război, deşi n-au fost lupte mari. 
Uniunea Sovietică a cucerit, de asemenea, fără luptă trei state baltice foarte 
asemănătoare cu Danemarca, în ce priveşte poziţia geografică, populaţia, 
cultura, tradiţiile, însă acţiunile URSS-ului nu sunt considerate acte de război. 
„Sovietizarea Finlandei a fost şi mai minuţios pregătită, în momentul în care 
„clica militaristă finlandeză a început provocarea armată”, Stalin avea deja în 
rezervă un „preşedinte” comunist finlandez, un „prim ministru" şi un întreg 
„guvern”, incluzându-l şi pe cekistul şef al „Finlandei democratice libere”. Şi 
în Estonia, Lituania, Letonia, în Basarabia şi în Bucovina s-au găsit 
„reprezentanţi ai poporului”, care cereau alipirea la „marea familie 
frăţească”, s-au găsit (uimitor de repede) preşedinţi de comitete revoluţionare, 
asesori populari, deputaţi ş.a.m.d.” [212]. Cu toate că Finlanda a rezistat 
invaziei sovietice, ea a fost nevoită să cedeze  Uniunii Sovietice 12% din 
teritoriul ei. 

Germania a cucerit Norvegia, cu ajutorul direct acordat de URSS. Stalin 
le-a facilitat naziştilor accesul la baza navală sovietică din Murmansk, de unde 
Hitler a efectuat atacul asupra Norvegiei. În legătură cu aceasta, amiralul 
german Raeder i-a adresat o scrisoare comandantului flotei sovietice Kuzneţov, 
prin care îşi exprima gratitudinea pentru ajutorul acordat flotei germane. De 
fapt, în decembrie 1939 – iunie 1940 a avut loc împărţirea Scandinaviei între 
cei doi aliaţi, ca şi în cazul Poloniei, cu mici excepţii. Nemţii urmau să ocupe 
Norvegia, iar sovieticii – Finlanda conform protocolului adiţional. Acest fapt a 
însemnat o continuare a agresiunii din partea Germaniei, înainte însă, Uniunea 
Sovietică făcuse să se verse râuri de sânge în Finlanda învecinată (la cererea 
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micii dar curajoasei Finlanda, URSS este exclusă din Liga Naţiilor. Doar trei 
ţări mai fuseseră declarate ţări agresoare: Japonia, Italia fascistă şi Germania 
nazistă). Conform opiniei oficiale,  lista crimelor Germaniei începe de la l 
septembrie 1939, iar lista crimelor Armatei Roşii în cel de-al doilea război 
mondial începe, cine ştie din ce motive la 22 iunie 1941. De ce? 

În septembrie 1939, URSS se declară neutră şi astfel, în „perioada 
prebelică", cucereşte teritorii cu o populaţie de peste 23 milioane de oameni. În 
teritoriile cucerite, Armata Roşie şi NKVD au comis crime înfricoşătoare. 
Lagărele de concentrare sovietice au fost tixite cu prizonieri, soldaţi şi ofiţeri 
din ţările europene. Ofiţerii prizonieri (nu numai polonezi) erau căsăpiţi cu 
miile. Este şi cazul masacrului stalinist de la Katyn’, recunoscut recent şi de 
ruşi. Putea o ţară neutră să ucidă ofiţeri prizonieri? Şi de unde avea o ţară 
neutră mii de ofiţeri prizonieri, ba încă în „perioada prebelică”? În perioada în 
care Armata Roşie pierde în lupte crâncene sute de mii de soldaţi (în special în 
războiul împotriva Finlandei), pierderile armatei germane sunt cu mult mai 
mici. Dacă judecăm după pierderi, Germania avea mai multe temeiuri decât 
URSS să se considere neutră în anii 1939-1940. 

Sunt multe lucruri nu se leagă în propaganda sovietică din acea perioadă. 
Printr-un straniu concurs de împrejurări, exact în aceeaşi zi de l septembrie 
1939, cea de-a patra sesiune extraordinară a Sovietului Suprem al URSS a 
adoptat legea privind serviciul militar obligatoriu. O asemenea lege n-a existat 
în întreaga istorie a URSS. În septembrie 1939 a început „războiului ciudat” în 
Occident, în Răsărit şi în aceeaşi lună a început o pace la fel de stranie. De ce 
avea nevoie Uniunea Sovietică de serviciul militar obligatoriu? Comuniştii 
răspund în unison: în această zi a început cel de-al doilea război mondial, noi 
n-am vrut să luăm parte la el, dar am întreprins măsuri de prevenire. Mareşalul 
Uniunii Sovietice, K.A. Mereţkov, este unul dintre cei care afirmă că legea a 
avut o importanţă uriaşă şi a fost adoptată „în condiţiile celui de-al doilea 
război mondial, care deja începuse" [222]. Dar să ne închipuim graniţa polono-
germană în acea dimineaţă tragică: întuneric, ceaţă, bubuituri, duduit de 
motoare. Puţini în Polonia înţelegeau ce se întâmplă: o provocare sau un 
conflict apărut din senin? Însă deputaţii Sovietului Suprem al URSS, ciobani de 
pe păşunile alpine şi vestiţi crescători de reni de dincolo de Cercul Polar, ştiau 
deja: nu e provocare, nu e război germano-polon, nici măcar european, ci e 
începutul unui război mondial. Şi încă ceva: drumul până la Moscova nu e 
tocmai scurt. Unii deputaţi aveau nevoie de 7-10, chiar şi 12 zile ca să ajungă 
în Moscova. Ceea ce înseamnă că a existat cineva, care a dat înainte de 
începerea războiului semnalul ca deputaţii să se adune la Kremlin, spunem şi 
mai mult încă înainte de semnarea pactului Molotov-Ribbentrop. 

Redactorul ziarului „Pravda” publică răspunsul lui Stalin la o 
„provocare”, referitor la cuvântarea rostită de Stalin în Biroul Politic la 19 
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august, a agenţiei de ştiri Havas: „Această informaţie a agenţiei Havas, ca şi 
multe altele ale acesteia, reprezintă o minciună. Dar oricât ar minţi domnii de 
la agenţia Havas, nu pot nega următoarele: 

a) nu Germania a atacat Franţa şi Anglia, ci Franţa şi Anglia au atacat 
Germania, luându-şi asupra lor responsabilitatea pentru actualul război;  

b) după primele acţiuni militare, Germania s-a adresat Franţei şi Angliei 
cu propuneri de pace, iar Uniunea Sovietică a sprijinit sincer propunerile de 
pace ale Germaniei „căci ea a considerat şi continuă să considere că 
încheierea cît mai curînd posibil a războiului ar uşura în mod radical situaţia 
tuturor ţărilor şi popoarelor; 

c) cercurile conducătoare ale Angliei şi Franţei au refuzat în mod grosolan 
propunerile de pace ale Germaniei, la fel şi încercările Uniunii Sovietice de a 
se ajunge la o grabnică încheiere a războiului. Acestea sunt faptele?” [223]. 

Declanşarea celui mai mare măcel din istoria Omenirii era descris de 
presa oficială sovietică drept un lucru multaşteptat, formidabil, „care va 
cutremura din temelii întreaga lume”. Iată descrierea Europei aflată în război, 
într-un articol publicat pe aceeaşi pagină cu telegrama prietenească de felicitare 
a lui Stalin către Hitler: „o încăierare de cadavre, o privelişte pornografică, 
unde şacalii devorau alţi şacali” [93]. Desigur că acest cuvânt, şacal, îl viza şi 
pe Hitler! Care alţi şacali se mai devoră în încăierarea de cadavre din Europa? 
Ziarul „Pravda” „plângea” de bucurie, comentând mersul războiului (tocmai 
căzuse Franţa): „Gem ţîţînile lumii, pămîntul alunecă de sub picioarele 
oamenilor şi popoarelor. Ard zările, iar tunetul armelor cutremură zările şi 
continentele. Se fac praf şi pulbere state şi mari puteri...Ce măreţ, ce minunat, 
cînd întreaga lume se va cutremura din temelii, cînd vor pieri puterile şi vor 
cădea mărimile!” [224]. Este gândirea sălbatecului aflat la zidurile cetăţii, care 
aşteaptă momentul potrivit să intre înlăuntru şi să-i devoreze pe cei din interior. 
Conducerea sovietică era pur şi simplu extaziată: „războiul contemporan, în 
toată frumuseţea sa înfricoşătoare!” [225]. „L-am avut. El va ataca Polonia, 
noi vom elibera cele 10 milioane de ucraineni şi bieloruşi care au fost luaţi de 
Polonia lui Pilsudski la 1920 când eram slabi. Anglia şi Franţa vor declara 
război Germaniei căci aşa s-au obligat prin graniţa dată Poloniei. Ei, 
capitaliştii hrăpăreţi se vor bate între ei, Churchill duşmanul nostru nr. 1 vrea 
să zdrobească Germania ca putere industrială, mare concurent pentru Anglia. 
Ei se vor ucide, noi vom întări armata şi, când vom avea 30000 de tancuri şi 
20000 de avioane, vom ataca şi cu ajutorul popoarelor europene înrobite vom 
învinge. Acesta va fi pasul hotărâtor pentru victoria mondială a socialismului 
pe drumul trasat de Ilici” menţionează basarabeanul E. Statnic [226, p.115]. O 
gândire dementă a unor oameni demenţi, cei care puteau spune aşa ceva pe 
fundalul strădaniilor milioanelor de oameni ai Europei.   
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O altă pată albă în istoriografia modernă sunt şi circumstanţele, în care a 
avut loc încălcarea Pactului de „neagresiune” din  23.08.1939. Opinia generală 
este că atacul german din 22 iunie 1941 (Planul Barbarossa) l-a luat prin 
surprindere pe Stalin, care credea în respectarea până la capăt a Pactului 
Ribbentrop-Molotov. Este puţin probabil, unii istorici şi analişti politici 
consideră că nu este aşa. Stalin ştia despre acest lucru. De fapt, cu un sistem de 
spionaj atât de ramificat nu se putea să nu ştie despre pregătirile de război ale 
lui Hitler. Mai mult ca atât, un lucrător al KGB-ului, pe nume Victor Suvorov, 
fugit în Marea Britanie, demonstrează cu argumente în cartea sa “Spărgătorul 
de gheaţă” [212] că adevăratul instigator al războiului a fost Stalin. 

Ca să înţelegem evenimentele din iunie 1941, trebuie să ne întoarcem 
inevitabil în luna mai 1941, care este luna cea mai misterioasă a întregii istorii 
comuniste a Rusiei. „Fiecare zi şi fiecare ceas din această lună sunt pline de 
evenimente, al căror sens mai trebuie încă dezlegat. Căci unele evenimente, 
care   s-au petrecut în ochii întregii lumi, n-au fost încă lămurite de nimeni” 
[212]. În cuvântarea sa secretă din 5 mai 1941, Stalin a declarat că „războiul cu 
Germania nu va începe mai devreme de 1942". Aceasta este cea mai 
importantă frază din cuvântare. Era o simplă dezinformare. „Cum Stalin nu-şi 
prezenta planurile, mulţi credeau că nu le avea: greşeală tipică de intelectuali 
flecari” (Robert Conquest). Să luăm aminte: discursul era presupus secret, însă 
la Kremlin Stalin era ascultat de toţi absolvenţii şi de toţi profesorii din toate 
academiile militare, de conducerea politică superioară a ţării şi de conducerea 
militară superioară a Armatei Roşii. Mai mult, conţinutul cuvântării a fost 
comunicat tuturor generalilor şi coloneilor sovietici. Iar ziarul „Pravda”, a 
doua zi după cuvântarea secretă a lui Stalin, comenta pe un cu altul ton decât 
cel de până atunci: „Dincolo de hotarele patriei noastre, pîlpîie flacăra celui 
de-al doilea Război Imperialist. Toată povara nenorocirilor lui nenumărate 
apasă pe umerii celor ce muncesc. Popoarele nu vor război. Privirile lor sunt 
aţintite înspre ţara socialismului, care strînge roadele muncii paşnice. Ele văd 
pe bună dreptate în forţele armate ale Patriei noastre, în Armata Roşie şi în 
Flota maritimă de război, bastionul de nădejde al păcii... În actuala situaţie 
internaţională complexă, trebuie să fim gata pentru orice lucru imprevizibil...” 
[227]. Observaţi aluzia cum că toate privirile oamenilor muncii sunt aţintite 
înspre ţara socialismului, că Armata Roşie este aşteptată de toate popoarele, 
care nu vor război.  

La 6 mai 1941, Stalin a devenit şeful guvernului sovietic. Acest pas i-a 
nedumerit pe mulţi. Din documentele luate ca trofeu cunoaştem, de pildă, că 
liderii germani n-au putut găsi o explicaţie satisfăcătoare acestui eveniment. 
Iată mărturia amiralului Flotei Uniunii Sovietice, N.G. Kuzneţov (pe atunci 
amiral, narkom al Flotei Maritime Militare a URSS): „Cînd Stalin a luat 
asupra sa îndatoririle de Preşedinte al Sovietului Comisarilor Poporului, 
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practic, sistemul de conducere nu s-a schimbat” [228]. Dacă practic nimic nu 
s-a schimbat, de ce îi trebuia lui Stalin acest titlu? Or, „cu toate acestea, toate 
faptele, acţiunile, crimele lui Stalin au un scop precis, sunt logice şi strict 
principiale" [229]. Unde este logica lui Stalin? „Nu cunosc nici o singură 
problemă, care să ţină de situaţia internă din Uniunea Sovietică şi care să fie 
atît de serioasă încît să provoace un asemenea pas din partea lui Stalin. Pot să 
afirm cu toată convingerea că, dacă Stalin a hotărît să ocupe cel mai înalt post 
de stat, cauzele urmează să fie căutate în politica externă.” Astfel raporta 
guvernului său ambasadorul german la Moscova, von Schulenburg. Mareşalii 
sovietici afirmau acelaşi lucru, dar cu alte cuvinte: „...numirea lui Stalin este 
legată de problemele externe” [230]. Ce fel de probleme l-au putut împinge să 
facă un asemenea pas? 

Stalin a considerat că a ajuns timpul să se pună în aplicare planul său 
„Furtuna”. Conflictul militar între Germania şi URSS era iminent, era 
important cine începea primul. „Trebuie să surprindem inamicul, să prindem 
momentul cînd trupele sale sunt risipite” spunea tiranul. Pentru a adormi 
vigilenţa adversarului, Stalin recurgea la diferite dezinformări, făcea să se creadă 
în exterior că el crede orbeşte în respectarea Pactului de către Germania. La 13 
iunie 1941, radio Moscova transmitea un comunicat TASS mai puţin obişnuit, 
în care se afirma că „Germania respectă neabătut condiţiile pactului sovieto-
german de neagresiune, ca şi Uniunea Sovietică...” şi că „aceste zvonuri (adică 
zvonurile despre pregătirea unei agresiuni a Germaniei asupra URSS-n.n.) 
constituie o propagandă stîngace, ticluită de forţele duşmane URSS-ului şi 
Germaniei, interesate în extinderea pe mai departe şi escaladarea 
războiului...”. A doua zi, ziarele sovietice centrale au publicat acest comunicat, 
iar peste o săptămână Germania a atacat URSS. 

„Există destule indicii că termenul de începere a operaţiunii sovietice 
„Furtuna" era 6 iulie 1941. Memoriile mareşalilor sovietici, ale generalilor şi 
amiralilor, documentele de arhivă, analiza matematică a informaţiilor privind 
mişcarea miilor de eşaloane, toate indică data de 10 iulie ca dată de 
concentrare deplină a celui de al doilea eşalon strategic al Armatei Roşii la 
graniţa vestică, însă teoria militară sovietică prevedea atacul nu după 
concentrarea completă, ci înaintea ei. În acest caz, o parte a trupelor din al 
doilea eşalon strategic puteau fi deja debarcate pe teritoriul inamicului, 
urmând ca abia după aceea să intre în luptă. Lui Jukov şi lui Stalin le plăcea 
să dea loviturile prin surprindere duminica dimineaţa. 6 iulie 1941 este ultima 
duminică înainte de concentrarea completă a trupelor sovietice. Generalul de 
armată S.P. Ivanov indică direct această dată:.....trupele germane au reuşit să 
ne depăşească cu două săptămîni” [212]. 
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Drept confirmare a acestor ipoteze, vedeţi informaţia de mai jos. La 17 
iunie 1945, un grup de anchetatori militari sovietici au desfăşurat un 
interogatoriu al liderilor Germaniei fasciste. În cursul interogatoriului 
feldmareşalul W. Keitel a declarat: „Afirm că măsurile pregătitoare 
desfăşurate de noi în primăvara anului 1941 au avut caracterul unor pregătiri 
defensive în cazul unei ofensive a Armatei Roşii. Astfel, tot războiul în Răsărit, 
în mare măsură, poate fi numit preventiv. Noi ne-am gîndit... să prevenim 
ofensiva Rusiei Sovietice şi, cu o lovitură neaşteptată, să nimicim forţele sale 
armate. În primăvara anului 1941 mi-am format o părere clară: concentrarea 
de trupe ruseşti şi ofensiva lor ulterioară asupra Germaniei ne-ar pune într-o 
situaţie extrem de critică din punct de vedere strategic şi economic... În 

primele săptămîni, Germania ar fi 
fost pusă deja în condiţii extrem 
de nefavorabile”. 

Stalin a considerat că a venit 
timpul să se pună în aplicare 
planul său, „Furtuna”. Conflictul 
militar dintre Germania şi URSS 
era iminent, conta foarte mult cine 
primul începe. „Trebuie să 
surprindem inamicul, să prindem 
momentul când trupele sale sunt 
risipite”, spunea I. V. Stalin. De 

menţionat că la 7 iunie 1941 Stalin primeşte un raport din partea NKVD despre 
data invaziei Germaniei asupra URSS primit de la un agent din Berlin. 
Rezoluţia lui Stalin pe raport este „…Poţi să-ţi trimiţi sursa la… Aceasta nu 
este o sursă, ci un dezinformator”. La 13 iunie 1941, Radio Moscova 
transmitea un comunicat TASS mai puţin obişnuit, în care se afirma că 
„Germania respectă neabătut condiţiile pactului sovieto-german de 
neagresiune, ca şi Uniunea Sovietică...” şi că „aceste zvonuri constituie o 
propagandă stîngace, ticluită de forţele duşmane URSS-ului şi Germaniei, 
interesate în extinderea pe mai departe şi escaladarea războiului...”. A doua 
zi, ziarele sovietice centrale au publicat acest comunicat, iar peste o săptămână 
Germania a atacat URSS. Există destule indicii că termenul de începere a 
operaţiunii sovietice „Furtuna” era 6 iulie 1941. 

Iată doar câteva aspecte ale acestor pregătiri după ce Stalin a declarat la 
13 iunie 1941 că, atât Germania, cât şi URSS vor respecta Pactul de 
neagresiune. Generalul de armată S.M. Ştemenko: „Chiar la începutul 
războiului, în cel mai strict secret, în regiunile de frontieră au început să se 
acumuleze forţe suplimentare. Din adîncul ţării s-au transferat în vest cinci 
armate” [231]. Generalul de armată S.P. Ivanov adaugă: „în afară de acestea 
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se pregăteau pentru redislocare încă trei armate” [232]. Fostul locţiitor al 
comisarului poporului pentru controlul de stat, L.V.Kovalev: „...în mai şi la 
începutul lui iunie, sistemul de transport din URSS a trebuit să efectueze un 
transport de circa 800.000 de rezervişti... Aceste transporturi trebuiau să se 
desfăşoare în secret...” [233]. Generalul-colonel I.I. Liudnikov: „...în mai, în 
zona Jitomirului şi în pădurile de la sud-vest a fost concentrat un corp de 
armată de desant aerian” [234]. „În acelaşi timp cu aducerea trupelor din 
adîncul ţării, a început o regrupare secretă a marilor unităţi în interiorul 
regiunilor de frontieră, sub forma schimbării dislocării taberelor de vară. 
Marile unităţi s-au tras mai aproape de frontieră... Majoritatea formaţiunilor 
se deplasau noaptea...” [232, p.211]. Pe toate fronturile, muniţiile se aflau în 
vagoane de cale ferată, ceea ce se face de obicei înaintea ofensivei în 
adâncime. „Numai la halta Kalinovka, Frontul de Sud-Vest avea 1500 de 
vagoane cu muniţie" [235]. Acestea sunt doar câteva din multiplele argumente 
că Stalin se pregătea intens de ofensiva din 6 iulie 1941. Atacând URSS la 22 
iunie 1941, Hitler i-a stricat toate planurile lui Stalin. Dar poate tocmai aceasta 
a şi dorit Stalin pentru a-i atrage pe germani în interiorul ţării. „…Dacă ruşii se 
retrag în interiorul ţării, sunt imbatabili. Armata rusă nu poate fi înfrântă 
decât de acela care va şti sau va reuşi s-o atragă în afară de frontierele 
Rusiei!” [185, filele 117]. Ca şi în cazul înfrângerii lui Napoleon, înfrângerea 
lui Hitler a fost asigurată de principalul aliat al Rusiei – iarna cumplită, 
întinderea enormă şi lipsa căilor de comunicaţii. 

Competiţia între cei doi căpcăuni a costat omenirea cu pierderi de peste 
50 milioane de vieţi omeneşti, dintre care 24-27 milioane din URSS conform 
„Gafencu Gr. Misiune la Moscova. 1940-1941” [236, p.604]), mari pierderi 
materiale, iar tot estul Europei a nimerit sub talpa cozmei comuniste ruseşti 
pentru o perioadă de 50 de ani. Dar ce mai contau aceste cca. 26 milioane de 
vieţi omeneşti pentru Stalin. Simplă statistică. În schimb, el a câştigat o 
jumătate de Europă. Asta este socoteala criminalului. Ceea ce îşi pusese în 
gând criminalii bolşevici s-a realizat parţial după cel de-al doilea război 
mondial.    

Putea fi evitat acest măcel? Putea, dacă Stalin ar fi dorit acest lucru. Dacă 
Stalin ar fi voit pacea, ar fi trebuit să împiedice cu orice preţ renaşterea 
militarismului german. Stalin însă nu precupeţeşte nimic pentru renaşterea 
puterii militare germane, ca o ameninţare pentru întreaga Europă. Începând din 
1927, Stalin îi susţine din toate puterile sale (este drept, n-a arătat-o public 
niciodată) pe naţional-socialiştii, care aspirau la putere. Iar când aceştia au 
ajuns la putere, Stalin a depus toate eforturile ca să-i împingă în război. După 
primul război mondial, Germania a pierdut dreptul de a avea o armată 
puternică şi armament ofensiv, inclusiv tancuri, artilerie grea şi avioane de 
luptă. Comandanţii germani nu au încălcat aceste interdicţii, nu au făcut nimic 
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pe teritoriul lor, ci pe teritoriul Uniunii Sovietice. Stalin a pus la dispoziţia 
comandanţilor germani tot ceea ce nu aveau dreptul să deţină (încălcând de fapt 
tratatul de la Versalles): tancuri, artilerie grea, avioane de luptă. Le-a pus la 
dispoziţie instituţii de învăţământ, poligoane, câmpuri de tragere, mari cantităţi 
de materii prime, carburanţi. „În 1933 colonelul german Heinz Guderian a 
vizitat uzina de locomotive din Harkov. Guderian informa că, în afară de 
locomotive, uzina are şi o producţie secundară: tancurile. Numărul de tancuri 
produse: 22 pe zi. Ca să putem aprecia producţia “secundară” a unei singure 
uzine sovietice în timp de pace, trebuie să amintim că, în 1933, Germania nu 
producea tancuri deloc. În 1939 Hitler a început al doilea război mondial, 
având 3195 de tancuri, adică mai puţin decât putea produce uzina de 
locomotive din Harkov în jumătate de an, lucrând în regim de pace. Care era 
calitatea tancurilor pe care Guderian le-a văzut la uzina de locomotive din 
Harkov? Erau proiectate de un adevărat geniu, americanul J.U.Christie. 
Nimeni n-a apreciat realizările lui Christie, în afară de constructorii sovietici. 
Tancul american a fost cumpărat şi trimis în URSS în baza unor documente 
false, conform cărora era considerat tractor. În Uniunea Sovietică „tractorul” 
s-a produs în mare număr, purtând marca BT (bystrohodnyj tank - tanc rapid). 
Primele BT-uri aveau viteza de 100 km pe oră. Chiar şi peste 60 de ani, orice 
tanchist va invidia o asemenea viteză” [212]. 
         Memoriile mareşalilor sovietici, ale generalilor şi amiralilor, documentele 
de arhivă, analiza matematică a informaţiilor privind mişcarea miilor de 
eşaloane, toate indică data 6 iulie 1941 - ultima duminică înainte de 
concentrarea completă a trupelor sovietice. „Trupele germane au reuşit să ne 
depăşească cu două săptămâni”, scrie generalul de armată S. P. Ivanov. 
Acestea sunt doar câteva din multiplele argumente că Stalin se pregătea intens 
de ofensiva din 6 iulie 1941.  

În concluzie, este foarte clar că Stalin, în conformitate cu ideologia 
leninistă, a făcut tot posibilul ca să declanşeze acest război mondial. De aceea, 
este tot atât de clar că, fascismul şi comunismul trebuie puse pe picior de 
egalitate, ba poate chiar comunismul să fie pus primul pe banca acuzaţilor 
pentru crimelesale împotriva umanităţii. „Îl socot pe Hitler un criminal şi 
ticălos, îl consider un canibal la scară europeană. Însă, dacă Hitler a fost un 
canibal asta nu înseamnă că Stalin a fost vegetarian. S-au făcut multe eforturi 
pentru demascarea crimelor nazismului...Însă dezvăluindu-i pe fascişti, a 
trebuit să-i dezvăluim şi pe comuniştii sovietici, care i-au încurajat pe nazişti 
în săvârşirea crimelor şi au intenţionat să se folosească de rezultatele crimelor 
acestora... Chiar numai publicaţiile sovietice sunt suficiente să-i pună pe 
comuniştii sovietici la stâlpul infamiei şi să-i aşeze pe banca de acuzaţi, alături 
de fasciştii germani, ba chiar înaintea lor” [212]. 
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3.5. Dezrobirea Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului  
       Herţa – 22 iunie 1941 
 

„Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul. Eliberaţi pe fraţii noştri…”. 
(Ordinul Mareşalului Ion Antonescu) 

 

28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 sunt legate între ele în modul cel mai 
direct. Aceste două zile din istorie sunt poate cele mai acoperite de minciună şi 
neadevăr. Propaganda sovietică, pe parcursul a peste 50 de ani, le-a prezentat 
într-un mod tendenţios. „Ziua de 28 iunie 1940 este ziua eliberării Basarabiei 
de sub jugul moşierilor români” şi „Ziua de 22 iunie 1941 este ziua când 
Germania fascistă şi România regală au atacat URSS”, ne „luminau” politrucii 
ruşi sovietici de odinioară şi mai continuă neopolitrucii comunişti. „Ziua de 28 
iunie este ziua cotropirii Basarabiei de către hoardele sovietice”, iar „Ziua de 
22 iunie 1941 este începutul eliberării Basarabiei de sub ocupaţia sovietică”, 
spun majoritatea istoricilor neaserviţi ideologiei comuniste.  

În continuare vom încerca să combatem aberaţiile politrucilor sovietici şi 
să confirmăm cele spuse de istoricii basarabeni despre „regimul Antonescu ca 
aliatul principal al Germaniei”. Ion Antonescu a venit la putere la sfârşitul lui 
august 1940, dată la care Germania şi Italia, prin tratatul de la Viena, rupseseră 
din trupul Ţării nordul Transilvaniei, în favoarea Ungariei hortyste fasciste, 
Bulgaria, aliatul Germaniei fasciste - Cadrilaterul, iar Rusia sovietică, aliatul 
Germaniei fasciste – Basarabia. Aflată în această situaţie foarte grea, când 
trupul Ţării era înjumătăţit, când Franţa era îngenuncheată, iar Marea Britanie 
– blocată, România nu avea altă soluţie decât să se alieze Germaniei, la 
sfârşitul lui 1940, mult mai târziu decât Ungaria, Bulgaria şi URSS. De ce dar 
atunci România este considerată agresor? Cu URSS România se afla, de fapt, 
în război de la 28 iunie 1940, când i-a fost răpită Basarabia. La 22 iunie 1941, 
România de atunci a început eliberarea provinciei sale Basarabia, care-i fusese 
răpită cu un an înainte.  

Motivând angajarea României în Războiul din Răsărit pentru eliberarea 
Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, la 24 iunie 1941, fiind 
primit de V. M. Molotov în vizită de rămas bun, Grigore Gafencu, întrebat de 
liderul diplomaţiei sovietice ce căuta România în tabăra Germaniei, a replicat 
cu demnitate: „În ce mă priveşte, nu pot avea faţă de evenimentele de azi, pe 
care istoria le va judeca, decât o atitudine de diplomat, adică de soldat al ţării 
mele. Să-mi fie îngăduit în această calitate să-mi exprim părerea de rău că, 
prin politica lui urmată în timpul din urmă, guvernul sovietic nu a făcut nimic 
pentru a împiedica între ţările noastre durerosul deznodământ de azi. Prin 
brutalul ultimatum din anul trecut, prin ocuparea Basarabiei, a Bucovinei şi 
chiar a unei părţi din vechea Moldovă, despre care am avut prilejul să vorbesc 
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d-lui Molotov în mai multe rânduri, prin încălcarea teritoriului nostru, prin 
actele de forţă care au intervenit pe Dunăre […], Uniunea Sovietică a distrus 
în România orice simţământ de siguranţă şi de încredere şi a stârnit 
îndreptăţita teamă că însăşi fiinţa statului român este în primejdie. Am căutat 
atunci un sprijin în altă parte[…]. Lovitura cea dintâi, care a zdruncinat 
temelia unei asemenea Românii, chezăşie de siguranţă şi de pace, acoperire 
firească şi atât de folositoare a unui hotar întins şi însemnat al Rusiei, a fost 
dată, din nenorocire de guvernul sovietic. Cele ce se întâmplă azi sunt urmările 
acestei nenorociri care a dus acum la un război între cele două popoare care 
niciodată în istoria lor nu au luptat unul împotriva altuia” [237, p. 230-231]. 
Atunci să ne întrebăm: de ce România, care şi-a luat înapoi ceea ce îi aparţinea 
pe drept, este considerată agresor, iar URSS, care ocupase cu forţa într-un mod 
banditesc acest teritoriu, este considerată victimă? 

Participarea României în războiul dezlănţuit de Germania împotriva 
URSS s-a făcut în baza înţelegerii din 12 iunie 1941 de la München între 
conducătorii celor două state - Adolf Hitler şi Ion Antonescu. În niciun 
document România nu este menţionată ca aliată. Germania a atacat prin 
surprindere URSS, fostul său aliat de război şi cotropiri din anii 1919-1941, iar 
România s-a angajat să lupte alături de trupele germane, începând astfel, de 
fapt, un război drept, de întoarcere în graniţele fireşti ale statului a teritoriilor 
ocupate de URSS pe 28 iunie 1940. Acest război a fost unul anticomunist, 
naţional, deoarece s-a bucurat de aprobarea întregului popor: numeroşi soldaţi 
s-au înrolat ca voluntari, sincer ghidaţi de sentimentul că  participă la eliberarea 
confraţilor basarabeni şi nord-bucovineni de sub teroarea bolşevică. 
Asumându-şi răspunderea în faţa istoriei, generalul Ion Antonescu (din 4 
septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României şi 
Conducător al Statului) a emis următorul Ordin către Armată: „Ostaşi, Vă 
ordon: Treceţi Prutul! Zdrobiţi vrăjmaşii din Răsărit şi miazănoapte. Dezrobiţi 
din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul 
ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi 
plaiurile voastre!”. Ordinul către Armată a fost urmat de o Proclamaţie către 
Ţară: „Români! 

 Vă chem la luptă. La lupta sfântă, în contra prăvălitorilor civilizaţiei şi 
bisericii, ai dreptăţii şi propriilor noastre drepturi. La lupta sfântă pentru 
Neam şi pentru Rege. La lupta mare şi dreaptă, alături de Marea Naţiune 
Germană, pentru dreptatea viitorului românesc." România a intrat în război 
doar cu URSS - nu şi împotriva statelor occidentale. Pe pământ, în aer şi pe 
mare s-au desfăşurat lupte crâncene şi sângeroase (prima operaţie a Frontului 
Român a fost un bombardament foarte puternic al aviaţiei germano-române 
executat în ziua de 22 lunie, începând cu ora 4 dimineaţa, distrugând la teren 
circa 400 de avioane sovietice). Atacul hotărâtor asupra Chişinăului are loc în 
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 zilele de 14-16 iulie, la 
care participă dreapta 
Armatei 11 Germane şi 
stânga Armatei 4 Române. 
Armata Roşie se retrage 
spre Tighina şi Dubăsari, 
dar lasă în urmă 
ariergărzi puternice care 
temporizează ofensiva 
forţelor române din capul 
de pod de la Fălciu, pe 
sectorul centru-sud al 
frontului basarabean. 
Operaţia de eliberare a 
Basarabiei, Nordului 
Bucovi-nei şi Ţinutului 
Herţa s-a soldat cu succes 
şi s-a încheiat la 26 iulie 
1941. Un comunicat al 
Comandantului Frontului 
româno-german a 
consemnat următoarele: 
„Lupta pentru dezrobirea 
brazdei româneşti de la 
Răsărit s-a terminat. Din 
Carpaţi şi pînă la mare 

sîntem din nou stăpîni peste hotarele străbune” [238]. 
Generalul Ion Antonescu a transmis şi un mesaj special pentru românii 

dintre Prut şi Nistru: „Basarabeni, anul zbuciumat de umilire şi nedreptate, de 
cotropire şi vrajbă a luat sfârşit. Aţi simţit prin propria voastră suferinţă, prin 
sărăcia şi umilirea în care aţi trăit ce înseamnă comunismul. Să răzbunăm, 
prin vrednicia noastră de azi, uitarea de ieri. Meritaţi-vă morţii, meritaţi-vă 
Patria! Trăiască România!”. La acel moment, liderii partidelor politice i-au 
cerut generalului Ion Antonescu să scoată România din război, iar Armata 
Română să se oprească la graniţa istorică, cea de pe Nistru. Generalul (din 22 
august 1941 - mareşal) Ion Antonescu a refuzat, invocând angajamentul luat 
faţă de Hitler, de a merge alături de Germania şi de aliaţii ei, până la capăt, 
împotriva monstrului roşu - Rusia lui Stalin. Continuarea războiului alături de 
germani avea deja partizani şi adversari, această decizie este una dintre cele 
mai controversate din întreaga istorie a României. 
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Caracterul regimului politic al lui I. Antonescu a fost examinat în operele 
mai multor istorici români şi străini. I. Antonescu „…nu făcuse parte din vreun 
partid politic” [238, p. 204]. „Regimul lui Ion Antonescu n-a fost unul fascist, 
aşa cum încearcă şi astăzi să prezinte lucrurile unii autori din Republica 
Moldova” menţionează istoricul A. Petrencu [238, p. 204]. 

La eliberarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei au participat peste 450000 
de militari ai Armatelor 3 şi 4 conduse de generalii Petre Dumitrescu şi Nicolae 
Ciupercă, suportând pierderi de circa 25000 (morţi, dispăruţi şi răniţi) [238, 
p.39]. După un an de chinuri, ostaşii români au fost întâmpinaţi de majoritatea 
basarabenilor (chiar şi de cei alogeni) cu multă bucurie.  
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3.6. Cea de-a doua ocupaţie sovietică (1944) 
 

În martie 1944, trupele sovietice intră din nou în Basarabia de nord 
(Hotin, Soroca, Bălţi), iar la 24 august 1944, ele ocupă Basarabia de sud. Bieţii 
basarabeni sunt iarăşi porniţi în bejenie. După experienţa amară din 1940 
numărul lor este mult mai mare. Este cunoscută tragedia acelor basarabeni şi 
bucovineni, care înainte de reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de 
către trupele ruseşti (1944) au trebuit să-şi părăsească tot avutul şi să se 
refugieze la fraţii lor din România. Se vorbeşte de un număr de 700000 - unul 
din marile exoduri din istoria Europei, dar puţin cunoscut în lumea occidentală. 
Cele retrăite în anul ocupaţiei ruso-comuniste (1940/1941) erau prea vii în 
memoria lor, pentru ca cei care aparţineau anumitor clase sociale sau categorii 
de cetăţeni înstăriţi, ce puteau uşor intra în „atenţia” NKVD-ului şi activiştilor 
comunişti (în cadrul luptei de clasă), să nu fie îngroziţi de ce li se poate 
întâmpla şi să aleagă calea grea a pribegiei. Cei rămaşi acasă au trecut printr-o 
serie de umilinţe şi frică: „…frica de armele şi baionetele ruseşti, frica de 
necunoaşterea limbii ruse, că nu va şti ce să-i răspundă nacialnicului, frica că 
mâne-poimâne va fi arestat şi dus în Siberia, frica că în orice moment pot veni 
ocupanţii sau slugoii lor din raion sau sat pentru a confisca calul din grajd, 
vaca din ocol sau ultima bucăţică de la gura copiilor săi… Tot ce are omul 
mai de preţ se reduce la viaţă, familie şi casă. Cu câtă trudă şi efort îşi 
construieşte omul o casă. De câte bunuri se limitează şi el şi familia sa pentru 
a vedea construită sau cumpărată o casă. Dar ce simte omul când nişte 
venetici înarmaţi te dau afară din casa ta, instalându-se pentru totdeauna aici 
şi folosindu-se de toate bunurile adunate cu atâta trudă” scrie reputatul istoric 
arhivist Alexandru Moraru, referindu-se la o serie de documente de arhivă  
[240, p. 11,15].  

Dar şi cei plecaţi în Ţară nu au avut linişte. Deseori erau vânaţi şi 
repatriaţi, în majoritatea cazurilor patria lor fiind Siberia. În culegerea de 
documente „Vălenaş L. În culisele negocierilor cu Uniunea Sovietică 1934-
1947” [241] sunt prezentate stenogramele şedinţelor, care au avut loc între cele 
două părţi, precum şi o serie de documente legate de problema „repatrierii” 
basarabenilor şi bucovinenilor. Parcurgând astăzi, după mai bine de jumătate 
de veac, aceste materiale de o reală valoare istorică, ne dăm seama cât de 
încordată şi dificilă a fost misiunea părţii române, în încercarea, pe care o făcea 
de a se opune repatrierii forţate - împotriva voinţei refugiaţilor. Ea a adus o 
adevărată luptă cu un adversar care, pretinzându-se învingător şi cuceritor, avea 
şi o atitudine neînduplecată, inflexibilă şi de dictat, căutând să impună punctul 
său de vedere, chiar când acesta era împotriva celei mai elementare logici. Nu 
lipsea nici metoda ameninţărilor directe sau subînţelese, pe care interlocutorii 
părţii române o stăpaneau atăt de bine. 



Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                    345 
 

Unul din primele argumente aduse de specialistul comisiei de drept 
internaţional, Alexandru Danielopol, era dreptul la opţiune al cetăţenilor atunci 
când un teritoriu este cedat altui stat. El cerea ca basarabenii şi bucovinenii 
refugiaţi în România să se poată bucura de dreptul la opţiune, potrivit 
prevederilor dreptului internaţional, respectiv, să poată opta liber pentru 
cetăţenia română sau cea sovietică, după cum doresc. El aducea în sprijinul 
acestei susţineri numeroase texte şi exemple din legislaţia şi jurisprudenţa 
internaţională. Faţă de asemenea dovezi, comisia Aliată de Control (de altfel, 
doar rusă) s-a văzut obligată să trimită memoriul părţii române la Moscova, la 
ministerul afacerilor externe. Ministrul Molotov a pus următoarea rezoluţie: 
„Dreptul internaţional nu este dreptul sovietic” (cu alte cuvinte: „mă... pe 
dreptul international”). 

A urmat un alt capitol, care a dus la discuţii îndelungate, legat de 
definirea noţiunii de „cetaţean sovietic”. După ce Decretul URSS din 8 martie 
1941 a fost obţinut de partea română, după mai multe intervenţii, acelaş Al. 
Danielopol descoperă în textul Decretului „breşa” care, din anumite puncte de 
vedere, venea în sprijinul refugiaţilor basarabeni şi bucovineni. Condiţia de a 
deveni cetăţean sovietic era: „Să se fi născut în Rusia înainte de revoluţia din 
1917 şi să fi rămas pe teritoriul Basarabiei si Bucovinei de Nord după 28 iunie 
1940”. Această prevedere excludea o parte din refugiaţi din definiţia de 
„cetăţean sovietic”, deoarece cele două condiţii erau cumulative. Deosebit de 
aceasta, formularea „dupa 28 iunie 1940” clarifica definitiv o situaţie, care 
până atunci era neclară (astfel cum era redactat art. 5 din Convenţia de 
armistiţiu), excluzând definitiv pe cei refugiaţi la 28 iunie 1940 (inclusiv cele 
trei zile care au urmat, şi pe cei repatriaţi). Delegaţia română a prezentat 
Comisiei aliate de Control noua notă, cu punctul ei de vedere, dar aceasta a 
refuzat să discute, pretextând că ei nu sunt competenţi de a o examina, trebuind 
să fie trimisă la Moscova, spre a fi interpretată de juriştii de la centru. Cu acest 
prilej, Al. Danielopol, într-o notă adresată superiorilor săi, cere permisiunea să 
plece la Moscova, în calitate de delegat al Comisiei Române pentru a susţine 
cauza şi a da explicaţiile necesare, considerând că numai prin discuţii în 
contradictoriu se pot lămuri aceste probleme. El încheie nota cu următoarele 
rânduri: „Problema acută a basarabenilor şi bucovinenilor a devenit un 
capitol, care în istoria românilor de peste hotare va trebui să aibă faţă de 
urmaşi conştiinţa impăcată că s-a făcut tot ceea ce omeneşte se putea face 
pentru salvarea acestei populaţii”. „După sosirea noastră şi intrarea în sala de 
discuţii uşile au fost închise. Coloneii în uniformă au pus ostentativ pistoalele 
pe masă. Ministrul Edmond Ciuntu era consternat. Eu am reacţionat aproape 
instantaneu: mi-am scos stiloul din buzunar şi l-am aşezat lângă un pistol. Am 
spus: „Fiecare cu arma lui”. Gestul meu neaşteptat, poate şi necugetat, a avut 
efect. Pistoalele au dispărut de pe masă” [242].  
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Redăm următoarea secvenţă din discuţiile purtate: 
Danielopol: să examinăm textul Decretului URSS şi veţi vedea că din 

simplă logică reiese că interpretarea dvs. nu are temei.  
Borisov: Să lăsăm discuţiile întortocheate. Interpretarea Decretului o 

facem noi.  
Danielopol: Eu am interpretat textul sovietic cu toată obiectivitatea 

juridică. De ce nu procedaţi şi dvs. la fel?  
Borisov: Dl. jurist Danielopol a venit şi a făcut toate dificultăţile. Avem 

noi toate notele d-sale, prin care a încercat să îndepărteze toate drepturile 
noastre. 

Lunga perioadă a convorbirilor, în ciuda condiţiilor încordate în care au 
avut loc, a avut menirea să clarifice categoriile de refugiaţi care nu intrau în 
prevederile art. 5 din Convenţia de Armistiţiu şi, deci, nu trebuiau supuşi 
obligaţiei de a se „repatria”, iar punctul de vedere al reprezentantului misiunii 
americane, deşi nu a fost exprimat oficial în cadrul Comisiei Aliate de Control, 
a reuşit să întărească încrederea părţii române în măsurile pe care le-a luat în 
legătură cu transmiterea dispoziţiilor la judeţe pentru întocmirea listelor. „Se 
poate afirma că lupta pe care a dus-o Comisia Română pentru aplicarea 
Armistiţiului, în care aportul principal a fost adus de juristul în drept 
internaţional, Alexandru Danielopol (atunci un tânăr de 29 ani), a avut darul 
să salveze de la „repatriere” multe mii de basarabeni şi bucovineni. Dat fiind 
că mulţi dintre ei făceau parte din categoriile vizate de „lupta de clasă”, nu 
este greu de întrevăzut că, odată ajunşi în Basarabia sau Bucovina, îi aştepta 
gulagul siberian, aşa cum s-a întâmplat cu unii din cei repatriaţi. Numărul 
celor care au fost salvaţi ca urmare a acţiunilor temerare ce s-au întreprins, 
cum s-a arătat mai sus, este foarte mare. Să încercăm o evaluare a acestora 
pornind de la următoarele date: În primul refugiu (28 iunie 1940) numărul 
refugiaţilor, inclusiv a celor repatriaţi, s-a apropiat de 300.000. În al doilea 
refugiu (1944), se dă, informativ, numărul de 700.000. Cifra este credibilă 
dacă se ţine seama că timpul, care a stat la dispoziţia celor ce intenţionau să 
se refugieze, a fost mult mai mare în al doilea caz, iar experienţa primei 
ocupaţii ruso-comuniste (1940/1941) a fost pentru mulţi decisivă. În ce 
priveşte refugiaţii „repatriaţi” (expediaţi din România), aflăm din aceleaşi 
documente (stenograma Şedinţei) – respectiv, declaraţia generalului 
Vinogradov, că până la 15 decembrie 1944 au fost trecuţi pe listele de 
repatriere 62.000 persoane, din care 43.000 au si fost expediate, rămânând să 
mai fie trimise 19.000. În aceeaşi şedinţă, s-a anunţat din partea sovietică că s-
ar afla în situaţia de a fi repatriaţi un număr total de 140.000. Cifră 
contestată, în aceeaşi şedinţă, de partea română” [242]. 

Datele de mai sus demonstrează că numărul basarabenilor şi 
bucovinenilor salvaţi de la „repatriere” este de ordinul a câteva sute de mii - 
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salvare care se datorează Comisiei Române pentru aplicarea Armistiţiului, care 
a dus o lupta îndârjită şi perseverentă cu un adversar de temut, puternic şi lipsit 
de scrupule. Un merit deosebit se cuvine atribuit tânărului de atunci, juristul 
Alexandru Danielopol, care a dat dovadă nu doar de profesionalism şi 
umanitate, dar şi dragoste faţă de fraţii lui români. Un nume care merită a fi 
păstrat în memoria şi inimile basarabenilor şi bucovinenilor.  

Ocuparea Basarabiei în anul 1940 şi reocuparea ei de către sovietici în 
1944, au rămas file negre în istoria acestei provincii româneşti. Odată cu 
înaintarea frontului, în martie 1944, puterea sovietică este din nou instaurată în 
Basarabia, pentru a doua oară invadată de hoardele sovietice, de data aceasta 
sub chipul de eliberatori ai „norodului moldovenesc” de sub „jugul româno-
fascist”. Autorităţile sovietice au introdus în Basarabia un regim de ocupaţie 
totalitar, antinaţional, de teroare şi jaf. Una din primele acţiuni ale ocupanţilor 
sovietici a fost trecerea la alfabetul chirilic, decizie adoptată de Consiliul 
Comisarilor Poporului la 11 noiembrie 1940 şi discutată la şedinţa din 2 
decembrie 1940 la Biroul CC al PC(b)M  [243, p.76]. Bieţii copii care 
trecuseră deja câteva clase româneşti, au fost puşi chiar din toamna anului 1944 
să scrie şi să înveţe cu litere străine lor, necunoscute. 

Războiul încă nu se terminase, dar organele de partid şi trupele 
enkavediste şi-au reînceput acţiunile de exterminare şi deportare, întrerupte 
temporar de război. Iarăşi erau căutaţi şi găsiţi „duşmanii poporului”, 
„elementele antisovietice şi naţionaliste”, care „încurcau” proceselor de 
colectivizare. Un oarecare Butov, preşedinte al biroului pentru Moldova al CC 
al PC(b) din toata Uniunea, trimitea încă la 1.11.1945 secretarului partidului 
bolşevic Gh. Malenkov un raport, în care cerea să se ia măsuri drastice pentru 
„reducerea influenţei economice a părţii chiabureşti înstărite a ţărănimii” din 
Basarabia, pe motiv că aceasta ar fi colaborat cu administraţia românească şi cu 
partidele politice din România. Foametea însă a amânat realizarea acestui plan 
diabolic, urzit la Moscova. 

Pe teritoriul României, care de facto era în regim de ocupaţie sovietică 
(cu toate că de la 23 august România a aderat la coaliţia antihitleristă, 
contribuind esenţial la apropierea victoriei asupra fascismului – plătind cu 
vieţile a cca. 500000 de ostaşi, fiind a 3-a ţară după URSS şi Marea Britanie 
după numărul de pierderi de vieţi omeneşti pe front), basarabenii erau vânaţi şi 
repatriaţi forţat. Drept confirmare că regimul de ocupaţie nu avea nici o 
susţinere în rândul maselor ne vorbeşte şi faptul că organizaţia de partid din 
Republică avea, la începutul lunii decembrie 1944 5009 membri, dintre care 
doar 264 sau 4,3% erau moldoveni, şi aceştea majoritatea originari din stânga 
Nistrului. Printre ei erau doar 770 de oameni cu studii superioare. Şi acest 
partiduţ se credea unicul în stare să conducă masele spre „viitorul luminos”. În 
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numele lui şi sub conducerea sa directă, au fost comise cele mai grave crime 
împotriva populaţiei paşnice.  

Chiar din primii ani, concomitent cu organele de partid şi de stat oficiale 
ale R.S.S.M., dominate exclusiv de străini, la Chişinău activa şi aşa-numitul 
Birou pentru Moldova al comitetului Central al Partidului Comunist (bolşevic) 
din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, compus din opt subunităţi 
stabilite pe ramuri de activitate: propagandă şi agitaţie (în frunte cu 
S.G.Zelionov, A.I. Soloviov, M.I. Smirnov); agricultură (P.N.Lealin, 
C.P.Mitiuşkin); administraţie (A.V.Miciurin); finanţe şi planificări 
(P.V.Readov); transport (A.I. Federenko); activitate feministă (M.I.Andreev, 
I.M.Zeniţov). Preşedinte şi preşedinte-adjunct ai acestui Birou au fost, în anii 
1947-1949, A.V. Ivanov şi, respectiv, V.S. Efremov. Putem stabili cu uşurinţă 
cine sunt vinovaţii penuriei de alimentare ce a dus la înfometarea a sute de mii 
de români basarabeni în anii 1946 şi 1947. „Evident despre acest organ nu era 
voie să se vorbească, aşa ca să afle muritorii de rând. Astfel, aparent treburile 
obşteşti ale noii republici sovietice erau dirijate de conducerea republicană de 
partid şi de stat, pe când, în realitate, ea servea doar de paravan în dosul 
căreia se afla stăpânirea efectivă a ţinutului” [244]. 

Aceşti, în mare parte, venetici, pentru a se pune bine în faţa superiorilor, 
luau angajamente ireale de împlinire şi supraîmplinire a planurilor de predare a 
pâinii. Deja la 15 noiembrie 1944 ştabii raportau că planul a fost supraîmplinit 
cu 100,1%, iar în fondul armatei roşii a fost predat suplimentar 1 mln de puduri 
de pâine. Care era reacţia populaţiei la aceste acte banditeşti vorbesc secvenţele 
ce urmează, înregistrate minuţios de organe. „...Oare românii făceau aşa? 
Ruşii nu au dovedit să vină, că au şi început să strângă roada, chiar pentru 
anii trecuţi – dă pâine, carne, bani ş.a.”(din r-nul Edineţ); „Puterea sovietică 
ne lasă flămânzi, toată pâinea o iau de la ţărani” (r-nul Baimaclia). 
„Comuniştii în URSS sunt burghezia secretă, care huzureşte. În URSS se 
vorbeşte că românii sunt oameni corupţi şi că la ei nimic nu se face fără bani, 
dar, dacă să vorbim de corupţie, atunci aceasta este în URSS, nici într-o altă 
ţară aşa corupţie nu este...”(Voronina Natalia, rusoaică, artistă a teatrului 
dramatic); ”...Sovietele spun că ne-au eliberat. Ei într-adevăr ne-au eliberat, 
însă de viaţă bună. Mai înainte la români eu trăiam bine, câştigam bani şi 
puteam să-mi asigur familia, iar acum suntem în doi cu soţia şi nu ne ajunge 
pentru trai” (Kolesnicov Anatolii, actor rus al teatrului moldovenesc). „Au 
venit, maică, nenorociţii ăştia de comunişti la putere şi ne-au luat tot: părul 
din cap, pământul, căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut lua. Sufletul.” 
(Elisabeta Rizea). Din păcate multora le-a luat şi sufletul. 
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3.7. Foametea organizată din 1946-47 
 

„Situaţia generală în raioane poate fi calificată drept 
catastrofă populară – foamete în masă. Populaţia foloseşte în calitate de 

hrană câini, pisici şi hoiturile animalelor moarte..., se întâlnesc cazuri de 
canibalism”. 

(Notă a ministerului securităţii de stat a R.S.S.M.) 
 

Cine poate uita şi cine poate ierta, merită să 
retrăiască barbaria trecutului comunist. Cine uită 
trecutul, îl va retrăi în viitor! Comunismul a făcut mai 
multe, mult mai multe victime decât nazismul şi a durat 
mult mai mult decât fascismul. Avem astăzi mărturii 
îngrozitoare despre crimele comuniştilor. Una din ele a 
fost foametea organizată pentru a îngenunchea 
popoarele subjugate. La ocuparea Basarabiei, regimul 
stalinist avea deja experienţa Holodomorului din 
Ucraina anilor ‘30 apreciat de organismele 

internaţionale şi europene drept crimă a regimului stalinist împotriva poporului 
ucrainean. Ce s-a petrecut în Basarabia nu a fost cu nimic mai puţin barbar, a 
fost acelaşi genocid. 

În a. 1946, peste capul basarabenilor a mai căzut o năpastă – foametea. 
Care au fost cauzele acestei straşnice file de istorie? În cele mai multe cazuri, 
oficialii dădeau vina pe secetă şi pe urmările războiului. Erau însă şi cazuri cu 
totul ieşite din comun. Iată ce cauze relata în raportul său transmis superiorului 
de la Moscova un scrântit la minte sovietic - ministrul de interne de la Chişinău 
Tutuşkin: „...ca urmare a ocupaţiei române (după plecarea românilor în a. 
1944 nu a fost foamete, ea a început după doi ani de bună gospodărire 
comunistă) şi a secetei anilor 1945 - 46, situaţia alimentară a R.S.S.M. este 
extrem de grea...”. În realitate, foametea a fost cauzată nu atât de secetă sau de 
greutăţile de după război, cât regimului sovietic, care a lăsat satele fără pâine. 
Există mărturii care demonstrază că înfometarea populaţiei s-a făcut cu bună 
ştiinţă şi după un plan bine pus la punct, iar această crimă a urmărit obiective 
politico-ideologice. „Aşa am constatat că a existat un mecanism special pentru 
pregătirea şi realizarea foametei” [244]. Tot soiul de lepădături, numiţi 
activişti, komsomolişti, lucrători de partid, umblau prin poduri şi hambare 
măturând ultimele boabe de grâu şi porumb, lăsând copii, femei, bătrâni să 
moară de foame. Cel mai mult a suferit de pe urma foametei populaţia de la 
sate (unde majoritatea absolută erau români), lăsată fără cartele alimentare. 
Conform unor date oficiale, numărul celor care au murit de foame în perioada 
decembrie 1946 - august 1947 atingea cel puţin 115000, iar pierderile totale 
reale sunt estimate la cca. 150-200 mii de oameni. Foametea a cuprins întreaga 
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Republică. Acest lucru au fost nevoiţi să-l recunoască şi lucrătorii ministerului 
securităţii de stat a R.S.S.M. într-o referinţă strict secretă „Situaţia generală în 
raioane poate fi calificată ca o catastrofă de proporţii – foametea în masă. 
Populaţia foloseşte în calitate de hrană câini, pisici şi hoiturile animalelor 
moarte..., se întâlnesc cazuri de canibalism”. Zeci de mii de morţi pe toate 
drumurile, iar ministrul MSS al R.S.S.M, I. L. Mordoveţ informa cu un cinism 
nemaiîntâlnit că în minister vin o mulţime de informaţii despre „...mortalitatea 
populaţiei chipurile din cauza dificultăţilor alimentare”. Din cauza foametei 
au luat o amploare îngrozitoare furturile. Furau şi ziua şi noaptea. Furau cei 
mai în puteri de la cei mai slabi conform legilor junglei. Se înteţeau cazurile de 
omor. Foametea i-a adus pe oameni la starea de animale. Iată doar unele cazuri 
de acest gen: „...la 7 decembrie 1946 în or. Bender, paznicii combinatului 
industrial Zacordoneţ Vladimir Mihailovici, a.n. 1909 şi Carvoniuc Climentii 
Ivanovici, a.n. 1906, l-au ucis pe paznicul aceluiaşi combinat Luca Vasile 
Antonovici, de la care au luat haine şi 600 ruble...”; „...În s. Başcalia, r-nul 
Comrat, locuitorii Tarlev Vasile şi Bajenov Stepan au ucis-o pe cetăţeanca 
Demerja, de la care au luat 8 kg de pâine şi 1,5 kg de slănină”; „Degrabă toţi 
vom muri de foame. Puterea sovietică ne-a jefuit, dacă nu ne-ar fi luat pâinea 
în a. 1945 noi am fi avut totul. Puterea sovietică a făcut totul în mod  special 
pentru a lichida poporul” (Rudenco Nicolai Gavrilovici, locuitor al satului 
Brezoaia, judeţul Bender). „...Voi trimiteţi la Moscova telegrame de felicitare, 
că cetăţenii Basarabiei dau totul benevol, însă lucrurile stau invers. Voi aţi 
luat totul şi ei mor de foame. Însă vor şti şi la Moscova, şi ţările vecine despre 
barbaria şi banditismul vostru. În istorie nu s-a întâmplat ca poporul să moară 
de foame ca la voi în Rusia, bogată mai înainte şi astăzi” (extras dintr-o 
scrisoare anonimă adresată secretarului de partid din Leova tov. Mihailov). 
„...În timpul puterii române era mai uşor de trăit. Eu aş fi plecat în România, 
deoarece aici mi-i foarte greu de trăit şi nu am ce mânca, însă pe râul Prut 
sunt mulţi grăniceri” (Tiutiunic, s. Şireuţi, r-nul Lipcani) [210].   

Iată încă câteva spicuiri din lucrarea „Pasat V. I. Trudnye straniţy istorii 
Moldovy: 1940-1950” [209] scrisă în baza documentelor secrete din arhiva de 
stat a URSS: „Trăim foarte greu, oamenii mor – mănâncă buruiene prin 
pădure, iar seara, întorcându-se acasă, mor pe drum. A murit aproape o 
jumătate de sat, iar statului nici că-i pasă…” (raionul Kotovsk). „La noi foarte 
mulţi au murit de foame şi continuă şi acum să moară. Oamenii mănâncă cai 
morţi, ţistari şi alte scârboşenii. Zilnic mor câte 20-30 de oameni…” (raionul 
Dubăsari). „Oamenii merg legănându-se, ca beţi, de foame. În multe sate au 
rămas casele pustii, pentru că stăpânii lor au murit de foame…” (raionul 
Sângerei). „Poporul îndură o foamete chinuitoare, statul nu-şi bate capul de 
asta, oamenii mor în floarea vârstei, dacă au scăpat de moarte pe front, mor 
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acum de foame… zilnic mor câte 5-7 oameni, uneori şi mai mulţi, cadavrele 
stau împrăştiate pe drum…” (raionul Tiraspol). „În satul nostru n-au mai 
rămas decât 30% din locuitori, iar ceilalţi au murit şi mor de foame, nici chiar 
pe front nu şi-au pierdut viaţa atâţia oameni…” (raionul Bălţi). „Trăim timpuri 
grele, încât oamenii mănâncă oameni. Sânt înmormântaţi câte 50 de oameni pe 
zi. Te prinde o mare groază – n-avem fărâmă de pâine şi oamenii mor ca 
muştele…” (raionul Orhei). “Bântuie o foamete, de care nu s-a mai văzut. 
Oamenii mor ca muştele, pe zi ce trece mor tot mai mulţi…” (raionul Bujor). 
“De mare ce-i foametea, oamenii mănâncă pisici, câini, şoareci, cai şi unii pe 
alţii. Zilnic mor de foame 10-15 oameni, nici nu mai este unde să-i 
înmormântezi. Nu-mi mai ajung puteri să trăiesc aşa şi mai departe…” 
(raionul Vulcăneşti) şi multe alte cazuri. 

Ştabii din organele de securitate doreau să cunoască starea de spirit în 
rândul tuturor păturilor sociale. Prin intermediul turnătorilor ei obţineau 
informaţiile dorite. Iată unele secvenţe din Raportul [245]: „...Greutăţile, cu 
care ne confruntăm, nu sunt rezultatul distrugerilor şi secetei, ci, în primul 
rând, faptului că cea mai mare parte a producţiei se cheltuie la aprovizionarea 
aparatului parazitar imens de partid şi de stat. Sistemul socialist nu este viabil, 
fiindcă toate kolhozurile şi sovhozurile sunt sisteme de robie” (Şcerbov N.A., 
rus, provine din culaci, conferenţiar la Institutul Agricol); „...Poporul la noi 
moare de foame cu miile şi va muri şi în continuare. Guvernul nostru nu este 
guvern, ci o adunătură, care a luat puterea” (Vetter V.K., rus, repatriat); 
„...Aici în R.S.S.M. puterea sovietică a adus până la aceea că populaţia a 
sărăcit cu totul şi moare de foame” (Popov V.Z., rus, profesor la Conservatorul 
de stat); „...Când se va termina această foamete? Nimic bun nu se întrevede în 
viitor, dimpotrivă, cu fiecare zi se înrăutăţeşte. Mai bine i-ar da poporului un 
an să mănânce pe săturate şi nu i-ar lua produsele sub formă de colectări şi 
diferite împrumuturi” (Zubar M.D., rus, şef secţie statistică judiciară a 
Ministerului justiţiei al R.S.S.M.). Practic, toţi cei luaţi la evidenţă de către 
serviciile de securitate nu erau români (moldoveni), ci ruşi, evrei, ucraineni. 
Aceasta era intelectualitatea basarabeană postbelică. Intelectualii autohtoni au 
fost, până în 1947 sau deportaţi, sau arestaţi în câteva rânduri, ori s-au refugiat 
în 1944 în România din calea urgiei sovietice (se vorbeşte că numărul lor ar fi 
atins cifra de cca. 700000 persoane). Şi dacă aceşti funcţionari de stat, 
neromâni, cu oarecare salarii erau atât de dezamăgiţi de puterea sovietică, 
atunci ce să mai vorbim despre oamenii de rând, care erau lăsaţi să moară de 
foame de către criminalii sovietici? 

Să încercăm să vedem care era viaţa intelectualilor de la ţară, prezentată 
într-un alt raport. „...Eu nu doresc putere sovietică. Basarabenii erau oameni 
cinstiţi, dar au venit ruşii şi i-au învăţat pe basarabeni să fure” (Putea M.M., 
învăţător de clase primare, s. Larga, r-nul Lipcani); „...Oare într-un astfel de 
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stat poţi trăi liniştit? Acesta este un stat de teroare şi foame” (Cucu N., s. 
Moleşti, r-nul Kotovsk). În total au fost înregistrate 17 cazuri. 

Într-un alt document, datat cu 13 august 1948, menţiunea „secret” [246], 
adresată preşedintelui biroului politic al CC al PCU(b), responsabil pentru 
Moldova, Ivanov V.A. „...Noi trebuie să strângem o tonă de grâu, iar statul 
cere două tone. Trebuie să predăm totul – carne, lapte, impozite, împrumuturi, 
asigurare. Ei cer cât mai mult, ca noi să nu fim în stare să dăm şi să întrăm în 
kolhoz” (s. Costeşti, r-nul Kotovsk); „...Vă informăm că am terminat de cosit, 
însă nu ne permit să-l ducem acasă, iau totul. Anul acesta trebuie să predăm 
statului pentru anii 1945 –46–47, iar nouă nu ne rămâne nimic” (s.Chiştelniţa, 
r-nul Chiperceni); „...Zilnic vin şi cer predarea pâinii, dar noi nu avem nimic. 
Cum vom trăi mai departe, nu ştim” (s. Malovata, r-nul Susleni). Toate aceste 
fărădelegi au loc după doi ani de foamete straşnică, când populaţia abia îşi 

revenea după acest coşmar, tot de ei organizat.  
În anul 1947, când zeci de mii de basarabeni 

mureau de foame, industria alimentară din 
R.S.S.M. a depăşit planul anului 1946 la 
fabricarea untului cu 33,2 la sută, a uleiului cu 
39,5, a cărnii cu 32,5, a conservelor - cu 101,9 
procente. Acest lucru îl aflăm din sursa oficială - 
ziarul “Moldova Socialistă" din 28 ianuarie 1947 
[247]. Este evident, că aceste produse alimentare 
proveneau din producţia sechestrată de la ţărani şi 
se exporta în URSS, în timp ce producătorii din 
Moldova mureau de foame. „Mai trebuie, oare, în 
atare situaţie, să ne mirăm că, urmând cu 

smerenie indicaţiile de la Moscova, conducătorii din Republică fixau în toiul 
secetei din primăvara anului 1946 o medie a recoltei agricole de 5-6 ori mai 
mare faţă de cea posibilă?...În anul 1946, când Moldova gemea în chinurile 
foamei, când oamenii se hrăneau cu frunză şi iarbă, când populaţia murea cu 
sutele, când se ajunsese la cea mai mare tragedie de a se mânca om pe om…, 
conducerea Uniunii Sovietice sancţiona exportul din ţară la un milion şi şapte 
sute de mii de tone de cereale” [244].  

Ceea ce se petrecea în acea straşnică perioadă de foamete întrece orice 
film de groază. Canibalism în socialism, în plin an 1947. „Canibalismul în 
R.S.S.M. era un secret de stat. Era categoric interzis de a vorbi sau scrie 
despre cruzimea NKVD-işţilor şi a activiştilor sovietici, care îi lăsau pe ţăranii 
basarabeni fără nici o rezervă de hrană, lăsându-i deliberat să moară de 
foame. „Nu veţi găsi nici o gazetă sau revistă sovietică din acei ani, în care să 
se menţioneze, cel puţin statistic cazurile multiple de canibalism. Secretul de 
stal era păstrat cu stricteţe. Nu voi face un comentariu pentru documentele  

 

Copii subnutriţi în timpul 
foametei provocate de Stalin. 
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care le pun la dispoziţia Dvs., stimaţi cititori, subiectul 
fiind prea pe înţelesul fiecăruia şi să ne ferească Bunul 
Dumnezeu de cele ce veţi citi mai jos. Este destul de 
dificil de vorbit despre canibalism. Cu atât mai mult 
despre canibalism în Basarabia, în estul Europei. Nu în 
Africa şi nici în Amazonia, ci la Chişinău, Bălţi, Orhei, 
Cahul etc. E foarte greu de imaginat că în această 
provincie românească (lăsată ruşilor în 1940 fără nici 
un foc de armă, reîntoarsă de Mareşalul Ion Antonescu 
pentru o scurtă perioada din 1941 până în 1944, 
reocupată de sovietici în acelaşi an), existau case  
„sigilate”, pe ele fiind afişată inscripţia „Toţi au 

murit”. E foarte greu de imaginat că în această parte a Moldovei copiii erau 
vînaţi pe străzi, aduşi în case, omorâţi şi mâncaţi...”[248].  

Câteva documente cu menţiunea „Strict secret” din Arhiva Naţională a 
Republicii Moldova [249, 250] scot la iveală cazuri 
ieşite din comun pentru acest colţ de ţară, care nu mai 
cunoscuse în lunga sa istorie multimilenară astfel de 
urgii: „Prin prezentul, consider de datoria mea să vă 
informez despre următoarele: Din cauza secetei şi a 
neroadei, în Republică s-au creat condiţii extrem de 
dificile privind situaţia alimentară, care au adus 
complicaţii populaţiei, îndeosebi de la sate, în 
consecinţă - îmbolnăviri de distrofie în masă, creşterea 
mortalităţii şi a cazurilor de canibalism. Din informaţia 
netotalizată, până la 5 februarie 1947 în Republică s-au 
înregistrat 213000 bolnavi de distrofie, dintre care 
copii de vârsta pînă la 4 ani - 39.000, de la 4 la 14 ani - 33000 oameni. Au fost 
instalate 14000 paturi în barăci temporare. În total au decedat 9.000 oameni. 

Numărul bolnavilor şi al decedaţilor cresc din zi în zi. 
De exemplu, de la 1 februarie până la 5 februarie, 
numărul bolnavilor de distrofie a crescut cu 24000 de 
oameni. În aceste cinci zile au decedat 2000 oameni. 
Au fost depistate 34 cazuri de canibalism (certificatele 
cu descrierea amănunţită se anexează). Republica a 
primit un ajutor considerabil din раrteа guvernului 
URSS Au fost date dispoziţii procurorilor judeţeni, 
orăşeneşti şi raionali de a controla cum a fost împărţit 
acest ajutor destinatarilor. Ţinând cont de situaţia 
creată în Republică, din zi în zi creşte criminalitatea: 
banditismul, furturile, omorurile ş.a.  



354                                                                                                        Valeriu Dulgheru 

 
Toţi procurorii au primit dispoziţii pentru a activiza lucrul cu crimele 

nedescoperite. Drept consecinţă a situaţiei, s-au supraîncărcat închisorile şi 
celulele de arest preventiv ale miliţiei. La 6 februarie 1947 a fost adoptată o 
hotărâre a Biroului CC al PCRM, în care se menţionează creşterea 
criminalităţii în legătură cu problema alimentară şi au fost preconizate măsuri 
de acordare a ajutorului organelor MAI din partea organelor de partid şi 
sovietice, chiar a populaţiei pentru apărare şi pentru intensificarea luptei cu 
criminalitatea. Aceste lucruri am avut de relatat. Anexă pe 6 file” [249]. Deja 
în 1946 s-a înregistrat un salt fără precedent al mortalităţii. Pe parcursul 
primelor trei luni ale anului 1946, în Republică, numărul celor, care s-au născut 
a fost de 9494, iar al morţilor de 14428, în mediul rural acest număr a fost de 
7845 si, respectiv, 12973, deci mureau aproape de doua ori mai mulţi decât se 
năşteau. La începutul verii aceluiaşi an, în multe sate din raioanele Bolotino şi 
Sângerei mureau zilnic câte 5-7 oameni în fiecare sat, iar în unele localităţi din 
raionul Lipcani – câte 10-15 oameni. În Chişinău, îi informa Ministerul de 
Interne al Republicii pe şefii de la Moscova, miliţia strângea întruna de pe 
stradă „de la 8 pâna la 12 cadavre ale ţăranilor sosiţi de prin sate”. 

Revenim, în continuare, la raportul menţionat mai sus, prezentat la 11 
februarie 1947, conducerii de partid şi de stat a Republicii, de către un 
funcţionar trimis la 7 februarie din acel an în raionul Congaz. Acesta menţiona 
că în satele vizitate de el „…În luna ianuarie şi la începutul lui februarie 
murise pâna la 30% din populaţie. Pe drumul de la Ciadâr-Lunga pâna la 
Congaz se tăvăleau cadavre, care nu fuseseră strânse multă vreme. În primul 
sat, în care m-am oprit, Baurci, localitate mare, era o linişte de mormânt; 
oamenii nu puteau fi văzuţi nici pe stradă, nici în ogrăzi, intrările şi ieşirile (în 
şi din curţi - n.a.) erau întroienite. Pridvorul şi încăperea sovietului sătesc din 
centrul satului sunt ticsite de bătrâne şi copii umflaţi. Unii dintre ei sunt pe 
jumătate leşinaţi. Alături este un punct de alimentare. La fereastra, unde se 
distribuie hrană, e încăierare şi strigăte neomeneşti.… Sovietul sătesc nu are 
date exacte privind starea populaţiei. Mi s-a spus că în ziua trecută muriseră 
20 de oameni. Am propus cercetarea imediată a curţilor. În prima jumătate a 
zilei au fost găsite 73 de cadavre. Majoritatea cadavrelor erau ascunse în 
şoproane, pridvoare, în nămeţi… În primele zile ale lunii februarie au murit 93 
de oameni...În satul Beşalma situaţia este şi mai proastă. La sovietul sătesc mi-
au raportat că, potrivit unor date incomplete, pe parcursul a 8 zile ale lunii 
februarie şi în ianuarie au murit 630 de oameni” [245]. „…Populaţia foloseşte 
în mâncare carne de câini, de pisici, hoituri de animale…e răspândit 
canibalismul (în continuare sunt prezentate 18 cazuri” [208, p. 156]. 

În februarie 1947, în Republică soseşte o comisie în frunte cu locţiitorul 
Preşedintelui Consiliului de Miniştri al URSS A.N. Kosîghin. În rezultatul 
controlului efectuat, Kosîghin îi expediază lui I. Stalin o telegramă secretă, în 
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care descrie situaţia  foarte gravă din Moldova. Ca urmare a acestei vizite, 
volumul ajutorului alimentar acordat înfometaţilor a crescut. În rezultat, spre 
sfârsitul anului 1947, proporţiile mortalităţii încep treptat să se reducă, conform 
datelor statisticilor oficiale. În luna noiembrie, decedaseră 3264 de oameni, cu 
21,2% mai mult decât se născuseră. În general, pe parcursul anului 1947 
populaţia rurală s-a redus cu 193,9 mii de oameni [200, p. 282]. Foametea a 
provocat mari pierderi de vieţi omeneşti şi în prima jumătate a anului 1948. La 
începutul acelui an, numărul decedaţilor era mult mai mare decât la sfârsitul 
anului anterior. 

„Examinarea unei bogate statistici privind mortalitatea în general si, în 
special, cea provocată de distrofie în raioanele Comrat, Căuşeni, Cimişlia şi 
Volontirovca din judeţul Bender, potrivit situaţiei de la sfârşitul a. 1946 şi 
începutul lui 1947, arăta că peste 70 la sută din întregul număr de decese erau 
rezultatul distrofiei. Tinând cont de aceasta constatare, apoi de rata foarte 
ridicată a mortalităţii, ca urmare a foametei pe parcursul anilor 1946-1947 şi 
în prima jumătate a a. 1948, precum şi de numărul mediu anual al deceselor 
foarte mare (de până la 200 de mii), trebuie să observăm că estimările mai 
vechi, conform cărora tributul foametei ar fi alcătuit cam 150-200 mii de vieţi 
omeneşti, sunt depăşite. Documentele examinate de noi demonstrează că acest 
indicator trebuie să varieze între 250-300 de mii, luând ca cifră medie 280 de 
mii” [251]. 

În final, în rezultatul analizei unei părţi infime din multitudinea surselor 
de informaţie în problema descrierii acestui Holodomor basarabean, se poate 
conchide cu certitudine asupra caracterului organizat şi planificat al foametei şi 
asupra acţiunilor criminale ale regimului comunist, care au condus la genocidul 
populaţiei paşnice a Basarabiei. Acest lucru este menţionat şi în concluziile 
Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist 
totalitar din Republica Moldova: „Vina pentru decesele în masă din cauza 
foametei revine atât lui I. Stalin şi conducerii sovietice de la Kremlin, căt şi 
Biroului CC al PC(b) din toata Uniunea pentru RSS Moldovenească, 
preşedinte – V. Ivanov, Comitetului Central al PC(b) din Moldova în frunte cu 
prim-secretarul N. Salogor, Consiliului de Miniştri al R.S.S.M., în frunte cu 
preşedintele acestuia, N. Coval, împuternicitului Consiliului de Miniştri al 
URSS pentru colectările de cereale în R.S.S.M., A. Sici, altor responsabili din 
structurile de partid şi administrative, care au decis destinul oamenilor simpli. 
Anume vârfurile Partidului Comunist se fac vinovate de rechiziţionarea 
inumană a ultimelor produse agricole, rămase prin podurile caselor, lăsând 
familiile înfometate fără o fărâmă de pâine pe masă, ceea ce a constituit cauza 
principală a îmbolnăvirii şi deceselor în masă. Prin politica promovată în anii 
1946-1947, ca şi în anii următori, autorităţile sovietice ignorau cu desăvârşire 
viaţa şi dreptul la viaţă al omului, normele morale fundamentale, obligatorii 
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pentru instituţiile unui stat. Foametea din R.S.S.M. a fost un fenomen provocat 
prin politica regimului comunist, a fost o crima monstruoasă, de care acesta se 
face vinovat. Pentru această crimă, comisă împotriva populaţiei paşnice, a 
copiilor şi bătrânilor, a oamenilor în plină vârstă, de diferite etnii şi confesii, 
regimul totalitar comunist trebuie condamnat moral, politic şi juridic” [252].  

 
3.8. Colectivizarea forţată în Basarabia 

 
„Numai în lunile iulie-noiembrie 1949 cota gospodăriilor 

ţărăneşti, care au intrat în colhozuri, s-a majorat de la 32% la 80% 
din total, pentru ca să se ridice la 97% în ianuarie 1951”. 

 
Dacă deportările din 1940-41 au fost mai mult o ofensivă politică a 

regimului comunist de ocupaţie, atunci foametea din 1946-47 şi marea  
deportare din 1949 au avut, în special, un caracter economic. A fost un mod 
draconic de „îmblânzire” a gospodarilor şi de „convingere” a lor ca să intre în 
acele structuri sovietice anacronice precum kolhozurile şi sovhozurile. Un efect 
scontat al deportării din 1949 a fost înregimentarea accelerată şi masivă a 
ţăranilor în kolhozuri, aşa-numita colectivizare, sau „ofensiva decisivă a 
socialismului asupra satului” dintre Prut şi Nistru. Legarea ţăranului de glia 
kolhoznică, prin dictatul regimului bolşevic, a avut drept urmare lichidarea 
proprietăţii private şi pierderea sentimentului de iniţiativă economică la sate, 
desţărănirea şi dezmoştenirea clasei ţăranilor. Odată cu încheierea 
colectivizării, a fost instituit un mecanism special al relaţiilor de producere şi 
repartiţie, care permitea statului sovietic să controleze în totalitate producţia 
agricolă, ţăranii primind de la stat doar minimul necesar pentru a supravieţui şi 
a munci din greu pe terenurile kolhoznice. 

Ţăranii basarabeni aveau o atitudine extrem de negativă în privinţa 
kolhozurilor. Iată unele păreri ale ţăranilor:  „...la noi, slavă domnului, kolhozul 
s-a desfiinţat şi noi iarăşi vom trăi pe vechi – individuali (nu ştia ţăranul ce 
fiară s-a apucat de capul lui - n.n.). În kolhoz nimeni nu doreşte să se înscrie...” 
(s. Chircani, jud. Cahul). „...La noi organizează kolhoz, însă nimeni nu doreşte 
să se înscrie...” (s. Larga, jud. Cahul) [253]. În document mai sunt încă 19 
opinii ale ţăranilor. 

Astfel, până la data de 1 ianuarie 1947, în raioanele de vest ale Republicii 
erau 400000 de gospodării individuale şi doar 93 de kolhozuri, care întruneau 
doar 2,4% din totalul gospodăriilor ţărăneşti. Dacă la data de 1.01.1941, în 
gospodăriile ţărăneşti din raioanele de vest ale Republicii se aflau 284,4 mii de 
cai, 449,5 mii animale cornute mari, 277,0 mii porci şi 1305,6 mii oi şi capre, 
atunci la data de 1.01.1947 numărul lor s-a redus: cai – până la 62,9 mii sau cu 
77,9%, vite cornute mari – până la 254,0 mii sau cu 43,5%, porci – până la 17,0 
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mii sau cu 93,9% şi oi şi capre – până la 567,2 mii sau cu 56,5%. Ca rezultat al 
acestei scăderi bruşte a numărului de animale, la începutul anului 1947 42,8% 
de gospodării nu aveau nici un animal [255, p.109]. Evident că la reducerea a 
numărului animalelor a contribuit puţin şi războiul, însă în mare parte, au fost 
sacrificate în timpul foametei. 

„Acest lucru este adevărat (deportarea) mai ales în ceea ce priveşte 
efectul asupra ritmului de colectivizare în următoarele luni după deportare. 
Astfel, numai în lunile iulie-noiembrie 1949, cota gospodăriilor ţărăneşti care 
au intrat în colhozuri s-a majorat de la 32% la 80% din total, pentru ca să se 
ridice la 97% în ianuarie 1951” [200, p.285]. 

Dacă la 1 februarie 1949 erau colectivizate numai 22% din gospodăriile 
ţărăneşti, în luna decembrie 1949 – erau deja 82,3%. De frica deportărilor, 
ţăranii au fost nevoiţi să intre în colhozuri, în numai cinci-şase luni fiind 
formate 1.743 colhozuri, care întruneau 306.400 gospodării ţărăneşti. Planul de 
colectivizare a fost depăşit de două ori. 

Cei aflaţi la conducerea statului numai oameni nu puteau fi numiţi. Într-
un fel, acţiunile lor puteau fi justificate (din punctul lor de vedere). Chiar şi 
după această foamete straşnică, puţini ţărani doreau să între în colhoz. La data 
de 1 iulie 1948, în kolhozuri erau cuprinse doar 11,7% din toate gospodăriile 
ţărăneşti. Pentru a-şi îmbunătăţi indicii, ştabii partiinici au început pregătirea 
celei de a doua mari deportări. Într-un raport al Ministerului Afacerilor Interne 
al R.S.S.M. din 12 octombrie 1948, adresat ministrului de interne al URSS, 
Kruglov, se menţiona că în decurs de doi ani şi jumate organele M.A.I. au tras 
la răspundere penală 44160 de oameni, din care în 1946 – 15550, în 1947 – 
21707 şi în prima jumate a anului 1948 – 6903 oameni [254, p.285]. În 
majoritatea cazurilor pentru nedorinţa de a intra în kolhoz, pentru neachitarea 
birurilor insuportabile etc.  

Cine erau interesaţi de deportarea în masă a celor mai buni gospodari şi 
intelectuali.: 

- organele de partid, de la cele inferioare până la cele superioare, pentru 
care se ridicau indicii la capitolul „colectivizare”; 

- organele de securitate, pentru a-şi argumenta salariile nu rele, inventând 
duşmani ai poporului chiar şi acolo unde nu puteau exista; 

- puzderia de cozi de topor – aşa-numiţii activişti, care nutreau să se 
căpătuiască în urma deportării gospodarilor (gospodăriile agonisite de o viaţă 
întreagă, încăpeau pe mâinile unor parveniţi); 

- o bună parte dintre „eliberatorii” veniţi în Basarabia, pentru a conduce o 
turmă decapitată spre zările comunismului, care se căpătuiau şi ei cu 
apartamente şi alte bunuri agonisite de cei deportaţi. 

Ştiau ei ce ştiau. Un popor decapitat, înfometat, înfricoşat, îngenunchiat 
era mult mai lesne de băgat în kolhozuri – această anacronică pentru ţăranul 
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basarabean formă de gospodărire a pământului. Iată că organele de partid şi de 
securitate (mai corect de exterminare) şi-au văzut planurile aprobate la cel mai 
înalt nivel. 

Lichidarea, ca grup social, dar uneori şi fizică, a ţăranilor înstăriţi, 
declaraţi chiaburi, prin expropierea şi deportarea lor, viza accelerarea ritmurilor 
colectivizării şi transformarea acestui proces într-o acţiune de masă. Se miza pe 
frica de deportare, oculată tot mai adânc ţăranilor. 

Deportarea din 6 iulie 1949 a avut efectul scontat: timp de câteva zile, 
populaţia R.S.S.M. a trait într-o stare de frică imensă că va fi deportată în 
Siberia daca nu va intra în kolhozuri. Asa că, între 6 iulie şi 1 septembrie 1949, 
în R.S.S.M. au fost organizate 750 de kolhozuri, în care au intrat 183.333 
gospodarii ţărăneşti! E. Enghirs, contabil în Soroca, spunea că deportarea 
ţăranilor înstăriţi „s-a facut pentru a influenţa restul masei ţărăneşti şi a o forţa 
să intre cât mai repede în kolhoz, adică a realiza colectivizarea delaolaltă în 
Moscova” [200, p. 286]. 

În raportul Tismăneanu [206, p.585] se menţionează: „Foametea, după 
cum am văzut, n-a convins ţăranul să intre în kolhoz. Ca şi în alte regiuni 
anexate recent de Uniunea Sovietica, în R.S.S.M. a fost organizată o nouă 
deportare în masă, dupa modelul celei din iunie 1941”.  

 
3.9. Al doilea val de deportări din 6 – 7 iulie 1949 
 

„De ce m-aţi dus de lângă boi? De ce m-aţi dus de acasă”. 
 

Pe când rănile foametei nu fuseseră încă 
lecuite, începu o altă mare dramă a ţărănimii 
basarabene – deportările în masă ale gospodarilor 
de frunte ai satelor. De fapt, aceasta dezrădăcinare 
a ţărănimii basarabene şi izgonirea ei în Siberia, 
era după, război o reluare a procesului început în 
ajunul lui. La indicaţiile exprese ale Biroului 
Politic al CC al PCUS, Consililui de Miniştri al 
URSS şi al Ministerului Securităţii de Stat al 
URSS, maşina totalitară sovietică de tocat oameni 
şi popoare va mai lovi încă o dată, în plină forţă, în 
populaţia din RSS Moldovenească. Isteria 

organelor de partid şi securitate ale R.S.S.M. în jurul aşa-numitei probleme a 
„culacilor”  şi altor „elemente antisovietice” ajunge la apogeu spre sfârşitul 
anului 1948. Deja la 12 octombrie 1948, MAI al R.S.S.M., în persoana 
ministrului Tutuşkin, se adresează către MAI URSS Kruglov S.N. cu o notă de 
serviciu, în care „argumentează” necesitatea  deportării din Moldova în locuri 
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îndepărtate ale URSS a „culacilor”, depistând cca. 15000 familii. Într-o altă 
notă de serviciu a altui demnitar (ministrul MSS al R.S.S.M. I. Mordoveţ), 
trimisă cu o lună mai târziu, apare cifra de 33640, dintre care culaci – 23084 
familii. În petiţia biroului politic al CC al PC(b)M şi consiliului de miniştri al 
R.S.S.M. din 17 martie 1949, adresată consiliului de miniştri al URSS, 
figurează cifra de 39091 oameni. La 6 aprilie 1949, Sovietul Miniştrilor al 
URSS a adoptat hotărârea cu privire la exilarea din R.S.S.M. a familiilor de 
chiaburi, a foştilor moşieri, negustori şi complici ai „ocupanţilor”. Ultimii erau 
stigmatizaţi drept „colaboraţionişti”. Astfel se prevedea deportarea a 11280 de 
familii (40850 de persoane). A fost fixat şi timpul desfăşurării operaţiei 
denumite „Iug” („Sud”) – începutul de la 6 iulie 1949, ora 2:00 şi sfârşind la 7 
iulie, ora 20:00. Astfel, soarta a peste 40000 de oameni, între care mai mult de 
1/3 copii până la 17 ani, a fost pecetluită printr-o singură trăsătură de condei. 
Începe o pregătire furibundă pentru organizarea deportării celor cca. 40000 
oameni [256]. Operaţia sub denumirea codificată „Iug” („Sud”)” este pregătită 
în în mare taină (pentru a exclude la maxim eschivarea de la deportare). În 
final, la 6 iulie 1949, în urma adoptării Hotărârii strict secrete a Consilului de 
Miniştri al R.S.S.M.  Nr. 509 din 28 iunie 1949 “Cu privire la deportarea de pe 
teritoriul R.S.S.M. a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, 
complicilor ocupanţilor germani, persoanelor, care au colaborat cu organele 
poliţiei germane şi româneşti, a membrilor partidelor politice, a gardiştilor 
albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor 
enumerate mai sus” prin care se prevedea deportarea  unui număr mai mare de 
familii –11342. Toţi membrii familiilor urmau „să fie deportaţi pe viaţă în 
regiuni îndepărtate ale Uniunii RSS”. În hotărârea respectivă se stipula că celor 
deportaţi li se permitea „să ia cu sine valori, bani, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
veselă şi alte obiecte casnice, inventar agricol, meşteşugăresc şi casnic precum 
şi o rezervă de produse alimentare în volum total de 1500 kilograme de fiecare 
familie” [244]. În realitate, în 
noaptea de 5 spre 6 iulie 
1949, au fost deportate „pe 
vecie” în cadrul Operaţiunii 
„Iug” („Sud”) în jur de 
36000 persoane (9 864 
bărbaţi, 14 300 femei şi 11 
889 copii). Basarabenii au 
fost deportaţi în Siberia 
(Kurgan, Tiumeni, Irkutsk, 
Habarovsk) şi în Kazahstan 
(Aktiubinsk, Jambul şi 

 
 

Eşalonul cu deportaţi basarabeni la una din staţionările 
în plin câmp. 
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 Kazahstanul de Sud). Documentele de 
arhiva denotă că desfăşurarea acestei 
operaţiuni au participat 4.496 de 
“lucrători operativi” ai Ministerului 
Securităţii de Stat al URSS, inclusiv 
aduşi şi din alte republici, 13774 ofiţeri şi 
soldaţi şi a 4705 activişti de partid din 
Moldova. Pentru realizarea acestor 
deportări în masă au fost mobilizate 4069 
autovehicule pentru transportarea celor 
ce au fost ridicaţi şi pregătite 30 de 
eşaloane, respectiv, 1573 de vagoane 
pentru vite, pentru ai duce pe aceşti 
nefericiţi în Siberia. Dacă facem un 
calcul simplu, fiecărui bărbat, femeie sau 
copil îi revenea câte 1,5 soldaţi, lucrători 
operativi, activişti. De câtă risipă de 
mijloace şi forţe umane a dat dovadă 
regimul sovietic pentru a nenoroci o 
parte (cea mai bună) din propriul popor 
(aşa considerau ei, cu toate că 
majoritatea absolută erau străini de 
neamul basarabenilor, nu-l cunoşteau şi 
nici nu doreau să-l cunoască, 
comportându-se ca nişte ocupanţi cruzi, 
care-şi extermină prizonierii). De notat 
că acestor „deportaţi pe vecie” li    s-au 
confiscat averile şi li s-a interzis să-şi ia 
cu ei bunuri materiale. Astfel era 
„rezolvată” nu numai problema 
deschiaburirii, ci şi aceea a 
deznaţionalizării Basarabiei (Stalin 
spusese la un moment dat că „problema 
ţărănească este baza, chintesenţa 
problemei naţionale”).  

Conform rapoartelor ştabilor 
„operaţiunea a decurs normal, fără 

excese”. Cât cinism se ascunde în această frază. Doamne, câte râuri de lacrimi 
s-au scurs, câte familii distruse, câte suflete mutilate de copii se ascund în 
spatele acestor cifre şi rapoarte seci. Câţi dintre aceşti copii ar fi putut deveni 
învăţători, medici, ingineri sau pur şi simplu buni gospodari, ca şi părinţii, lor 

 

Deportări din Basarabia, copii închişi 
într-un vagon pentru vite. 

 

 

Copii români din Basarabia, deportaţi 
pe 6 iulie 1949, în Siberia, la vreo lună 

după deportare. Fotografie de la 
Muzeul Naţional de Istorie şi 

Arheologie, Chişinau. 
 

 

Copii basarabeni deportaţi în 
gulagurile din U.R.S.S. 
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dacă n-ar fi căzut această urgie comunistă pe capul lor? Executorii acestor 
crime împotriva umanităţii trebuie să fie cunoscuţi publicului larg.  
          Potrivit unui document dat publicităţii după moartea lui Stalin, la 1 iulie 
1953, de I.A. Serov, ministrul adjunct de Interne al URSS, în evidenţa 
ministerului se mai aflau 46616 persoane deportate din R.S.S.M. în 
„speţposelenia” („localităţile speciale”) din Rusia şi Kazahstan. 10386 se aflau 
acolo încă din 1941, iar 36147 din 1949. Mulţi dintre cei deportaţi muriseră 
între timp în condiţiile transportului şi detenţiei.  

Apare întrebarea dacă ţăranii aveau ştire de „surpriza”, pe care le-o 
pregăteau criminalii sovietici. Conform istoriografiei tradiţionale, deportarea 
zecilor de mii de ţărani s-a facut pe neasteptate. În realitate nu a fost aşa. Există 
o serie de documente, care confirmă acest lucru. În pofida caracterului strict 
secret al acestei operaţiuni, totuşi scurgeri de informaţii au avut loc, ceea ce a 
constituit obiectul unei hotărâri a MSS al URSS. De exemplu, la 18 mai, soţia 
şefului de colectare a furajului din Chişinău, Raiburg Rosalia Naumovna, în 
discuţie cu soţia lucrătorului operativ al MSS al R.S.S.M., locotenent superior 
Iustinov, referitor la problema apartamentului a declarat: „Degrabă voi trebuie 
să primiţi apartament, deoarece din Moldova vor fi deportaţi toţi culacii, 
comercianţii, şi acest lucru deja se efectuează”. La 15 mai 1949, un ofiţer de 
miliţie declara, în prezenţa unui grup de oameni din satul Ermoclia, raionul 
Căuşeni, ca aşa-zişii chiaburi „peste câteva zile vor fi deportaţi în adâncul 
Uniunii Sovietice, iar averea lor va fi confiscată”. La 26 mai, directorul şcolii 
din satul Redi-Ceresnovăţ, A. Topor, fiind interogat de către oamenii 
Securităţii, mărturisea că „...în zilele de 26-28 aprilie fusese vizitat acasă de 
către un oarecare Mihailiuk, căpitan KGB, care i-a spus că urma să fie 
deportat. Spunând acestea, ofiţerul scoase din geanta sa niste mape, în care 
am citit numele Kveatkovschi F.C., Sochirca A.C., Iustin Ţarălungă şi, se pare, 
Anton Popa. Găsind mapa cu numele meu, Mihailiuk mi-a arătat de departe 
prima pagină a dosarului ca dovadă a afirmaţiei sale că voi fi deportat. 

Aceasta se prezenta ca o anchetă 
executată la tipografie pe hârtie 
albă. În partea de sus am citit 
cuvântul „premilitar”, scris la 
maşină, apoi numele meu de 
familie, prenumele, numele dupa 
tată, anul naşterii, originea socială, 
studiile. Dupa asta soţia mea a 
început să plângă. Atunci a început 
să plângă şi Mihailiuk, zicând: „Îmi 
pare rau pentru voi (se mai 
întâlneau şi oameni printre 

Ţărance basarabene în robia colhoznică din 
locurile de deportare. 
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căpcăunii sovietici), dar vă vor duce de aici nu mai târziu decât peste 10 zile” 
[200, p. 291].  

Un ţăran din Drochia, A. Bejan, s-a destăinuit, din întâmplare, unui agent 
KGB: „Nişte buni cunoscuţi de ai mei mi-au povestit că am fost inclus în lista 
chiaburilor. Pe la sfârşitul lui mai sau în iunie, când se vor termina examenele 
în instituţiile de învăţământ, persoanele din listele cu chiaburi, comercianţi, cei 
care au fugit în România şi s-au întors, cei suspecţi din punct de vedere politic 
vor fi trimişi din Moldova. O rudă de a mea din Edineţ este în relaţii bune cu 
un căpitan de Securitate, care i-a spus că a fost inclus în listele cu chiaburi şi 
i-a zis, dacă doreşti să nu fii deportat, atunci şterge-o de aici de cu vreme. Aşa 
a şi făcut, a fugit nu se ştie încotro” [200, p.291]. 

O femeie pe nume Moskviciuk, administrator de case din Chisinau, a 
declarat: „În curând vom evacua din Basarabia toate persoanele suspecte”. De 
altfel, în luna mai Chişinăul fierbea de astfel de zvonuri. Până şi corespondenţa 
interceptată de KGB conţinea o mulţime de relatări despre apropiatele 
deportări. G.A. Jmurciuk, cetaţean din raionul Sângerei, scria unei rude din 
regiunea Voroşilovgrad: “Nu ne scrieţi scrisori, deoarece pe la noi lumea 
vorbeşte că toţi basarabenii vor fi deportaţi în alte locuri”. Mulţi moldoveni 
deportaţi în Siberia înca în iunie 1941, scriau rudelor de la baştină şi întrebau 
dacă, într-adevar, vor fi deportate degrabă şi ele. “Pe la noi pe aici se aude că 
din Basarabia va fi deportată foarte multă lume. Aşa să fie oare?” scria E.I. 
Buzdugan din regiunea Tomsk. 

Din documentele arhivei Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii 
Moldova, care încep să fie valorificate abia acum, cunoaştem că mulţi 
basarabeni au intrat în formaţiunile de luptă împotriva sovieticilor tocmai 
pentru că erau informaţi că urmau să fie izgoniţi pentru totdeauna din satele lor. 
Prin iunie 1949, ţăranul Gavril Andronovici din satul Condrăteşti, raionul 
Corneşti, mărturisea într-un cerc de prieteni, care la scurt timp după aceea vor 
constitui nucleul organizaţiei „Armata Neagra”, că fusese inclus în lista 
chiaburilor şi că mâine-poimâine va fi ridicat şi trimis în Siberia. Această ştire 
a fost confirmată şi de alţi participanţi la acea întrunire din casa lui 
Andronovici. Tribunalul militar din Odesa menţiona că în 1949 mulţi ţărani din 
raioanele Corneşti, Chişcăreni şi Bravicea au aflat din timp despre ridicările ce 
se pregăteau, de aceea au părăsit satele şi s-au ascuns prin păduri. Marea 
majoritate însă nu a întreprins nimic, din neştiinţă sau resemnându-se în faţa 
acestei urgii. „Iată noutatea din satul nostru. La 5 iulie ne-am culcat si n-am 
ştiut nimic, iar când ne-am trezit, am văzut 80 de gospodari în maşini. Dar de 
ce şi pentru ce, ei singuri nu ştiu. Se vede că a sosit ceasul de la urmă, dacă te 
iau aşa, fără nici o vină. Erau mari strigăte şi plânsete. Toata lumea era 
speriată în aşa măsură, că nimeni nu a mai ieşit la lucru în câmp. Nu se ştie ce 
va fi şi cu noi, adică cu cei care au rămas. Se zice că noi o vom păţi şi mai rău 
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decât acei care au fost ridicaţi…” (Dintr-o informaţie specială a KGB-ului, din 
14 iulie 1949 [200]). A fost mare jale în Basarabia la 6 iulie 1949. Zeci de mii 
de destine mutilate, de visuri neîmplinite ale copiilor şi adolescenţilor, ale 
tinerelor familii, zeci de mii de gospodari deportaţi, ceea ce a fost, de fapt, 
decapitarea satului basarabean, a întregului sistem de gospodărire la sat, în 
urma căreia, nici până astăzi, satul basarabean nu-şi poate reveni – acestea au 
fost urmările acelor mari deportări, care au avut un pronunţat substrat 
economic – lichidarea, prin izolare a fruntaşilor satului, a rezistenţei la 
colectivizarea forţată a gospodăriilor ţărăneşti şi la crearea accelerată, pe 
această cale, a sistemului socialist în agricultură. Informaţia adiţională (un fel 
de protocol secret), care preciza că guvernul sovietic hotarâse ca „deportarea 
categoriilor menţionate mai sus să se facă pentru vecie”, vorbeşte o dată în 
plus despre scopul regimului comunist din Basarabia. Confiscarea întregii averi 
a celor deportaţi demonstrează, indirect, că într-adevar această populaţie era 
expatriată pe vecie. Acesta era un adevăr pe care nu-l ascundea nici chiar 
istoriografia sovietică, şi este relevat cu destulă obiectivitate în cercetările mai 
noi ale istoricilor moldoveni. Te cutremuri citind mărturiile şi scrisorile 
nevinovate ale ţăranilor basarabeni, pentru care fapt erau judecaţi şi 
condamnaţi la ani grei de închisoare, pe care le-au găsit prin documentele 
secrete din arhivele, desecretizate pentru moment, cercetătorii basarabeni [208, 
240, 251].  

Doamne, câte râuri de lacrimi s-au scurs, câte familii distruse, câte 
suflete mutilate de copii se ascund în spatele acestor cifre şi rapoarte seci. 
Executorii acestor crime împotriva umanităţii trebuie să fie cunoscuţi 
publicului larg. Iată doar unele nume ale celor care au planificat şi realizat 
acest genocid: 

1. General-maior Mordoveţ Iosif Lavrentievici – ministrul securităţii de stat 
al R.S.S.M.; 

2. General-maior Ermolin Ivan Ilici – responsabil al MSS al URSS; 
3. Colonel Kolotuşkin Alexandr Alexeevici – viceministrul de personal al 

securităţii de stat al R.S.S.M.; 
4. Colonel-locotenent Ostreacov Serghei Zaharovici – şeful ştabului 

conducerii operaţiunii; 
5. Maior Iacovlev – şeful secţiei nr.2 a MSS al R.S.S.M.; 
6. Căpitan Şvarţman Lev Zinovievici – şef sector secţie nr.2 MSS al 

R.S.S.M.; 
7. Locotenent Mordoveţ Leonid Iosifovici – responsabil operativ superior al 

secţiei nr.2 a MSS al R.S.S.M. 
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În total – 30 de persoane, care au participat la conducerea nemijlocită a 

aşa-numitei „operaţiunii”. Observaţi în această listă vreun nume de 
basarabean, fie şi coadă de topor? Nu. Încă o dovadă că regimul sovietic a fost 
unul de ocupaţie. O vină şi mai mare o poartă organele de conducere superioare 
de partid a P.C.(b)m. (secretar Kovali N.G.) şi sovietice (preşedinte al 
consiliului miniştrilor al R.S.S.M., Rudi G.) ş.m.a. După aceste deportări în 
masă, ştabii raportau o creştere considerabilă a numărului cererilor de intrare în 
kolhoz. Ce-i mai rămânea bietului nostru ţăran să facă? Nu avea de ales. 
Lacheii locali (preşedinţii sovietelor săteşti, activiştii) le insuflau că există doar 
două căi: în colhoz, sau în Siberia. 

Averea ţăranilor gospodari, în multe cazuri, a fost baza kolhozurilor nou 
formate. Acesta a fost motivul de bază al acestei deportări. Motivul declarat de 
conducerea de partid este unul camuflat: „capii acestor familii, în calitate de 
elemente chiabureşti şi naţionaliste, au constituit întotdeauna sprijinul 
regimurilor reacţionare române pe teritoriul fostei Basarabii, făceau parte din 
diferite partide burghezo-naţionaliste românesti, erau promotori ai politicii 
antisovietice la sat” [200, p.293]. Sigur că gospodarii satelor basarabene nu 
aveau cum agrea Sovietele, care arătau pe faţă că doreau să distrugă tot ce era 
mai bun în agricultura ţărănească a ţinutului. Adevărul este că masa 
gospodarilor de frunte ai satelor nu era implicată aproape deloc în activitatea 
partidelor politice din România, întrucât era absorbită complet de activităţile 
vieţii de zi cu zi. 
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3.10. Al treilea val de deportări – 1 aprilie 1951 
 

„Şi-au tremurat stăpânii lumii/ La glasul blândului profet.  
Şi-un duşman au văzut în fiul/ Dulgherului din Nazaret! 

Urască-l cei fără de lege.../ Ce-i pasă lui de ura lor?  
El a venit s-aducă pacea/ Şi înfrăţirea tuturor.” 

(Al. Vlahuţă) 
 

Comunismul, practic, a dispărut. Creştinismul însă, după persecuţii de 
peste 2000 de ani, a supravieţuit. În pofida prigonirilor romane, a prigonirilor 
păgâne turceşti, a prigonirilor bolşevice din ultima perioadă, creştinismul a 
supravieţuit. După ofensiva politică realizată de ocupanţii sovietici la începutul 
ocupaţiei în  Basarabia (în 1940) şi celei politico-economice (deportările din 5-
6 iulie 1949) regimul comunist a pornit ofensiva spirituală pentru formarea 
omului nou de tip sovietic, iar religia era un impediment serios în acest sens. 
Cât cinism în acţiunile guvernării comuniste actuale de restaurare a bisericilor 
şi mănăstirilor, distruse şi închise, transformate în depozite şi grajduri de către 
predecesorii lor. 

Această ofensivă a început cu al treilea val de deportări – deportarea de la 
1 aprilie 1951. Operaţiunea s-a numit conspirativ “Sever” (Nord”) şi a fost 
pusă în aplicare în baza aceleiaşi Hotărâri a Consiliului de Miniştri al URSS 
Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 şi Hotărârii Consiliului de Miniştri al URSS 
nr.667-339cc din 3 martie 1951, care prevedea “deportarea de pe teritoriul 
RSS Moldovenească a membrilor sectei ilegale antisovietice a iehoviştilor şi 
membrilor familiilor acestora, în total 5917 persoane”. Operaţiunile de 
deportare a populaţiei civile au fost planificate de organele de represiune ca 
nişte operaţiuni militare în toată regula (observaţi şi denumirile operaţiunilor 
„Sud”, „Nord”). Acţiunea a început la ora 04,00 şi s-a încheiat la ora 20,00 în 
aceeaşi zi. Au fost arestate şi deportate în Siberia (reg.Kurgan) 723 de familii, 
respectiv, 2617 persoane (808 bărbaţi, 967 femei şi 842 copii), acuzate în 
special, de apartenenţă la secta religioasă “Martorii lui Iehova” care, conform 
clasificării regimului comunist, făcea parte din categoria „sectelor ilegale 
antisovietice”. La această operaţiune au participat 546 de “lucrători operativi” 
ai Securităţii, 1127 ofiţeri şi soldaţi din Ministerul Securităţii, 275 ofiţeri şi 
soldaţi de miliţie şi 750 de persoane din cadrul organelor sovietice de partid din 
Moldova. Deportarea s-a făcut în două eşaloane, acestea ajunngând la 
destinaţie la 13-14 aprilie 1951. Îe drum, s-au născut câţiva copii şi au murit 
câteva persoane bolnave.  

Un raport al Ministerului de Interne al URSS din 1956 arată că iehoviştii 
din  
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Moldova, împreună cu cei din 
Republicile baltice şi regiunile din 
vestul Ucrainei şi  Belarusiei erau în 
număr de 7449 deportaţi,  în regiunile 
Tomsk, Krasnoiarsk şi Irkutsk din 
Siberia. Sunt cunoscuţi mai mulţi 
români basarabeni deportaţi, în iulie 
1949 şi aprilie 1951, în Siberia şi 
Kazahstan, pe motiv de apartenenţă la 
secta religioasă “Martorii lui Iehova”, 
care astăzi locuiesc compact în 
localităţi din apropierea fostei capitale a 

Kazahstanului, Alma-Ata, şi în apropierea capitalei Kyrgyzstanului, Bishkek. 
Aceştia mi-au relatat că, în anii 60, când au vrut să se întoarcă în Basarabia, nu 
li s-a permis fiind obligaţi să semneze documente că nu au pretenţii la 
recuperarea averilor pe care le-au lăsat când au fost deportaţi. De notat că 
aceste comunităţi (persoanele în vârstă), prin religie, şi-au păstrat limba română 
(graiul moldovenesc), obiceiurile şi tradiţiile populare. 

Culmea justiţiei de tip sovietic a fost că oamenii mai întâi erau ridicaţi de 
la vetrele lor, deportaţi dincolo de munţii Ural, după care li se fabricau dosare 
penale de „duşmani ai poporului”(!). Doar pe parcursul a 11 ani, în Basarabia 
au avut loc 3 mari deportări, o continuă serie de arestări şi deportări locale 
(întreruptă doar în perioada războiului). În urma deportărilor masive, 
războiului, foametei, migraţiei, populaţia Republicii Moldova, după unele date 
prealabile, a scăzut cu cca. 30%. De menţionat că pierderile masive au fost în 
rândul intelectualilor şi gospodarilor, distrusă fiind chiar floarea naţiunii. Cine 
le va compensa pierderile morale (dar şi materiale) acestor jertfe ale 
genocidului sovietic? Când oare va fi organizat tribunalul internaţional asupra 
comunismului, numărul jertfelor căruia sunt mult mai mari decât ale 
fascismului. „Nu făureşti nimic întemeiat pe robie, afară de revolta robilor” 
(Antoine de Saint Exupery). 

Deşi deportarea de la 1 aprilie 1951 s-a bazat pe criteriul confesional, nu 
de clasă, ea trebuie privită, de asemenea, în contextul doctrinei staliniste a 
luptei de clasă. Cea mai gravă crimă a „martorilor lui Iehova”, care au fost 
deportaţi din Republică, în opinia conducerii Ministerului Securităţii al 
R.S.S.M., era tendinţa lor „de a organiza o activitate duşmanoasă, în scopul 
menţinerii, prin intermediul bisericii, a influenţei româneşti asupra populaţiei 
religioase şi educării unei atitudini negative faţă de orânduirea sovietică”. 
Clericii şi sectanţii mai erau acuzaţi şi pentru faptul că „convocau adunări cu 
caracter antisovietic, răspândeau zvonuri antisovietice, contracarau acţiunile 
puterii sovietice în mediul rural, educau tineretul în spirit antisovietic”. 

 

Deportaţi care îşi duc crucea suferinţei 
departe de pământul drag, departe de casă.
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Subiectul deportării celor care erau parte a cultului religios „Martorii lui 
Iehova” este puţin abordat de istoriografie, unele aspecte ale acestuia fiind 
dezvăluite în culegerile de documente [208, 210, 211].  
 

3.11. Al patrulea val de deportări a basarabenilor 1956-1991 
 

Deportarea de la 1 aprilie 1951 este considerată de istoriografia oficială 
drept ultimul val. De fapt aceasta este o opinie greşită. Deportările în Basarabia 
au început îndată după ocuparea Basarabiei de regimul sovietic şi au continuat 
tot timpul (cu excepţia perioadei din timpul războiului (1941-1944). 
Deportările din 1941, 1949 şi 1951 au fost doar vârfurile acestui proces 
aleatoriu, dar permanent. Deportările directe şi indirecte au continuat până la 
sfârşitul anilor ‚90 având drept scop modificarea structurii etnice a populaţiei 
Basarabiei, deznaţionalizarea românilor basarabeni. 

În anii stalinismului, Moscova a tratat R.S.S. Moldoveneasca nu numai ca 
pe o sursă de materie primă, ci şi ca o sursă de forţă de muncă ieftină pentru 
şantierele de construcţii, întreprinderile industriale şi minele de cărbune, 
zăcămintele petroliere, industria lemnului etc. din diferite regiuni ale 
imperiului sovietic. Există documente, care arată că, imediat după anexarea la 
28 iunie 1940 a Basarabiei, din această regiune au fost recrutate şi trimise la 
muncă forţată în întreaga Uniune Sovietica mii de persoane. Încă din anul 
1940, în R.S.S.M. a fost creată o direcţie republicană pentru recrutări la munci, 
iar în raioane s-au organizat birouri investite cu largi împuterniciri ca să 
recruteze muncitori pentru „santierele comuniste” din raioanele estice şi 
nordice ale URSS. Prin Hotărârea nr.39, din 9 august 1940, Consiliul 
Economic al Guvernuluii URSS a dispus „recrutarea în localităţile rurale ale 
Basarabiei a 20 de mii de muncitori”, iar la 28 august 1940, conducerii 
Chişinăului i s-au cerut „recrutări suplimentare în judeţele RSS Moldoveneşti”. 
În rezultat, planul a fost depăşit: până la 29 noiembrie 1940, organele de partid 
mobilizaseră şi trimiseseră din Basarabia în regiunile îndepărtate ale URSS 
56.365 persoane, adică de trei ori mai mult decât fusese planificat. În locul lor 
au fost aduşi în Basarabia 13 mii de ofiţeri NKVD şi de armată, învăţători din 
Ucraina, Rusia, Belarus, care au predat limba rusă obligatorie timp de un an. 
Acesta a fost începutul deznaţionalizării provinciilor româneşti ocupate.  

Din aprilie 1944, când Basarabia a fost reocupată de URSS, odată cu 
mobilizările în armata sovietică au fost reluate şi recrutările la munci în 
industriile lemnului, cărbunelui, minieră, a cimentului, petrolieră etc. Astfel în 
cursul anului 1947 au fost recrutate 36635 de persoane, majoritatea dintre care 
– 31788 - au fost trimise la întreprinderile şi minele din Donbas. De menţionat 
că din numărul total al celor recrutaţi în a doua jumătate a anului 1947, 6199 de 
persoane au părăsit fără autorizaţie locurile de muncă şi au revenit la baştină. 
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Cauzele – condiţiile grele de trai, majoritatea fiind din ţărani nu erau obişnuiţi 
cu lucrul în mine, de asemenea, mulţi din ei nu cunoşteau limba rusă [208, p. 
163]. Pentru aceasta Tribunalul militar din Republică, în perioada 1947-1948, a 
condamnat la privaţiune de libertate 563 persoane, pe un termen de la 5 la 8 
ani, iar mai bine de 6000 de persoane erau date în căutare [208, p. 163]. Astfel, 
regimul sovietic crease un sistem de iobăgie, de robie. În anii 1948-1960, 
numai muncitorii (fără membrii de familie) recrutaţi pentru munci la „marile 
şantiere comuniste” au fost aproape 200000 de persoane. 

Acelaşi proces de deportare puţin camuflat continua şi după anii 50. 
Astfel la 6 octombrie 1952, Secretarul General al Partidului Comunist din 
R.S.S. Moldovenească, Leonid Brejnev, se adresează Comitetului Central al 
Partidului de la Moscova cu „rugămintea” să fie deportate din Basarabia alte 
„elemente antisovietice”, care au rămas nestrămutate în operatiunile din 6-7 
iulie 1949 şi 1 aprilie 1951. Potrivit lui Brejnev, „...în prezent, pe teritoriul 
Moldovei sunt 3117 persoane care s-au sustras de la strămutare în 1949: 735 
familii de chiaburi însumând 2382 persoane şi 735 de chiaburi rămaşi singuri, 
ale căror familii au fost strămutate şi se află în colonii”. Nu-i dau linişte lui 
Brejnev nici credincioşii de altă religie: „…În prezent, în raioanele limitrofe 
ale oraşului Bălţi, sunt identificate încă 850 familii de sectanţi iehovişti - 1700 
de persoane, precum şi 400 familii de adepţi ai sectelor inochentiştilor, 
arhangheliştilor, sâmbotiştilor, cincizeciştilor şi adventist-reformiştilor, în 
total 1100 de persoane”. Deşi deocamdată nu dispunem de date concrete puţin 
probabil ca rugămintea lui Brejnev să fi fost ignorată. Un proiect „strict secret” 
de Hotărâre a Preşedintelui Consiliului de Miniştri al URSS „Cu privire la 
strămutarea suplimentară de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, 
adepţilor sectelor ilegale ale iehoviştilor, inocentiştilor, arhangheliştilor, 
sâmbotiştilor, cincizeciştilor adventist-reformiştilor şi membrilor lor de 
familie” prevedea deportarea a 
5917 de persoane în aprilie 
1953 în regiunea Kurgan din 
Siberia şi RSS Kazahă, în 
conformitate cu Hotărârile 
Consiliului de Miniştri al 
URSS nr.1290-467cc din 6 
aprilie 1949 şi nr.667-339cc, 
din 3 martie 1951. 

Nu în ultimul rând, 
trebuie menţionat faptul că 
circa 9000 de români 
basarabeni au fost strămutaţi 
în Kazahstan cu ocazia 

 

Copii minori judecaţi pentru părăsirea FZO sau a locului 
de lucru. 
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programului de desţeleniri iniţiat de Hruşciov în anul 1956. Astăzi, în 
Kazahstan trăiesc mulţi români basarabeni (moldoveni), care în anii 50 - 60 au 
fost aduşi la „lucrările epocale ale regimului Hruşciov” de desţelenire a 
stepelor din nordul Kazahstanului şi transformare a acestora în terenuri agricole 
(în regiunile Kustanai şi Pavlodar – trăiesc câte 3000 de persoane în fiecare, în 
regiunile Akmola şi Aktubinsk - peste 4000 de persoane). Aceştia povestesc cât 
de căutaţi erau ţăranii, mecanizatorii şi tractoriştii din R.S.S. Moldovenească 
(harnici şi gospodăroşi din fire, cum să nu fie căutaţi). Săptămânal, din 
Chişinău zburau spre Kazahstan avioane pline cu agricultori şi tractorişti 
„moldoveni”. Condiţiile în care erau primiţi aceştia la început, în anii 1956-
1958, lăsau de dorit: „...eram lăsaţi direct în câmp, în corturi de campanie de 
câte 30-40 de persoane, la mare distanţă de localităţi. Alţii, mai norocoşi, erau 
cazaţi în aşa-zise cămine, unde condiţiile sanitare lipseau. Ca sa nu mai 
vorbesc de foame, boli şi frig… au fost vremuri grele” povesteşte Ion Guzun, 
un bătrân basarabean, care a rămas cu traiul în Kazahstan. Ulterior, o 
modalitate distinctă de aducere a „moldovenilor” la desţelenit era trimiterea 
prin „detaşamentele de komsomolişti”, entuziaşti de 17-18 ani, care erau 
îndemnaţi să contribuie la „ridicarea agriculturii şi ţării sovietice”. În cei 15 
ani cât a durat campania de desţelenire a lui Hruşciov, în Kazahstan au fost 
trimişi cca. 1,5 milioane persoane din întreg URSS-ul. 

Nu poate fi uitat în acest context nici fenomenul FZO-ului (asa-zisa 
instruire la – sau pentru fabrici şi uzine), ceea ce a însemnat în realitate 
ridicarea din sate a zeci şi sute de mii de tineri şi adolescenţi, folosiţi mai ales 
în minele de extracţie a cărbunelui şi metalelor şi dintre care foarte puţini au 
mai revenit la vatră, din cauza condiţiilor de muncă din mine, pierzându-şi 
viaţa înca din tinereţe. Şi aceşti copii, pentru părăsirea acestor FZO erau prinşi, 
judecaţi şi duşi în lagăre de concentrare. Deosebit de elocvente în acest sens 
sunt mărturiile E. Kersnovschi, care pe parcursul celor 17 ani petrecuţi în 
închisorile şi lagărele staliniste, s-a întâlnit cu sute de cazuri de tratament 
inuman faţă de copii. 

Populaţia încerca să se eschiveze, pe diferite căi, de la mobilizarea la 
muncă pe şantierele din raioanele îndepărtate ale URSS. Este motivul pentru 
care, în ultimele luni ale anului 1944, în judeţul Tighina, miliţia era în căutarea 
a 537 de dezertori din industria de război. În luna decembrie 1944, procuratura 
judeţului Soroca a condamnat 9 persoane la diferite perioade de detenţie pentru 
eschivarea de la muncă în construcţiile militare. Este dificil de apreciat câte 
persoane au fost nevoite să plece din Basarabia în urma politicii sovietice de 
recrutare pentru muncile forţate. Cunoaşterea numărului de muncitori angajaţi 
nu permite să se stabilească exact numărul persoanelor ce au părăsit R.S.S.M., 
căci familiile muncitorilor erau de mărimi foarte diferite, apoi unii dintre ei 
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plecau fără familii. În anul 1958, de exemplu, din R.S.S.M. au plecat 801 
familii, adică 2967 oameni, iar în 1959 - 1016 familii (3512 persoane). 

Ceea se poate spune cu certitudine este că politica sovietică de strămutare 
a popoarelor a condus la situaţia că, la sfârşitul anilor ’80, peste 500000 de 
moldoveni erau „înstrăinaţi”, răspândiţi pe întregul teritoriu al URSS. Marea 
lor majoritate se aflau în Ucraina, Federaţia Rusă şi Kazahstan. Mai trebuie 
adăugat şi faptul că din R.S.S.M., pe lângă moldoveni, au fost deportaţi şi 
recrutaţi la muncă forţată şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale (ruşi, 
găgăuzi, bulgari, evrei etc.). De exemplu, la 1 ianuarie 1958, din cei peste 
13.000 de deportaţi din R.S.S.M., care se mai aflau în gulagurile sovietice, doar 
7903 erau moldoveni. Iar atunci când s-a pus problema repatrierii persoanelor 
deportate, recrutate la muncă forţată ori plecate din alte considerente din 
R.S.S.M., numărul reprezentanţilor minorităţilor naţionale care au revenit în 
Basarabia, este foarte ridicat (peste 45% din numărul total al repatriaţilor). 
Acest fapt demonstrează încă o dată politica de modificare etnică a populaţiei 
în Basarabia.  

Persoanele recrutate la muncă forţată aveau acelaşi statut ca şi persoanele 
deportate. Plecarea „benevolă” a persoanelor la munci în toate colţurile URSS 
este rezultatul aceleiaşi politici a regimului comunist de modificare etnică a 
populaţiei Basarabiei. Doritorii dintre localnici de a lucra la întreprinderile 
industriale, de exemplu din Chişinău, nu erau acceptaţi, fiind aduşi străini, din 
toate colţurile URSS, până la paznicii, dându-le gratuit apartamente, aceştia 
beneficiind şi de alte facilităţi, inaccesibile pentru băştinaşi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istoria Integrală a Basarabiei                                                                                    371 
 

3.12. Crimele comunismului din Basarabia 
 

„Dacă scap de aici, dacă nu mă omorâţi, am să propun 
Academiei să scoată din Dicţionarul Limbii Române cuvântul 

„Socialism”. Şi la cuvântul „rus”, generaţiile viitoare să citească: 
asiatic rătăcitor, care a nimerit din greşeala lui Dumnezeu în 

Europa”. 
(Petre Ţuţea către anchetatorul său) 

 

Scriitorul francez Jules Verne (mort 
în 1905) prezisese un secol fără războaie, 
însă cu cele între 100 şi 300 milioane de 
victime rezultate în urma conflictelor, 
secolul al XX-lea este secolul cu cele mai 
multe şi mai sângeroase conflicte, cel puţin 
din istoria modernă. Două războaie 
mondiale, masacrul comunist al lui Stalin, 
Holocaustul nazist al lui Hitler, „Marele 
Pas Înainte” stalinist al preşedintelui 

chinez Mao, crimele khmerilor roşii în Camodjia şi alte zeci de tragedii umane 
ce au avut loc în Europa de Est, Coreea, Vietnam, Africa, India, Pakistan, Iran 
sau Irak, au ucis milioane de oameni şi au făcut să sufere alte sute de milioane. 
Pe măsură ce ne îndepărtăm de sfârşitul secolului al XX-lea, privim înapoi către 
cel mai sângeros secol din istoria omenirii, unde violenţa extremă poate fi 
explicată mai degrabă prin cele două ideologii criminale, responsabile de 
marile crime împotriva umanităţii – ideologia marxist-leninist-stalinistă şi 
naţional-fascistă, prin regimurile totalitare de sorginte comunistă sau nazistă.  

Cea mai crudă maşinărie de masacrare în masă a fost sistemul de lagăre 
de concentrare, Gulag, inventat de regimul leninist-stalinist. În cadrul 
universului concentraţionar al totalitarismului, cercetătoarea americană H. 
Arendt face o deosebire [257]: lagărele sunt metaforic „clasificate“ de ea în trei 
categorii distincte, care „corespund celor trei concepţii fundamentale 
occidentale asupra vieţii de după moarte: Hades, Purgatoriul şi Infernul”. 
„Hadesului“ îi corespund acele forme relativ blânde, odinioară populare chiar 
în ţările netotalitare, de a îndepărta elementele indezirabile de orice fel – 
refugiaţi, apatrizi, asociali şi şomeri, care nu sunt nimic altceva decât lagăre 
pentru persoane devenite de prisos şi supărătoare“. Purgatoriul „este 
reprezentat de lagărele de muncă forţată din Uniunea Sovietică, unde 
neglijarea nevoilor este combinată cu o muncă silnică haotică“. În sfârşit, 
iadul, „...în înţelesul cel mai literar, a fost întrupat de cele două tipuri perfect 
realizate de nazişti, în care întreaga viaţă era amănunţit şi sistematic 
organizată în vederea celei mai mari torturi posibile“. „Lagărul este un 
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dispozitiv sofisticat pentru a le pune oamenilor tot felul de capcane, folosind 
toate slăbiciunile lor, iar uneori şi demnitatea lor. Întorcându-l pe dos, îl pune 
pe om într-o situaţie într-atât de disperată, încât el nici nu observă cum face 
păcatul, dar făcându-l odată devine jertfă a şantajului. Mai departe este în 
situaţia jertfei nimerite în mlaştină sau în nisipurile mişcătoare: cu cât mai 
mult se zbate, cu atât mai adânc se afundă, şi nimerind pe calea trădării – 
involuntar sau voluntar, nu mai are cale de întoarcere” [257]. Milioane de 
oameni au trecut prin infernul lagărelor sovietice. Bătrâni şi foarte bătrâni, 
tineri şi copii, femei şi bărbaţi în floarea vârstei, floarea intelectualităţii şi cei 
mai cruzi recidivişti – indiferent de vârstă şi sex, erau trecuţi prin angrenajele 
acestei maşini infernale, creată de om. „Milioane de oameni sunt privaţi de 
libertate. Ei nu sunt rupţi cu cleşte înroşite de călăi sângeroşi, însă ei sunt 
înăbuşiţi încet de nişte umbre cu chip de om, fără culoare, fără suflet, 
insensibile, surde la toate” [257].   

Masele, afirmă Arendt, „...devin fascinate de „salvatori potenţiali“ din 
singurătatea şi izolarea de care suferă (a fost cazul robilor oprimaţi de regimul 
ţarist din Rusia, cumpăraţi de propaganda ieftină bolşevică, sau al nemţilor 
frustraţi de înfrângerea din primul război mondial şi de condiţiile de capitulare 
ruşinoase). Ele sunt dispuse să urmeze pe oricine poate da un sens acelei lipse 
de sens, care le domină viaţa. Nu atât interesul personal le determină să se 
încorporeze în rândurile celor care propagă distrugerea, ci tocmai lipsa unui 
interes de orice natură, plictisul, căutarea sensului vieţii – ceea ce Arendt 
numeşte „pierderea radicală a interesului personal, cinica sau plictisita 
indiferenţă în faţa morţii sau a altor catastrofe personale“ [257]. Per total, 
nazismul nu a sacrificat atâtea vieţi omeneşti, iar metodele draconice de exter-
minare în masă, ca buni ucenici, le-au preluat şi perfecţionat de la bolşevici. 

Care a fost impactul acestui regim inuman în Basarabia? Cea mai mare 
belea căzută pe capul basarabenilor pe parcursul istoriei multimilenare de 
existenţă cu certitudine a fost regimul comunist-stalinist adus pe vârful 
baionetelor de către „eliberatorii” ruşi. Nimic nu se poate compara cu durerile, 
chinurile, lacrimile sutelor de mii de copii, femei şi bătrâni morţi în chinuri în 
groaznica foamete organizată de regimul comunist în a. 1946-47, cu chinurile 
zecilor de mii de nevinovaţi trecuţi prin camerele nkvdiste ale morţii din 
închisorile staliniste, care întreceau cu mult prin metodele diabolice utilizate pe 
cele din Evul Mediu, cu chinurile zecilor de mii de deportaţi, dintre care 2/3 
erau femei şi copii – fiinţe absolut nevinovate. Cine poate justifica sub orice 
aspect (economic, moral) deportarea consătenaului meu, Dănălachi, de 92 de 
ani, a femeii cu şapte copii, unul născându-se chiar în tren în timpul deportării, 
caz descris de martorul ocular E. Kersnovschi, sau istoria tinerilor îndrăgostiţi 
Mihai şi Maria din romanul „Temă pentru acasă” de N. Dabija [259]? Cine le 
poate alina câtuşi de puţin durerile sufleteşti  supravieţuitorilor acestui calvar? 
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Nimeni nu le poate întoarce înapoi tinereţea irosită în zadar, sănătatea 
compromisă de tratamentul inuman, la care au fost supuşi, liniştea sufletească, 
pierdută pentru totdeauna şi înlocuită cu o permanentă, dureroasă nelinişte. 
Pleoapa trecutului tresare, ascunzându-şi lacrima şi nu lasă uitarea să se cearnă 
peste ceea ce a rămas în istoria românilor din Basarabia – blestemaţii ani 1940–
1941, 1946-1947, 1949-1951, dar şi întreaga perioadă până în 1991. 

Puţini români din vechiul Regat ştiu prin ce calvar a trecut această 
frântură de popor român din Basarabia: 68953 de români basarabeni refugiaţi în 
Ţară în 1940 din cauza urgiei comuniste [260] (conform altor surse – cca. 
300000 de refugiaţi); transferarea forţată în Germania a 124 mii de nemţi - cei 
mai buni gospodari [207]; lichidarea frunţii intelectualităţii basarabene chiar în 
primele zile ale ocupaţiei sovietice, deportările în vagoane pentru vite din 1940, 
1946-1953 a peste 200000 de oameni (bătrâni, copii, femei) în străfundurile 
Siberiei reci la direct şi la figurat; exodul masiv peste Prut în a. 1944, în special 
al intelectualităţii, care se estimează la circa 700000 de oameni; foametea 
organizată din 1946-1947, care a dus la dispariţia a încă circa 200-300 de mii 
de oameni, ajungându-se la cazuri de canibalism; colectivizarea forţată din 
1949-1950; trimiterea la munci în zonele îndepărtate ale URSS a 196 000 de 
persoane în perioada 1948-1960, la sfârşitul anilor 80’ fiind peste 500000 de 
moldoveni înstrăinaţi, răspândiţi pe întreg teritoriul URSS [207]; 
deznaţionalizarea diabolică în perioada sovietică 1944-1990 ş.a. Găsesc recent 
o înspăimântătoare statistică pentru Basarabia din perioada sovietică 
„Înspăimântătoarea statistică dintr-o perioadă când drepturile omului erau 
subordonate intereselor superioare şi când regula dreptului era ignorată arată 
că cca. 2 000 000 de persoane au devenit refugiaţi sau au fost deportaţi numai 
din această regiune (Moldova – n.n.)” menţionează Oldrich Andrysek, 
reprezentantul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 
(ICNUR) în Republica Moldova [207]. E o cifră colosală pentru o frântură de 
popor de apr. 3 milioane, reprezintă peste 60%. 

Conform stenogramei Sesiunii Sovietului Suprem al URSS de pe 2 
august 1940, populaţia Basarabiei era de 3.200.000 de locuitori; aceleaşi date 
oficiale pentru 1950 indicau 2.229.000 persoane, adică 971.000 persoane 
dispărute în 10 ani, aproape 1/3 din populaţie, neluând în consideraţie o 
anumită creştere naturală a populaţiei datorită naşterilor. Victor Bârsan [260] 
prezintă pierderile de populaţie în Basarabia pe perioade şi categorii pe 
parcursul a unui pătrar de secol (1940-1964): 

- „Între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 – cca. 300.000 de români 
deportaţi; numai în noaptea de 13 iunie 1941 au fost dislocate şi trimise în 
Siberia 13.470 de familii, însumând 22.648 de persoane, dintre care 
aproximativ 2/3 femei şi copii; 

 Între 1944 şi 1948 – cca. 250.000 de români deportaţi; 
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 Între 1946 şi 1947 – cca. 300.000 de români morţi în urma foametei 

provocate de Stalin; 
 La 6 iulie 1949 începe a 3-a deportare masivă; 11.324 de familii 

deportate; 
 Între 1954 şi 1964 – cca. 300.000 de români deportaţi în Rusia şi 

Kazahstan”. 
Cifre similare găsim şi în raportul Tismăneanu de condamnare a 

comunismului [206]. „Prin urmare, dacă excludem chestiunea muncitorilor 
recrutaţi pentru muncă în diferite întreprinderi ale URSS, numărul victimelor 
politice ale regimului comunist sovietic din fosta R.S.S.M., se ridică la peste 
300.000 de persoane. Dintre aceştia, circa 5.000 au fost executaţi în timpul 
Marii Terori în R.A.S.S.M., 216.000 au murit de foamete în anii 1946-1947, 
cca. 95.000 erau atestaţi ca deportaţi în gulag la 1950, iar alte câteva mii au 
fost condamnaţi pentru „naţionalism” sau alte acţiuni antisovietice, din 1953 
până în 1989”. Trebuie menţionat că acest raport nu este complet, pentru care 
fapt este criticat în România. Pentru Basarabia nu a luat în consideraţie nu 
numai numărul persoanelor trimise forţat la lucru ci şi numărul victimelor 
regimului comunist în perioada 1940–1945, care conform [260] se ridică la 
cca. 300000 de deportaţi. 

Să încercăm să facem o recapitulare a consecinţelor dictaturii comuniste 
asupra destinului poporului nostru:  

- deportarea în anii 1940, 1945, 1949, 1953 a sute de mii dintre cei mai 
distinşi reprezentanţi ai neamului - cei mai buni gospodari, preoţi, învăţători, 
etc. - bunicii şi părinţii noştri;  

- exodul masiv al intelectualităţii: învăţători, preoţi, agronomi, emigraţi 
de teama pericolului roşu, lăsând Basarabia decapitată;   

- zeci de mii de morţi de foame în perioada 1931-1933 (în partea stângă a 
Nistrului) şi cca. 300 mii de morţi de foame în timpul foametei organizate din 
a.1946-1947 (dacă nu a fost organizată de ce nu au murit de foame (din cauza 
secetei – că seceta nu s-a mai oprit pe Prut) şi în zonele învecinate din 
România; 

- implantarea cu forţa a sistemului colectivist de gospodărire, după 
modelul rusesc, care a distrus în oameni spiritul de iniţiativă, sentimentul de 
proprietar al pământului, pe care îl lucrează, transformându-i pe gospodarii de 
ieri în simpli argaţi;  

- închiderea aproape a tuturor bisericilor (aceasta au făcut-o ortacii de ieri 
ai tov. Voronin); 

- oprimarea crudă, prin spitalizarea forţată la Costiujeni, a sutelor de aşa 
numiţi naţionalişti; 
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- rusificarea forţată practic a tuturor oraşelor şi orăşelelor din Republica 
Moldova prin atragerea prin diverse mijloace şi facilităţi, inaccesibile 
băştinaşilor (locuinţe pe gratis, locuri bune de muncă etc.); 

- distrugerea elementului naţional prin implantarea cosmopolitismului şi 
încercarea de a crea un tip nou de om – hominis sovieticus – în fond 
antinaţionalist, ateu, credul şi amoral.  

În final se prezintă o succintă informaţie despre victimele regimului 
comunist, jertfe aduse de Basarabia pe altarul suferinţei în cea de-a doua 
ocupaţie sovietică (24 august 1944 – 27 august 1991). 
Refugiaţi în România: cca. 700.000 oameni. 
Deportări: 

- 250.000 persoane între 1944 - 1948; 
- 11.324 familii, respectiv, 36 000 persoane 6 iulie 1949; 
- 723 de familii, respectiv, 2.617 persoane la 1 aprilie 1951; 
- 300.000 persoane între 1954 – 1964 (în Rusia şi Kazahstan). 

Morţi prin înfometare provocată de Stalin: 
-  300.000 persoane. 

TOTAL victime ale regimului comunist în a doua ocupaţie  
                sovietică: 

- Refugiaţi - cca. 700.000 oameni;  
- Deportaţi: 875.000; 
- Morţi: 300.000. 

         Total: 1.875.000 de persoane. 
Te cutremuri ascultând tristele amintiri ale celora care au trecut prin iadul 

comunist şi mai sunt în viaţă: Feodosia Cozmin, Valentina Sturza, Eugenia 
Ceban, Silvia Petraşcu sunt doar câteva nume din sutele de mii de jertfe ale 
comunismului. Eugen Lvovschi, profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei, 
este şi el unul din sutele de mii, care au cunoscut calvarul deportărilor [205]. 
Dar câţi au plecat dintre cei vii, ducând cu ei durerea înăbuşită, nespovedită a 
tristei lor sorţi. Deosebit de importante pentru generaţiile de azi şi de mâine, 
care nu au cunoscut urgiile războiului şi „marile succese ale socialismului”, 
sunt concluziile regretatei Eufrosinia Kersnovski, trecută prin întreaga 
maşinărie diabolică stalinistă: desproprietărire – deportare – închisoare – lagăre 
de concentrare. „Acum, când viaţa unei generaţii întregi ne separă de sfârşitul 
războiului totul este privit altfel. Mânuind dibaci foarfecele şi cleiul orice 
operă literară poate fi totalmente modificată. O carte de istorie poate fi 
schimbată şi mai mult. La dispoziţia celor care o redactează sunt nu numai 
foarfecele şi cleiul, dar  şi „amintirile” scrise la comandă, chiar şi „literatura 
artistică”, care îndeplineşte aceeaşi misiune. O metodă şi mai însemnată de 
influenţă asupra sentimentelor este filmul. Cinematografia este o forţă, care 
impune nu prin logică, ci vizual, aproape instinctiv, să fie recepţionat ceea ce 
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se doreşte a fi luat drept real. „Nimic nu este uitat, nimeni nu este uitat” – aud 
aceste cuvinte foarte des. Aceste cuvinte mândre înfrumuseţează monumentele, 
sunt folosite drept epigrafe. Cu părere de rău, totul este uitat, toţi sunt uitaţi. 
Oamenii de vârsta mea ţin minte cum au fost falsificate evenimentele, destinele 
oamenilor, faptele. Însă ei tac. Aşa e mai şi sigur. Mai trec câţiva ani şi noi, 
ultimii martori ai revoluţiei şi NEP-ului, colectivizării şi a terorii staliniste – 
vom muri şi nimeni nu va putea spune: „Nu! A fost cu totul altfel!” De aceea 
încerc să „fotografiez” ceea ce am văzut cu ochii proprii. Oamenii trebuie să 
cunoască adevărul, pentru ca repetarea acestor atrocităţi să devină 
imposibilă” [209]. Importanţa acestor concluzii este cu atât mai mare cu cât ele 
sunt ale unei basarabence de origine rusă, sunt propriile impresii, veritabile 
mărturii despre caznele îndurate în iadul comunist, ca şi alte sute de mii fraţi 
basarabeni, compatrioţii săi.  

Rezistând păgânismului otoman, imoralităţii greco-fanariote, robiei 
ţariste, realizate prin deznaţionalizarea diabolică şi presiunea religioasă 
(slujbele se ţineau doar în limba rusă, neînţeleasă de majoritatea basarabenilor, 
şi chiar dacă erau de calitate câte din ele ajungeau la sufletele lor?) se pare că 
sufletul basarabeanului nu a mai putut rezista noii robii a unui regim şi mai 
crunt – regimul bolşevic, adus în Basarabia pe vârful baionetelor, însoţit de 
omoruri în închisori şi lagăre sovietice, de lichidarea eu-lui personal prin 
comunizarea excesivă a tot ce gândeşte şi se mişcă, suprimarea iniţiativei, a 
conştiinţei de neam, cultivarea supuşeniei oarbe şi a umilinţei, mizeriei 
materiale şi spirituale de mai târziu, care l-a făcut pe harnicul, ascultătorul 
basarabean să-şi ia lumea în cap şi să schimbe robia colhoznică cu sclavia 
occidentală. 

Condamnarea comunismului este astăzi, mai mult ca oricând, o obligaţie 
morală, intelectuală, politică şi socială pentru această aşchie de popor român 
din Basarabia. Cunoaşterea acestor pagini întunecate şi triste de istorie a 
secolului douăzeci este indispensabilă pentru noile generaţii, care au dreptul să 
ştie în ce lume au trăit părinţii lor. Viitorul Basarabiei depinde de asumarea 
trecutului ei, deci de condamnarea regimului comunist ca inamic al speciei 
umane. A nu o face, astăzi, aici şi acum, ne va împovăra pe veci cu vina 
complicităţii, fie şi prin tăcere, cu Răul totalitar. Nu se pune nicicum problema 
culpabilizării colective.  

Această problemă este deosebit de complexă pentru Basarabia. Atât de 
mult a pătimit în urma regimului comunist însă, având în permanenţă prea 
multe cozi de topor, este problematică condamnarea crimelor comuniste. 

Istoriile cunoscute ale atâtor mii de basarabeni, trebuie să-şi găsească 
locul în acea „carte neagră a comunismului”. E de datoria generaţiilor care vin 
şi pentru viitorul cărora ei s-au jertfit. 
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