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jifajesfăţii Saie Regelui Carol ll,
S u v e ra n u l tu tu ro r R o m ân ilo r,
j i u g u s tu l urm aş a l g lo rio s u lu i ì{ege F e rd in a n d l J n tre g ito ru l,
Jn semn de neţărmurit devotament şi leală supunere, închin a cest m odest
J îlbu m al b a s a r a b ie i,— „ J n ju ru l jYîarelui Eveniment al Unirii“ , — sp re ştiinţa
şi la înăemâna tuturor celor p rezen ţi şi viitori.

jîutorul.
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dedicaţie
Fraţilor şi camarazilor mei Moldoveni şi tuturor
luptătorilor basarabeni pentru Românism, cu arma
sau cu condeiul, cu cari împreună, în timpurile
grele, premergătoare actului scump al Unirii, am
dus lupta pentru cauza naţională în Basarabia,
în răstimpul anilor 1917 — 1918, şi cu cari am
înjghebat primele unităţi militare din Republica
Moldovenească,
In semn de scumpă amintire şi de neţărmurită
şi veşnică recunoştinţă,
Dedic această lucrare.

Jiutorul.
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Cuvânt înainte.
Cu prilejul comemorării a 15 ani dela data Unirii, 27 Martie, st. v. 1918, pre
cum şi a 16 ani, — 2 Martie 1917, — dela data din care s ’a început lupta p e terenul
naţional românesc de către ostaşii moldoveni, împrăştiaţi prin numeroasele garnizoane
şi tranşee de pe diferite fronturi ale imensului teritoriu rusesc, mânat şi însufleţit de
frumoasele pilde ale vijeliosului nostru trecut, mi-am luat osteneala şi îndrăzneala de
a da la lumina tiparului marile figuri ale părtaşilor evenimentelor premergătoare
actului sfintei Uniri a Basarabiei cu Patria-Mamă, precum şi a evenimentelor şi
momentelor mai de seamă din acel timp (1 9 1 7 — 1918).
Clişeele adunate în acest album nu sunt orânduite în ordine strict cronologică,
ci aşa cum am crezut mai nimerit din punct de vedere al tehnicei grafice.
Lucrarea are scopul de a reîmprospăta preţioasele amintiri despre marii bărbaţi
ai Neamului românesc, cari au servit drept pilde şi călăuze pentru generaţia tânără
în vremurile de ocârmuire străină.
Ea va aminti şi lupta acelora, cari au regenerat sufletul masei moldoveneşti. Graţie
acestei regenerări tineretul moldovean basarabean şi-a manifestat spiritul de expansiune
naţională română la primul prilej favorabil ce s ’a ivit: revoluţia popoarelor din
imperiul rus în anul 1917.
Astfel că, după un veac şi mai bine de iobăgie sufletească şi politică a Româ
nilor dintre Prut şi Nistru, la 27 Martie, st. v., 1918, printr’un act spontan şi plin
de o netăgăduită conştiinţă românească, prin voinţa unanimă a norodului basarabean
şi prin votul reprezentanţilor săi legali din Sfatul Ţării, Moldova dintre Prut şi Nistru
revine la sânul Patriei daco-romane, dela care mai înainte fusese silnic deslipită.

~v(

jTuioru/.

„M ’a m în to rs în Ţ a r ă fă ră fra z e şi a m p u s
fa p ta în a in te a c u v â n t u lu i “ .
C A R O L II.

M. S. R E G E L E C A R O L II

N ă scu t ia 16 O cto m v rie 1893, cel din tâi F iu al M arelu i R e g e
F erd in a n d I, în tr e g ito r u l de N ea m .
P ro c la m a t R e g e al R o m â n ie i la 8 Iu n ie 1930.
A lu at parte ca ofiţei c o m b a ta n t în ră s b o iu l p o p o a re lo r din
19 16 — 1918 şi 19 1 9 — 1920.
C avaler al o rd in u lu i m ilita r „M ih a i V it e a z u “ .
M are M a estru al acestu i ordin.
R e g e lu m in a t şi d e m o cra t, iu b it n e m ă s u ra t de m u lt de către
o a stea şi p o p o r u l Său.

M . S. M I H A I
M A R E V O E V O D D E A L B A -I U L I A , M O Ş T E N IT O R U E T R O N U L U I

N ă scu t în B u cu re ş ti la 25 O c to m v r ie 1921.
P ro c la m a t M are V o e v o d de A lb a -Iu lia la 8 Iu n ie 1930.
V iito ru l R e g e al tu tu r o r R o m â n ilo r.
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M . S. R E G I N A M A R I A
(N ă s cu tă la 29 O c to m v r ie 1875).

M a m a ră n iţilo r şi su fe rin zilo r în c u r s u l m a re lu i răsboi, d u p ă
p ild a celei d in tâ i R e g in e a R o m â n ie i.
In n a ltă a n im a to a re a tu tu r o r in s titu ţiu n ilo r de bin efa cere d in
c u p rin s u l Ţării.
D istin să şi talen ta tă literată, re cu n o s c u tă ca atare în Ţ ară
şi p este h otare.
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A . S. R . P R I N C I P E L E N I C O L A E
A i doilea F iu al R e g e lu i F e rd in a n d I.
N ă scu t în ca stelu l. P eleş (Sinaia) la 18 A u g u s t 1903.
In sp e cto r G en eral al A r m a te i rega le ro m â n e .

R E G E L E F E R D IN A N D I CEL L O IA L
(24 A u g u s t 1865 — 20 Iu lie 1927).

F ă u rito ru l R o m â n ie i M ari, în tim p u l d o m n ie i C ăruia s ’a
în fă p tu it U nirea tu tu ro r R o m â n ilo r.
P ro cla m a t R ege la 27 S e p te m v rie 1914.
R egele F erd in a n d I a în te m e ia t şi rea liza t îm p ro p rie tă rire a
şi n ou ile reform e politico-socia le.
A fost plân s de în tregu l n o r o d r o m â n e s c d in tre N istru , Tisa
P ru t şi Mare, a tu n ci câ n d a în ch is o ch ii p e n tru vecie.
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R E G E L E C A R O L I CEL ÎN Ţ E L E P T
(8 A p r ilie 1839 — 27 S e p te m v rie 1914).

In te m e e to ru l D in astiei R o m â n e .
_ Sub El Ţ ara ro m â n e a s c ă s ’a d ecla ra t in d e p e n d e n tă la 10 M ai
1877, în u r m a ră sb o iu lu i r o m â n o -ru s o -tu rc, şi apoi R e g a t la 1881.
în ce ta t din v ie a ţă d u p ă o p a cin ică şi r o d n ică d o m n ie de
peste 47 ani.

R E G IN A E L IS A B E T A
(29 D e c e m v r ie 1843 — 17 F e b ru a rie 1916).

T ov a ră şă de v ie a ţă şi de d o m n ie a R e g e lu i C arol I.
A fost o d istin să scriitoare, care a p u b lica t u n a d e v ă ra t b u 
ch et de p o e z ii lirice şi filosofice, p r e c u m şi p r o z ă de o n e p re ţu ită
va loare, su b fe r m e că to r u l p s e u d o n im de „C a rm en S y lv a “.
In ră sb o iu l in d ep en d e n ţe i (1877), A u g u s ta S u v e ra n ă a p r im it
d in partea osta şilor r o m â n i fr u m o s u l şi b in e m e rita tu l n u m e de
„M a m ă a r ă n iţilo r“ .

1812 — 1918
E p o ca sâ n g eroa să a m a r ilo r răsboa ie, dar m a i ales a ră sb o a ie lor d in tre R u ş i şi T urci, p r e c u m şi acelea ale M a relu i N a p o le o n B on a p arte, îm p ă ra tu l F ra n ce zilo r, ce au a d u s s c h im b ă r i g e o g ra fice
de m a r e im p o r ta n ţă în h a rta p o litică a E u ropei, c u care o c a z ie n u
au p u tu t scă p a n ici m icile P rin cip a te du n ăren e, ca ri fo r m a u ţările
M o ld o -V la h ie i şi cari p â n ă a tu n ci erau lipsite c u to tu l de sp rijin u l
M a rilor Puteri.
Şi în această tristă epocă, B a sa ra b ia a fost jertfa N e a m u lu i,
stâ n d su b stă p â n ire străin ă v r e m e de 1 0 6 ani. p ă s trâ n d u -ş i to tu şi
e m b le m a n a ţion a lă de m a i sus.
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NAPOLEON I BONAPARTE
(15 A u g u s t 1769 — 5 M ai 1821).

M arele îm p ă r a t a l F r a n ţe i şi d ic ta to r u l p o litic al E u r o p e i d e la în c e p u t u l
s e c o lu lu i al X lX -le a , v u lt u r u l ce p o rn ise o d in io a r ă d in C orsica să c u c e r e a s c ă
c u a rm a , p r in r ă sb o a ie g lorioa se, a p ro a p e în tr e a g a o m e n ir e , a ju n g â n d c u
ostaşii săi p â n ă la p ir a m id e le şi p ic io a r e le s fin x u lu i d in E gipt.
M ilita r g e n ia l şi o m p o litic n e în tr e c u t totodată, e l a c o n tr ib u it la p r ă b u 
şire a a tâ tor state şi tr o n u r i e u ro p e n e .
ede lu m in a z ile i la R i v o l i şi-şi sfârşeşte v ie a ţ a p r in c r u d u l e x il de pe
in s u la Sf. E len a .
In tim p u l d o m n ie i lu i N a p o le o n B o n a p a rte p o p o r u l r o m â n şi-a a fir m a t
ten din ţa sa de n e a tâ r n a r e p r in T u d o r d in V la d im ire ş ti (G orj) şi n e în fr ic a ţii
sai p a n d u ri. T o t su b d o m n ia sa A le x a n d r u Y p s ila n te c u eteriştii să i g r ă m ă d iţi
in B a sa ra b ia a c t iv a p e n tr u d e s ro b ire a G re cilo r de su b j u g u l o to m a n .
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A L E X A N D R U I (P A V L O V IC I)
(12 D e c e m v r ie 1777 — 19 N o e m v r ie 1824).

TurcpÎr s! ,7 ! ; ‘ ."Î®* " ri? ş° 5i Puternice Împăraţii, care s a râsboit contra
MoMova de sub s
<In ° ° aIitii,>; Învinge pe Turci, scoate
t r u p u T S r L T n a S S f Moei d o i T hmei P° rţ1"' ^
‘ ru» anexează Basarabia din

n u m in d ™ u n US f « t Î i
p r in tr 'u n u c a z a u t o n o m ia B a sa ra b iei,
iar
\
Sf * a lc a t m t d m b ă rb a ţi a u to h to n i, d in c a r i ju m ă t a t e e ra u a leşi
a r ju m ă t a t e n u m iţ i, r e s ta b ilin d S T Ă T U QU O A N T E
Ş’

# o n a U t a ^ t o ™ S n î u f R ^ S T n c l u i v S s S X * Prig° " irea tut” ° r na‘
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MARII BĂRBAŢI Al NEAMULUI
DIN BASARABIA
CARI AU DUS LUPTA PE TERENUL NAŢIONAL,
CULTURAL Şl RELIGIOS DELA 1812- 1917,
DATA ISBUCNIRII MAREI REVOLUŢII RUSE
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M IT R O P O L IT U L G A V R II L B Ă N U L E S C U -B O D O N I
(1750 — 1821)

In epoca tragică a Neamului românesc, în epoca
răsboaielor turco-ruse şi a ocupaţiei ruseşti dela
1806— 1812, arhiereul Gavriil Bănulescu-Bodoni, ori
ginar din Ardeal, mitropolit al Chievului, devine exarh
al mitropoliei Moldo-Vlahiei, iar după anexarea Basa
rabiei — mitropolit al acestei provincii.
In vremea când generalul I. Harting, guvernatorul
Basarabiei, care a înlocuit în funcţie pe Moldoveanul
Scarlat Sturdza (1813) şi a cerut ca Moldovenii să fie
scoşi din treptele lor de boerie şi din drepturile şi
obiceiurile lor, mitropolitul Gavriil Bănulescu îşi ridică
energic glasul său, cerând stăpânirii ruseşti să nu se
calce legile şi obiceiurile locale şi să li se trimeată

ca stăpân civil un băştinaş, care să cunoască obiceiurile
şi legile locale, precum şi ale ţărilor vecine.
In Iunie 1812 s’a înfiinţat eparhia »Chişinăului şi
Hotinului“ cu titlul de »Mitropolie şi Exarhie“ , iar după
moartea mitropolitului Gavriil eparhia a fost clasată
la rangul de »Arhiepiscopie“ .
Dela mitropolitul Bănulescu-Bodoni porneşte inter
venţia cu privire la deschiderea şcoalelor moldoveneşti.
Ele se deschid sub Dimitrie Sulima (1824): la Chişinău
condusă de I. Hăncu, la Bălţi de Bobeica şi la Ismail de
Cuniţchi.
încetează din vie^ţă la 30 Martie 1821, fiind îngropat
la mănăstirea Căpriana, din apropierea Chişinăului.
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Ii urmează apoi arhiepiscopul Dimitrie Sulima, care
se dovedeşte tot atât de energic apărător al drepturilor
şi bunurilor naţionale ale Moldovenilor, ca şi mitro
politul Qavriil.

** *
într’o veche carte rusească «Descrierea Lavrei Pecersc din Chiev» (tipărită în tipografia Lavrei în anul
1826, adică abia peste 5 ani după moartea mitropo
litului Gavriil) găsim următoarea biografie a venera
tului ierarh. O redăm textual ’ ):
«Gavriil Bănulescu, originar din Transilvania, a
învăţat în şcolile din Şapte Sate*2) şi apoi la Acade
mia din Chiev. După aceea a călătorit prin multe lo
calităţi din Grecia, iar întorcându-se în Moldavia a
fost profesor de limba latină în Iaşi, 2 ani. Iarăş plea
că în Constantinopol, unde se călugăreşte în anul 1779.
Apoi s’a întors în Moldavia şi a fost la Iaşi predicator.
După aceea, din 1782, a fost în Seminarul din Poltava 3)
profesor de limba greacă şi de filosofie şi prefect. La
1784 a plecat în Moldavia, iar în 1788 revine la Pol
tava şi 3 ani a fost rector la Seminar.
«în 1791, după recomandarea contelui Grigorie Alexandrovici Potemchin al Tauridei şi prin Ucazul împă

>) Acest material ni s’a pus la dispoziţie de către d. Gh. Stârcea.
2) Există şi astăzi în apropierea or. Braşov,
3) Rusia (Ucraina).
4) Cetăţii-Albe.
6) Pe malul Nistrului.
6) Rus.
7) Biografia aceasta e tipărită în cap. întitulat «Arhiman
driţii Lavrei Pecersc şi totodată Mitropoliţii Chievului» (pag. 127).
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rătesei Ecaterina II, a fost hirotonit la laşi ca episcop
al Benderului şi Belogradului4) (Achermanului).
«La terminarea răsboiului cu Turcia, în 1792, a
fost numit de împărăteasa Ecaterina II mitropolit al
Moldo-Vlahiei. Dar, fiindcă după plecarea de acolo a
armatei ruseşti, nici guvernul moldovenesc, nici cel
turcesc n’au vrut să-l recunoască, el a fost transpor
tat la Constantinopol şi acolo i s’a cerut să renunţe
la ocrotirea Curţii ruseşti. Bănulescu însă renunţând
şi împărăteasa intervenind, a fost eliberat în Rusia şi
după ucazul împărătesei a fost numit în eparhia Ecaterinoslavului. în 1799, Septemvrie 29, după moartea
mitropolitului Chievului lerofei, a fost numit în locul
acestuia. Dar peste 4 ani, la 21 August 1803, din cauza
boalei, a demisionat dela mitropolie şi a fost scos la
pensie cu reşedinţa în Odessa, de unde s’a mutat la Dubosari5).
«în 1808, la începerea noului răsboi turcesc, a fost
numit exarh al Sf. Sinod6) în Moldavia, Valahia şi
Basarabia. Dar după terminarea răsboiului a plecat
în Rusia. Din 1813 a fost mitropolit al Chişinăului
şi Hotinului şi aici a încetat din vieaţă la 30 Martie
1821» 7).

Prin urmare, noi, Românii, am avut la mitropolia Chievului
şi la Lavra din Pecersc doi bărbaţi din Neamul nostru : Gavriil
Bănulescu-Bodoni şi Petru Movilă (arhimandrit al Lavrei în
1628-1632 şi mitropolit al Chievului 1632-1646), fiul Domnito
rului şi Voevodului Moldovei loan şi fratele Domnitorului Moisei Movilă. Despre Petru Movilă în această carte se vorbeşte
mult (29 pagini) şi i se atribuie o activitate foarte intensă şi
folositoare.

B Â TR Â N U L, SCA R LA T STU RD ZA

Primul guvernator român al Basarabiei, numit de
împăratul Alexandru I, în 1812.
Avea rangul de vel-logofăt (boer) şi a administrat
Basarabia dela 23 Iulie 1812 până la 17 Iunie 1813,
când a fost înlocuit prin generalul I. Harting.
Tot el era ales şi mareşal al nobilimii din Basarabia.
Bătrânul guvernator moldovean era ajutat de un
mic grup de oameni: Sturdza, Catargiu, Ghica, Balş,

Dimachi şi Leon Vârnav, cari purtau grija ţinuturilor
(judeţelor) în ceeace priveşte buna rânduială, admi
nistrarea şi perceperea impozitelor.
Funcţia sa se întindea numai asupra chestiunile
ad-tive civile. Pentru chestiunile militare era numit
ca guvernator amiralul P. P. Ciciagov (1812 — 1816)
cu titlul de comandant suprem al armatelor depe Du
năre şi ale Oblastiei Basarabiei.
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C A V A L E R U L COST A C H E S T A M A T E
( 1 7 7 7 — 1868)

A fost nepotul lui lacob — mitropolitul Moldovei

( 1792— 1803).
Renumit poet basarabean pe acele timpuri. Pe vre
mea stăpânirii ruseşti a fost în nenumărate rânduri
în România, unde a luat contact cu literatura româ
nească, tipărind volumul »Muza Românească“, » Po
vestea Povesteloru ş. a.
Ca unul ce a avut bogate cunoştinţe asupra lite
raturii multor popoare europene, a scris şi tradus în
proză şi în versuri bucăţi lirice, epice, didactice şi
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istorice, lăsând literaturii române o bogată operă li
terară, inspirată din alte limbi.
A făcut şi câteva încercări de versificaţie erotică,
însă nu toate deajuns de reuşite.
Credincios gliei sale strămoşeşti, Costache Stamate
nu s'a putut deslipi de scumpul pământ răzăşesc
al Basarabiei, ci a rămas neclintit între fraţii săi
robiţi, cântându-şi duios în versuri chinul, jalea şi
dorul, — cari îl munceau.

A L E X A N D R U STU RD ZA
(1791 -

Alexandru Sturdza a fost descendentul principelui
Scarlat Sturdza şi al principesei Moruzi.
Educaţia şi-a primit-o în Rusia, iar studiile supe
rioare le-a căpătat în Germania.
A fost un talentat scriitor fiu al Basarabiei, precum
au fost şi contimporanii săi, scriitorii ruşi: Jucovschi,
Puşchin, Gogol şi alţii.
Este autor a numeroase lucrări cu caracter reli
gios, filosofic şi politic, dobândindu-şi faima de mare
diplomat, publicist şi luptător al pravoslaviei.
El a descris cu multă măestrie impresiile călăto
riilor sale în Europa, în lucrarea »Călător fără voieu:

1854),

/.
2.
3.
4.

Jurnalul de drum de la Bender la Vie na.
Drumul dela Viena la Veneţia.
Drumul dela Veneţia la Nissa, prin Munţii Apenini.
Călătoria la Roma prin Livorno. — Şederea în
Roma.— întoarcerea la Nissa.
5. Drumul înapoi prin Genua, Milan şi Tirol la Viena.
6. Drumul înapoi dela Viena prin Galaţi la Odessa.
După afirmaţia d-lui Profesor Şt. Ciobanu cu
privire la studiile autorilor ruşi în legătură cu tre
cutul şi cultura românească, Alexandru Sturdza este
caracterizat ca » Mare patriot basarabean, care visa
Unirea tuturor Româniloru. In sprijinul acestor afir—
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maţiuni d-1 Şt. Ciobanu redă unele citate din aprecierile
şi rapoartele lui F. F. Vighel, fostul vice-guvernator
al Basarabiei, cu privire la boerimea basarabeană din
prima jumătate a veacului al X lX -lea :
» Era în circulaţie un plan, ca în Basarabia dreptu
rile şi obiceiurile moldoveneşti nu numai să fie păs
trate, dar să fie şi mai mult răspândite. El (Al. Sturdza)
nu-şi ascundea dorinţa sa de a-şi vedea Moldo-Vlahia
ca o împărăţie deosebită (independentă), împreună cu
Basarabia, Bucovina şi Transilvania« ').
Sunt şi alţi autori, printre cari citez pe d-1 Dr.
I. Negrescu, cari afirmă din potrivă şi anume, că Ale
xandru Sturdza era un filo-rus convins; că el era
mereu obsedat de iubirea »Mamei Rusia«*2) şi că nu
se sfia să rostiască şi să scrie aceste cuvinte.
Pe cât se vede, teza d-lui Dr. Negrescu nu răs
toarnă afirmaţiile anterioare ale d-lui Profesor Şt.
Ciobanu şi aprecierile lui Vighel, întrucât filorusismul,
care era dominant în Basarabia în acele vremuri, nu
slăbia nimic din sentimentul naţional al Moldovenilor.
Filorusismul era numai o preferinţă între stăpânirea
»păgână« şi tiranică a Turcilor, de care poporul se
săturase, şi între stăpânirea »creştinească« a marei
Rusii, foarte puternică şi binevoitoare pe atunci, pe
care încă n’o gustase şi pe care o bănuia ideală şi
ocrotitoare a aspiraţiunilor şi progresului naţional
moldovenesc, în graniţele Rusiei, până când poporul
va fi în stare să se conducă independent.

Adică, Principatele Române, neputând fi indepen
dente, ci trebuind să fie supuse uneia din cele două
mari puteri din acel timp, boerimea doria mai curând
ocrotirea temporară a unei împărăţii creştine, decât
pe aceea a Turcilor.
In aceasta constă filorusismul lui Alexandru Sturdza,
ca şi al mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, ca şi
al tuturor altor fruntaşi ai Neamului din timpul anexiu
nii Basarabiei de către Rusia, anexiune care n’a
fost în realitate decât o răpire deghizată sub masca
diplomaţiei panslaviste.
Dacă se mai ţine seama că Alexandru Sturdza şi-a
făcut instrucţiunea şi educaţia în Rusia, atunci sen.r
timentele sale rusofile erau mai justificate decât ale
altor moldoveni filoruşi.
El însă nu şi-a uitat obârşia şi nu şi-a renegat
Naţiunea, ci, din contră, este unul dint e aceia cari
ne-au făcut fală prin geniul şi scrisul său, mărindu-ne
prestigiul naţional într’o ţară slavonă ceeace afirmă
şi d-1 Dr. I Negrescu prin cuvântul d-sale de în
cheiere : »Alexandru Scarlatovici Sturdza rămase ti
pul reprezentativ al boerilor moldoveni din Basarabia,
pentru cari dragostea inimii lor nu a fo s t niciodată
copleşită de cotropitorul prestigiu al protectoratului
imperial, cu toate înăbuşitoarele ademeniri, prin cari
centrul lumii ruseşti căta să momiască mai ales peri
feriile străine ale împărăţiei 3).

__iîriSs?'

1) »Cultura Românească în Basarabia“, pag. 316.
2) Revista »Vieaţa Basarabiei“, Nr. 1/932, pag. 25.
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3) Revista »Vieaţa Basarabiei“, pag 27

A L E C U D O N ICI
(1806

v Născut în Basarabia în jud. Bălti, la 6 ani după
răpirea Basarabiei, el a băjenărit încă de mic pe alte
meleaguri. Se trage din cea mai veche şi ilustră fa
milie boerească moldovenească din Basarabia: Andronachi Dontci, (1760) Vel-Paharnic, autorul legilor de
drept civil în Basarabia (adoptate de Senatul rus odată
cu cele şase cărţi ale lui Armenopulo, 1831).
Arborele său genealogic purcede din Costache Donici,
vel-stolnic şi apoi Nicolae Donici, cunoscutul boer
moldovean.
Alecu Donici şi-a făcut studiile la Petrograd, alegându-şi cariera de ofiţer. După un timp vine în
concediu în Basarabia şi constatând că a uitat limba

-

18 6 6 ).

moldovenească, demisionează din armată (1834) pentru
a şi-o împrospăta şi perfecţiona.
A fost cel dintâi fabulist al nostru, un alt Lafontaine
al Românismului.
Fabulele lui au fost mult citite şi comentate de ge
neraţii întregi şi chiar azi ele se recită cu succes la
diferite serbări culturale.
Cele mai interesante lucrări ale sale sunt: tradu
cerea op. » Căruţa poştei“ de Puşchin şi vSatirile lui
Anţioh Cantemir“, aceasta din urmă în colaborare
cu C. Negruzzi.
Numele lui Alecu Donici îl poartă liceul Nr. 3 de
băieţi din Chişinău.
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Pe lângă iluştrii fii ai Moldovei dintre Prut şi Nis
tru, ale căror portrete le-am redat până aci, e locul
să amintesc şi de următorii distinşi bărbaţi ai Nea
mului, ale căror figuri nu le-am putut reda din cauza
lipsei fotografiilor lor, şi anume:
Teodor C. Vârnav, născut la Soroca (1801 — 1857),
A fost şi a rămas prototipul boerilor moldoveni din
Basarabia în sec. al XlX-lea.
El şi-a povestit propria sa vieaţă până la 1845 în
lucrarea sa „Istoria vieţii mele“ .
A fost descendentul lui Costache Vârnav, căsătorit
cu Mărioara, fiica dvoreanului (nobilului) Dumitrache
Chiruşi.
Scrierile lui T. Vârnav au avut un caracter plastic,
realist, sugestiv, fiind redate în graiul dulce, poporan.

** *
Costache Negruzzi (1808— 1868),— un însemnat
prozator moldovean basarabean. Creatorul dramaticei
nuvele »Alexandra Lăpuşneanu“ şi al poemei eroice
„Aprodul Purice“ (1837). Redactor la „Dacia Literară“ ;
colaborator la »Propăşirea« şi „România Literară“ ,
„Foaia pentru minte« a lui Bariţiu, „Curierul de ambe
se x e“ a lui Eliade şi „Albina Română« a lui Asachi,
Cogălniceanu ■) şi Russo.
Ca director al teatrului din Iaşi (1840), alături de
Cogălniceanu şi Alexandri, a contribuit mult la alcă
tuirea pieselor „Muza dea Burdujeni« şi „D oi ţărani
şi cinci cârlani“ .
Prin scrierile sale a combătut exagerările Ardele
nilor, tot aşa după cum combătuse şi » Curiosităţile«
didactice de învăţământ grecesc („Cum am învăţat
româneşte«).
C. Negruzzi este figura cea mai reprezentativă a
Moldovenilor basarabeni din punct de vedere al Ro
mânismului, conservatismului şi tradiţionalismului şi un
distins promotor al renaşterii literaturii noastre din
epoca anilor 1840— 1860. El este tatăl lui lacob Ne
gruzzi, poet şi romancier, născut în Iaşi (1844), unde
apoi a fost profesor de drept comercial la Universitate,
după care a trecut la Universitatea din Bucureşti,
unde a fost ales secretar şi apoi preşedinte perpetuu
al Academiei Române.

*

H
»

*

i) Familia Cogălniceanu, nu cumva îşi trage numele dela
râul Cogâlnic din Basarabia? (N. A.).
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Ion Sârbu (1808— 1883)2). Boer basarabean, mare
patriot, născut în comuna Maşcăuţi, jud. Orhei.
A fost un scriitor de seamă, demn urmaş al lui
T. Vârnav.
Prima lui scriere a fost »Fabulele“ (1851), publi
când cincizeci de fabule traduse după fabulistul rus
Crâlov şi după fabulistul rus Hemniţer (1745— 1784):
»Bogatul şi săracul« şi „ Preprocopsitul copil“ .
Aşa cum era pe vremuri, fiii boerilor nu învăţau la
şcoli, majoritatea primind învăţătura acasă şi astfel
a primit învăţătura şi I. Sârbu.
Fiind dotat cu un deosebit talent de scriitor, el îşi
perfecţionează cunoştinţele prin citiri şi scrieri.
Cea mai mare parte a scrierilor lui şi le-a făcut sub
influenţa literaturii ruseşti şi apoi se orientează numai
după scriitorii români, ca V. Alecsandri şi alţii din
scriitorii vremii sale.
Din legătura boerimii basarabene cu boerimca de
peste Prut (rudenie, legătură între moşiile pe cari le
aveau de o parte şi de alta a Prutului) nu se poate
spune că printre intelectualii boeri moldoveni nu pă
trundeau şi scrierile româneşti de atunci, de cari,
desigur, şi I. Sârbu a avut cunoştinţă, care ştia limba
literară românească din acele vremuri, însă aceasta a
influenţat slab asupra lui.
Ion Sârbu s’a remarcat numai prin faptul că a scris
româneşte pentru că a ştiut româneşte, fără să fi fost
atras de curentele literare româneşti şi fără inspiraţia
scriitorilor români contimporani. Plin de avânt pa
triotic şi speranţă în urma redeşteptării româneşti
dela 1848, el s’a aprofundat în începuturile strălucite
ale poeziei lui V. Alecsandri.

** *
Dumitru M oruzzi. Şi acesta a fost un distins scriitor
român -fiu al Basarabiei (1860— 1914).
Din operele sale mai însemnate, cari au pătruns
adânc în sufletul generaţiei moldovene, sunt:
Basarabia şi viitorul ei, Ruşii şi Românii, Cântecele
Basarabiei, Problema jidovească şi poporul român.
(Arad 1914).
A scris numeroase romane, c a : „Moartea lui Cairi“ ,
„ înstrăinaţii“ „Pribegi în ţară răpită« şi multe alte
opere de nepreţuită valoare.

2) Asupra datei naşterii [sale există o dispută. Datele de
mai sus sunt luate după lucrarea „ Cultura românească“ a d-lui
Şt. Ciobanu, profesor universitar şi membru al Academiei ro
mâne, pag. 200.

A L E X A N D R U H A JD EU
(1 8 1 1 -

Fiul lui Tadeu Hajdeu, născut în judeţul Hotin.
Contimporan lui Nicolae I (Ţarul Rusiei).
Pe vremea acestui împărat s’a pornit tendinţa de cent
ralizare rusească, când orice privire şi pas spre o auto
nomie provincială era oprită. Atunci se iveşte curagiosul
Alexandru Hajdeu. Acest cetăţean din Hotin îndemnă
populaţia la patriotism, dând exemple de cel mai aprins,
cel mai înnalt şi puternic sentiment românesc, strigând :
» Moldovenii au avut totdeauna la temelia vieţii lor
creştinismul, monarhia şi patriotismul« .') .

1 8 7 4 ).

Alexandru Hajdeu a fost autorul mai multor scri
eri şi poezii c a : »Momentele inspiraţiunii din tine
reţe“ , » Cugetări moldoveneşti«, » Cântece populare
ale Moldovei«, ,,Domnia Arnăutului“, Revista » Teles
cop*« etc.
Fost jurisconsult cu renume de literat în limba rusă,
ca şi tatăl său Tadeu (1769— 1835), care a avut renume
de scriitor în limba polonă, fiind autor al mai multor
poezii şi drame.

*) D. Prof. Şt. N. Ciobanu, „Basarabia monografică“, pag. 231.
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A L E C U RUSSO
(1 8 1 9 - 1 8 5 9 ).

Vajnicul apărător al Moldovei dintre Prut şi Nistru,
atât prin scris, cât şi prin viu grai.
La vârsta de 9 ani Alecu Rusu plecă în străinătate
pentru a se adăpa la cultura apuseană şi se întoarse
în Moldova numai după ce şi-a terminat studiile.
Un scump şi admirabil fiu al Basarabiei, scriitor
plin de inimă, alăturea de V. Alexandri şi de marele
bărbat de stat M. Cogălniceanu, un entusiast admirator
al spiritului popular.
A scris „Cugetări asupra limbii româneşti«, „A mintiri«, „Cântarea României« etc.
Se spune despre el c ă : „semnarea proclamaţiei
pentru revoluţiunea din 1848, dacă nu şi colaborarea
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lui la redacţiunea acestei proclamaţii, după cum susţin
unii, participarea lui la adunarea Românilor ardeleni
din 3 Mai 1848 pe Câmpia libertăţii, închisorile ungureşti,
pe cari le-a cunoscut şi din cari era să fie dus la
spânzurătoare, pentru că a fost prins răspândind între
Românii din Transilvania „ Deşteptarea României« a
lui V. Alecsandri, exilul în străinătate în urma anului
1848 şi închisorile româneşti, Soveja, — pe cari le-a
cunoscut pentru ideile prea liberale din operele sale,
sunt atâtea dovezi elocvente despre valoarea pe care
o avea noţiunea cuvântului *Libertate« pentru scriito
rul nostru Al. Russo«. ’ ).
i) Şt. Ciobanu, „Basarabia M onografică“, pag. 273.

B O G D A N P E T R IC E IC U -H A JD E U
(1836 -.1 9 0 7 ).

Era originar din Basarabia, născut în oraşul Hotin,
fiul lui Alexandru Hajdeu. Iar după mamă se trage
din vechea familie domnitoare a lui Ştefan Petriceicu.
Familia Hajdeu a dat un număr de scriitori, cari
au scris în limba rusă, polonă şi română : Tadeu,
Alexandru cu fiul său Bogdan şi fiica lui Bogdan
Iulia.
Iulia Hajdeu la vârsta de 17 ani era în ajunul li
cenţei în litere şi filozofie. Era un geniu literar, o
talentată scriitoare, care a murit în floarea vârstei
(1869 1888), după ce a învăţat 5 limbi europene, în
cari a şi scris diferite opere, mai ales în limba fran
ceză.

Moartea prematură a fiicei sale l-a sdruncinat profund
pe B. P. Hajdeu şi l-a atras în mrejele spiritismului.

* îţi
Bogdan P. Hajdeu a fost ultimul şi cel mai de frunte
descendent şi reprezentant al familiei Hajdeu.
A fost un poet şi prozator cu renume european.
Ilustru istoric şi filolog.
A fost magistrat în Cahul.
După aceea a trecut la Iaşi ca profesor şi bibliotecar
la Universitate, desfăşurând o prodigioasă activitate
istorică şi literară. Invitat de către Odobescu la
Bucureşti, el vine acolo ca membru în Comisiunea
mănăstirilor închinate, unde a şi pus bazele vestitei
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reviste » Arhiva Istorică“ , plină de documente vechi.
Scoate apoi ziarul ilustrat umoristic »Satirul«.
La 1867 e ales deputat de Bolgrad. Scoate apoi
ziarul »Traian«, continuat prin »Columna lui Traian«.
încă din 1862 e profesor de filologie comparată.
La Universitatea din Capitală scoate »Revista Nouă«
şi formează un cerc literar, în care se aflau: Delavrancea,
Al. Vlăhuţă, P. Ispirescu, G. Dem. Teodorescu, Ionescu
Gion, etc.
B. P. Hajdeu a fost încărcat de atenţiunea contim
poranilor, fiind ales membru onorific al Academiei
Române, membru onorific al Academiei Imperiale din
Petersburg, al Academiei lit. Sârbeşti şi al Soc. linguistice din Paris.
Activitatea sa se împarte în trei mari părţi şi anume :
literară, istorică şi filologică.
O operă a sa de mare valoare este » Răsvan şi
Vidrau, apei » Sic Cogito«, » Sacontala« etc.
Iată ce ne istoriseşte d-1 Zamfir C. Arbore despre
B. P. Hajdeu, ca cuvânt de încheiere la articolul D-sale,
publicat în revista »Viaţa Basarabiei« (Nr. 8 din 1932,
pag. 3):
«Ca istoric Hajdeu a scris prima pagină din istoria
Neamului nostru.' Sunt preţioase lucrările sale: Studiul
despre Luca Stroici, Documentele din arhiva istorică,
Monografia lui Ion Vodă cel Cumplit, o poemă scrisă
cu un neîntrecut talent.
La 1873, a scris minunata sa „Istoria critică“, stârnind
mare entuziasm. Parlamentul i-a votat medalie de aur,
pentru acest prinos pe altarul culturii româneşti.
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In calitatea sa de filolog, Hajdeu a lăsat două
lucrări m ari: »Cuvente den bătrâni«, unde studiază
limba documentelor din secolul XVI-lea şi a textului din
codicile Sturzanus şi »Magnum Etymologicum Romá
niáé«, operă măreaţă, concepută de Hajdeu după un
plan aşa de vast, unde orice cuvânt este o monogra
fie, încât ar fi trebuit unui om să aibă multe vieţi ca
să o poată termina.
Hajdeu n’a tipărit decât primele 3 litere A, B, C.
După o vieaţă închinată unei munci încordate,
Hajdeu a murit la Câmpina, în castelul său, numit
»Iulia Hajdeu«, lăsat în îngrijirea unor amici executori
testamentari. Acest -castel e acum o ruină părăsită —
şi e păcat. Bogdan Hajdeu a fost înmormântat la
Bellu în cripta poetei Iulia Hajdeu, unde se află şi
mormântul mamei poetei.
Pe când trăia Hajdeu, era obiceiu ca în fiecare an la
18 Septemvrie să se adune în cavoul Iuliei Hajdeu
toţi prietenii familiei. Tăcuţi, ascultau cântecul melan
colic de ariston al poetei Iulia Hajdeu.
Acum cavoul e părăsit — toţi prietenii familiei Hajdeu
au murit.
Să ne plecăm înaintea umbrei acestui om care a
gândit mult, a simţit mult în decursul vieţii sale şi
a murit necăjit, solitar, înconjurat de un mediu care
i-a fost străin şi care i-a amărît sufletul«.
Liceul Nr. 1 de băieţi din Chişinău poartă numele
acestui mare scriitor.

N IC O L A E ST. CASSO (CAŞU)
(1839 — 1904).

Născut în satul Ciutuleşti, jud. Soroca, trăgându-se
dintr’o familie boerească moldovenească din Basarabia.
A fost un convins şi neclintit patriot şi cel mai
aprins rusofob. In casă cu familia sa vorbia numai
moldoveneşte şi franţuzeşte.
La 1863, când în Polonia rusă a isbucnit revolu
ţia '), N. Casso s’a pus în legătură cu şefii mişcării
revoluţionare polone, făcând propagandă în Basarabia
pentru a o scăpa de rusism.
Fiind un bun prieten cu poetul Matei Donici, el
rugă pe acesta să meargă Ia Iaşi pentru a interveni
') Ziarul «Drug“, Nr. 3.911 (143)/1909, p. 2.

pe lângă Voevodul Moldovei Alexandru Ion I Cuza,
cei and a i se lămuri, dacă nu este momentul să se
întindă revoluţia şi în Basarabia.
I sa răspuns însă că nu a sosit încă ceasul.
A fost omul binefacerilor în toate felurile.
A fost iubit de poporul moldovenesc şi chiar de
ruşi şi ca dovadă : pe timpul anarhiei din Basarabia
(1917), castelul lui din comuna Chişcăreni, jud. Bălţi,
a rămas neatins de bolşevici, fiind apărat de ţărani.
N. Casso a murit la Paris în 1904.
Pe piatra de pe mormântul lui stă scris româneşte:
»Nicolae Casso, născut în Basarabia, răposat la Pa
ris în 1904“.
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M A T E I D O N IC I
(1847 - 1921).

Născut în comuna Brăneşti, jud. Bălţi, trăgându-se
din familia Donici, după bunicul său Constantin,
Vel-Stolnic.
Poet basarabean, fost general în armata rusă, a
luat parte în răsboiul româno-ruso-turc (1877— 1878)
şi în răsboiul ruso-japonez.
Era stabilit la Tighina, păstrându-şi până în ultimul
timp sentimentul românesc din vremea tinereţii sale
şi chiar la o vârstă înaintată, când avea 71 ani, a
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luat parte activă la mişcarea naţională din 1917— 1918
din Odessa şi apoi în Tighina şi Chişinău.
El a murit fericit, văzându-şi idealul împlinit.
M. Donici a fost prietenul şi confidentul lui N. St.
Casso, încă din anul 1863, cu ocazia isbucnirii revo
luţiei în Polonia rusă.
După M. Donici mai urmează: Alexandru Cotruţă,
Constantin Chiriac, M. Lazu, C. D. Moruzi şi alţi
patrioţi şi scriitori.

GHEORGHE PĂUN
(1 8 4 8 -1 8 7 5 ).

Născut în comuna Făleşti, jud. Bălţi, care pe atunci
şi încă mulţi ani mai târziu se numea »Ţinutul Eşilor« (Iaşi).
Autorul mai multor poezii preţioase, cari azi fac
obiectul de studiu şi interes didactic în liceele noastre
şi învăţământul în superior.
Părinţii lui Gh. Păun doriau să-l facă preot, însă
neavând putinţă materială, fiind constrânşi de vre
murile amare în cari se găsiau ţăranii moldoveni în
acele timpuri, l-au trimis la mănăstirea »Frumoasa«
din jud. Orhei.
La acea mănăstirea învăţat carte şi, fiind înzestrat

cu darul unei voci frumoase, este luat la corul cate
dralei Chişinău.
Prin vocea lui îşi capătă un renume şi mare slavă
în tot judeţul laşului şi odată cu vocea i se desvoltă
şi sufletul de poet.
A pribegit prin mai multe locuri şi îmbolnăvindu-se
de tuberculoză, din cauza mizeriei, se întoarse la vatra
părintească, unde muri la vârsta de 27 ani, lăsând
după el 2 copilaşi şi îmbogăţind literatura română cu
166 de poezii, adevărate perle poetice.

*

*

*
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Mai târziu au apărut în câmpul literelor şi alţi
scriitori, printre cari amintesc despre:
Vasile Laşcu, poet şi publicist moldovean basara
bean, născut în Chişinău la 1862, fiul preotului Luca
Laşcu, un înfocat naţionalist din vremea sa. Preotul
Luca Laşcu era un admirator al pastelurilor lui V.
Alexandri, el însuş fiind un acumulator şi răspânditor
de idei prin mijlocirea dibaciului său condei, colabo
rând la revista eparhială din Basarabia „ Vedomostiile
Eparhiale« (1867— 1871).
Din lucrările mai de seamă ale lui V. Laşcu sunt:
» Răsbunare neisbutitău, care a fost prima lui scri
ere d’ amatică (1878); apoi a scris în proză şi versuri
timp de 54 ani numai în limba rusă, deşi a cunoscut
şi limba română, continuând a scrie tot în ruşeşte
chiar şi după unirea Basarabiei, la care a luat parte
activă şi efectivă, în calitate de deputat al Sfatului
Ţării.
Cauza pentru care nu scria în româneşte era slaba
mânuire a slovei literare şi literaturii româneşti, lucru
de care el îşi dădea perfect seama şi pe care-1 re
greta profund.
Din cele mai de seamă scrieri ale sale amintim:
»Despre vieaţă« versuri, cugetări şi o conferinţă;
în 1883 a scris „ Hotarul iubirii« (dramă); în 1895 a
scris » Lebăda Neagră« ; în 1896 a scris documentata
lucrare „ Teorie« ; în 1897 a persiflat pe scriitorii lipsiţi
de talent în lucrarea «Maimuţele literare“; iar în 1928
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a scris lucrarea «Antologia poeziei romaneşti« ş. a.
lucrări.
După o laborioasă şi fecundă activitate pe ogorul
scrisului, poetul V. Laşcu, în vârstă de 70 ani, a în
cetat din vieaţă, (în 1932) deplâns fiind de toţi mânui
torii de condei ai Basarabiei.

* * *
Un alt Moldovean, care a dus faima scrisului său
talentat cu mult răsunet peste graniţă, este şi Leon
Donici (Dobronravov), născut Ia 1887, excelând
prin scrierile sale de după răsboiul mondial.
El era romancier şi ziarist polemist foarte apreciat.
A publicat o serie de schiţe, nuvele, esseuri şi ar
ticole în revista «Flacăra“, « Vieaţa Românească“, «Cu
getul Roman“ , „Gândirea“ etc.
Romanele sale „Revoluţia rusău şi » Noul Seminar«
sunt cele mai gustate şi apreciate ale sale lucrări.
A încetat din vieaţă în plină vigoare intelectuală
şi în floarea vârstei, la 26 Mai 1926, pe patul unui
spital din Paris, după o înverşunată campanie în
gazetele şi cotidianele franceze şi ruse relativ la
drepturile naţionale ale României asupra Basarabiei
româneşti.
Corpul său a fost înbălsămat şi adus în ţară la
Chişinău, făcându-i-se funeralii naţionale, în prezenţa
reprezentanţilor guvernului şi ai scrisului românesc
de pretutindeni.

EM. (M A N O L A C H E ) G A V R I L I Ţ Â
( t 1910)

Intre anii 1904— 1905, când marele colos rusesc a
fost învins de vitejii ostaşi ai insulelor japoneze, când
Rusia era sguduită şi de fiorii revoluţiei, se organi
zează în jurul lui Em. Gavriliţă prima grupare » Na
ţională Democratică Moldovenească“ .
Sâmburele Românismului din acele vremuri era com
pus din: »Em. Gavriliţă, Constantin Stere, /. Pelivan,
Pan. Halippa, I. Frăţăman şi alţi prieteni patrioţi, din
tre cari unii deabia se eliberaseră din exilul Siberiei
şi temniţele ruseşti« ’ ).
Advocatul Manolache Gavriliţă a fost şi Directorul
o Discurs in şedinţa Camerei dela 9 — 10 Iulie 1920, rostit
de D-l I. Pelivan,

primului ziar românesc cu titlul »Basarabia«, apărut
în 1906, cu sprijinul D-lui C. Stere.
Nucleul românesc, călăuzit de frumoasele pilde şi
devotament către Neam ale bătrânilor patrioţi, recru
tează cu toată energia noui şi tinere forţe; aceasta în
cea mai mare taină, căci erau supraveghiaţi de aproape
şi urmăriţi de »ohrana« rusă.
In urma acestor urmăriri, au fost îndepărtaţi din Ba
sarabia, între alţii, şi ieromonahul Gurie şi inspectorul
şcolar Ion Halippa (frate mai mare al d-lui Pan. Halippa).
Din 1905 până la 2 Martie 1917 nu se poate spune
că acel grup de oameni nu a căzut adesea în stare de
adâncă deprimare şi decepţiune sufletească, dar to
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tuşi ei n’au depus armele şi n’au pierdut speranţele în
roadele lor de muncă îndelungată.
Evenimentele desfăşurate la începutul lunii Martie
1917, pe arena politică a Rusiei, nu pot fi socotite ca
o epocă de fericire pentru Moldoveni.
Nici ostaşii moldoveni, cari erau împrăştiaţi, nu
nădăjduiau că din Rusia va răsări soarele dreptăţii în
Basarabia. Nu se putea şti unde va ajunge desfăşu
rarea acelor evenimente. De aceea fiecare părtaş şi-a
impus o deosebită precauţiune şi o tactică plină de
abilitate.
Aşa, dar, grupul de Moldoveni naţionalişti se con
voacă pentru prima dată la 31 Martie 1917 la Chişinău,
într’o cameră din redacţia gazetei »Cuvânt Moldove
nesc“ , când s’a pus problema învăţământului naţional
în Basarabia. La 3 Aprilie are loc a doua convocare,
sub acelaş pretext, dar de data aceasta se constitue
»Partidul naţional moldovenesc“ , alegându-şi un comi
tet compus din : Pavel Gore, preşedinte, VI. Hertza, vice
preşedinte, iar ca membrii: G-l. M. Donici, Arhimandri
tul Gurie Grosu, I. Pelivan, N. Alexandri, Pan. Halippa,
P. Grosu, T. Ioncu, M. Minciună, VI. Bogos, VI. Cazacliu,

F. Corobcean, Gh. Buruiană, S. Murafa, A. Botezat,
Al. Gropa, Ion Codreanu, Vasile Gafenco, preotul Con
stantin Parfenie şi alţii.
Acest comitet s’a alcătuit din reprezentanţi ai diferi
telor ramuri profesionale şi cât mai puţin politice, c a :
cooperaţia, învăţământul, biserica şi altele.
Grupul acesta, potrivit tacticii adoptată în taină,
nu a pus la ordinea zilei discuţia asupra problemei
autonomiei Basarabiei, sau mai ales pe aceea a separaţiunii.
Dar Congresele: studenţilor moldoveni (la 20 Mai)
şi învăţătorilor (25— 27 Mai) au cerut prin rezoluţii
autonomia Basarabiei, iar Congresul general al osta
şilor moldoveni din 20— 21 Octomvrie 1917, când s’a
constatat că terenul naţional este pregătit, a trecut
în mod repede şi hotărît la fapte în acest sens.
E locul să adaug, că încă la 1 Mai 1917, la
Odessa, reprezentanţii »Partidului Naţional“ : I. Pelivan,
Pan. Halippa, Emil Cately şi alţii au anunţat cu
oarecare sfiiciune şi rezervă autonomia Basarabiei şi
înfiinţarea organului de guvernământ Sfatul Ţării.

—-*•ţsjŞiV-»----

Câteva documente referitoare la activitatea Partidului
Naţional Moldovenesc
i

Chemarea către studenţii moldoveni
» Fraţilor! In aceste vremuri mari Neamul moldovenesc
aşteaptă dela voi să vă puneţi în slujba lui. Toţi acei
cari simţiţi în vinele voastre sângele moldovenesc şi cari
vreţi să fiţi adevăraţi fii ai Neamului, veniţi cât mai
degrabă aici, ca, umăr la umăr cu noi, să lucraţi pentru
organizarea Moldovenilor.
Veniţi cât mai mulţi, veniţi cu toţii!

Frate Moldovene,
Nu uita, că în aceste vremuri hotărîtoare Neamul
moldovenesc s ’a adunat într’un partid moldovenesc, în
care trebuie să intre fiecare fiu al Neamului moldove
nesc“ .
(„Cuvânt Moldovenesc“ , Nr. 31 din 19 Aprilie 1917).

II

Hotărîrea adunării Moldovenilor din Bolgrad — 11 Aprilie 1917
« /. Şcolile din Basarabia, cari erau un mijloc de a-i
fa ce pe Moldoveni — Ruşi şi cari i-au adus într’o stare
de înapoere culturală şi economică, trebuiesc prefăcute
într’un mijloc de luminare a Moldovenilor, întrebuinţându-se la predarea învăţăturii limba moldovenească, iar
limba rusească predându-se ca o învăţătură deosebită.
2.
Biserica, care deasemenea a fo s t ca un mijloc de
a rusifica pe Moldoveni, trebue să fie în afară de po
litică şi să-şi caute de trebile ei.
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Limba slavonă, neînţeleasă Moldovenilor, să fie înlo
cuită prin limba poporănilor. Oamenii Bisericii să fie
băştinaşi din Basarabia şi ştiutori de limbă moldove
nească.
3.
La toate ocârmuirile şi judecătoriile să fie însem
naţi oameni locali.
Adunarea, după propunerea preşedintelui (I. Pelivan),
a trimes cele mai calde salutări Moldovenilor, cari sub
stăpânirea veche au pătimit pentru părerile lor politice

şi religioase (de credinţă). Pe urmă au fo s t aleşi ca
părtaşi la secţia din Bolgrad, a Comitetului central mol
dovenesc din Chişinău, protoiereul Ioan Andronic, pro
fesorul gimnaziului (liceului) Şt. Ciobanu, F. H. Munjiu,
G. G. Grigorescu şi unter-ofiţerul D. C. Lungu. La
sfârşit adunarea a hotărît să trimeată stăpânirii vre
melnice o telegramă cu următorul cuprins:
,,Adunarea întemeietoare a Moldovenilor din Bolgrad

salută fierbinte stăpânirea vremelnică şi arată dorinţa
de a o sprijini la înfăptuirea scopurilor ei, aşijderea şi
la ducerea răsboiului până la un sfârşit cu biruinţă.
Tot deodată adunarea îşi arată credinţa sa adâncă, că
drepturile poporului moldovenesc, călcate de stăpânirea
veche, vor f i statornicite potrivit cu însuşirile lui na
ţionale
(„Cuvânt Moldovenesc“ , Nr. 3211917).

Două apeluri ale Partidului Naţional Moldovenesc
»Fraţi Moldoveni! Să ştiţi că numărul acelora cari
luptă pentru autonomia Basarabiei, creşte văzând cu ochii.
Zilele din urmă a intrat în rândurile acestora şi preoţimea întreagă din Basarabia, care se adunase aici la sfat.
Cu ajutorul lui Dumnezeu toată suflarea moldovneascâ se adună la un lo c‘ .
(„Cuvânt Moldovenesc“ , Nr. 3411917).

în apă tulbure! Mulţi vin printre voi cu fe l de fe l de
vorbe amăgitoare, ca să vă atragă în mrejele lor. Parti
dul naţional moldovenesc vă atrage luare aminte, ca să
vă păziţi de orice încercări ale străinilor rău voitori.
Ascultaţi cu toţii la îndrumările pe cari vi le dau
înainte-stătătorii voştri, urmaţi sfaturile din gazeta noas
tră şi aşteptaţi cu încredere ceeace vă va spune de aici
încolo partidul moldovenesc, care e făcut anume pentru
binele Moldoveanului
(„Cuvânt Moldovenesc“ , Nr. 35 din 3 Mai 1917).

***
” Fraţi Moldoveni! Băgaţi de seamă, că în aceste
vremuri o mulţime de oameni răi caută să pescuiască

IV

Declaraţia Partidului Naţional Moldovenesc în chestiunea agrară
„Plecând dela gândul, că tot pământul Ţării trebue
să jie dat fără plată celor cari îl muncesc, Partidul
naţional moldovenesc propune să se orânduiască treaba
pământului în Sfatul Ţării în următorul chip:
1. Pământul trebue să fie în stăpânirea norodului
sau, cum se zice, să fie socializat.
El va trece în mâna obştiilor săteşti sau a soldaţilor
cari îl vor împărţi plugarilor muncitori după o normă
(câtime de pământ), care se va hotărî de Sfatul Ţării,
însă nu spre stăpânire, ci spre folosinţă.
2. Pământurile cari sunt pentru gospodăria sătească,
trebue să se dea numai acelor oameni, cari vor lucra
pământul cu braţele lor.
3. Toate moşiile hăznălei (Statului), fostei familii
împărăteşti, ale bisericilor, mănăstirilor din Ţară şi de
peste graniţă, precum şi pământurile moşierilor, cari
trec peste ceeace poate lucra omul cu braţele lui, trebue
să treacă în stăpânirea (Ţării) norodului şi alcătuesc
un fond pământesc pentru trebuinţele tuturor.
4. In stăpânirea Ţării mai trec:
a) Apele, adică dreptul de a prinde peşte, de a adăpa
vitele, de a pluti pe râuri, iazuri şi mări ;
b) Bogăţiile pământului, adică dreptul de a scoate
din adâncul pământului aur, fier, aramă, cărbune şi
altele; şi

c) Pădurile.
5. Moşiile hăznălei, ale fostei familii împărăteşti, ale
bisericilor, ale mănăstirilor din Ţară şi de peste gra
niţă, precum şi pământurile moşierilor, cari trec peste
ceeace poate lucra omul cu braţele lui, trec în fondul
pământesc fără răscumpărare.
Dar fiindcă multe din pământurile moşierilor sunt
puse zălog la bănci, iar în hârtiile acestor bănci se
află capitaluri de peste brazdă, capitaluri de ale ca
selor de păstrare ale slujbaşilor mici dela fe l de f e l de
aşezământuri şi ale oamenilor muncitori şi cu mică
stare, — Partidul naţional moldovenesc socoate de tre
buinţă, ca la trecerea acestor moşii în fondul pămân
tesc, capitalurile pomenite să fie întoarse pe socoteala
stăpânilor acestor moşii, vânzându-li-se averea, pe care
o au, precum pâinea, vitele şi uneltele de gospodărie.
6. Viile şi grădinile boereşti mari trec în stăpânirea
obştească, fără a f i împărţite între oameni; ele se
lucrează de către obştii întregi.
7. Fondul pământesc se socoate ca o stăpânire a
întregului norod din Basarabia şi este supraveghiat
de Sfatul Ţării.
8. Toţi cetăţenii au dreptul de a se fo lo si de pământul
slobod. Dar oamenii locali, cari se îndeletnicesc cu
plugăritul, primesc nadeluri (loturi) cei dintâi.

47

Orăşenii doritori de a se îndeletnici cu plugăritul,
capătă nadeluri numai după ce capătă toţi plugarii locali.
9. Pentru ca să se asămăluiască pământurile bune
cu cele mai rele, trebue să se pue o dare deosebită pe
pământurile bune.
10. Dacă stăpânul nadelului îşi întoarce din oarecare
pricină pământul în fondul pământesc, atunci el are
dreptul să primiască despăgubire pentru toate îmbu
nătăţirile, pe cari le-a făcut pe pământul său şi pe

care nu l-a folosit până la capăt, precum sunt:
îngrăşarea pământului, gardurile, grădinile şi viile.
11. Partidul naţional moldovenesc cere mereu, ca
stăpânirea şi ocârmuirile locale să eie toate măsurile
pentru ajutorarea plugăritului, purtat de muncitori cu
braţele lor sau de obştii şi cooperative.
12. Colonizarea, adică aducerea şi aşezarea străinilor
pe pământul Basarabiei, să se opriască'.
(r,Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 4311917).

V.

Manifestul partidului Naţional Moldovenesc în vederea alegerilor
comunale din Chişinău, la 15 August 1917
»Fraţi M oldoveni!
Grăbiţi-vă a lua parte la alegerile în Duma ') nouă
a Chişin iului. Aceste alegeri au să fie la 15 August,
dar fiecare alegător trebue să se îngrijească de ele
de pe acum.
Orice Moldovan şi Moldovancă trebue să se ducă
îndată la uciastcul2) său şi să-şi scoată acolo biletul de
alegător.
Acest bilet trebueşte păstrat până la ziua alegerilor
şi atunci trebue să meargă cu el, unde se va cere, şi
să-l pue în urnă, scriind pe el Nr. 13.
Nimeni să nu lipsiască dela alegeri, căci a lua parte
la ele este datoria cea mai sfântă a fiecărui grăjdan3).
Luând parte la alegeri şi glăsuind cu izvodul4) sub
Nr. 13, care este izvodul moldovenesc, dumneavoastră
veţi dovedi tuturor, că sunteţi vrednici de numele de
Moldoveni, pe care îl purtaţi şi vă daţi bine seama de
interesele dumneavoastră de muncitori.
Ţinta noastră a Moldovenilor trebue să fie aceea,
ca să trimitem cât mai mulţi deputaţi în Duma orăşană
din partea noastră, ţinând minte, că numai ei vor lupta
pentru nevoile şi interesele Moldovenilor.
In vremea aceasta se găsesc mulţi potlogari şi şar

latani străini, cari vă îndeamnă să glăsuiţi după izvodul
lor, zicând că ei au în vedere să vă apere interesele.
Dar dvs. nu-i credeţi şi glăsuiţi numai cu izvodul
Nr. 13.
Tot Neamul ţine la ai săi şi străinilor nu le pasă
de nevoile Moldovenilor. De aceea la alegeri glăsuiţi cu
Nr. 13, care este izvodul deputaţilor moldoveni.
Aceştia au jurat şi jură să lupte pentru nevoile dvs.
şi se vor sili să vă facă şcoli, să vă pietruiască uliţele
şi drumurile glodoase, să vă îndestuleze cu mărfuri şi
cu lucruri trebuincioase în gospodărie cu preţuri potrivite
şi să vă împartă pământ la cei cari vă hrăniţi din el.
Fraţi Moldoveni din târg şi dela măhălăli, noi cei
cari am alcătuit izvodul deputaţilor, am cerut să-i trecem
în izvod pe aceia, cari au lucrat şi lucrează pentru
interesele Moldovenilor, sau pe cari ni i-au arătat
oamenii de pe la mahala. Deputaţii aceştia nu caută
cinste şi slavă, ci vor să lucreze pentru Dvs. şi pentru
nevoile adevărate ale acestui oraş; sprijiniţi-i cu glasul
dvs. şi atunci veţi avea dreptul să le cereţi să lucreze
cu toată inima pentru nevoile dumneavoastră.
Glăsuiţi cu izvodul Nr. 13!
Comitetul Moldovenesc pentru alegeri.

Izvodul moldovenesc al deputaţilor în Duma Chişinăului, Nr. 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ciobanu Ştefan N.
Halippa Pantelimon.
Groppa Alexandru I.
Neaga Teodor I.
Chioreseul Madimir C.
Harea Pavel
Ţurcan Ignati.
Buruiană Gheorghe I.
Lazo loan E.
Hodorogea Andrei Const.
Panţâr loan I.

--------------------

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pântea Gherman V.
22. Zaharcean loan T.
Grosu Pavel A.
23. Bocănescu Ana D.
Alexandri Nicolae N.
24. Mândru Mateiu.
Bogos Teodor V. (P reot)
25. Barduja loan 1VI.
Popovici Roman S.
26. Chiper Dimitrie Hr.
Cazacliu loan S.
27. Iacovschi loan N.
Mămăligă Nicolae T.
28. Obuhovschi Teodor Gr.
Goian loan S.
29. Tifiu Hariton I.
Hammer Mitrofan.
30. Margine loan T.
Andronachi Gheorghe V.
31. Cubiţchi I.
(ofiţer)
(•>Cuvânt Moldovenesc“, Nr. 68, 10 August 1917).

') Consiliul municipal; 2) O colul; 3) cetăţean; <) listă.
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A L E X A N D R U BOTEZATU
(1 8 4 7 -1 9 2 5 )

S’a născut la 1847 în comuna Târşiţei, jud. Orhei
dintr o nobilă şi onestă familie de boeri moldoveni,
foarte avută, răspândită în Basarabia.
A absolvit liceul Nr. 1 din Chişinău, apoi a făcut
studiile de inginer hotarnic la Cameneţ-Podolsc în Rusia.
Naţionalist înfocat, încă cu mult înainte de răsboi
în casa sa era cuibul naţionaliştilor moldoveni din
Basarabia.
Făcea parte din grupul naţionalist militant şi la el
în casă se puneau la cale chestiunile cu caracter na
ţional. Aci se adunau d-nii: /. Pelivan, Pan. Halippa,
S. Murafa, A. Hodorogea etc. şi se discutau ches
tiunile culturale şi naţionale, pornindu-se la acţiune
pentru reuşita lor.

El era prieten intim cu Em. Gavriliţă şi în ultimul
timp cu d-1 O. Ghibu, fost director al ziarului ,,Ardealul“ .
A. Botezatu a murit în anul 1925.
In clipa de reculegere — între vieaţă şi moarte — şi-a
exprimat dorinţa în faţa familiei, pentru a fi dus la
mormânt de către şase ostaşi, ceeace i s’a şi îndeplinit,
prin bunăvoinţa d-lui General V. Rudeanu, fost pe
atunci Comandant al corpului III Armată.
Un amănunt emoţionant: în ziua votării Unirii, la
27 Martie 1918, a sădit în grădina casei sale din
Chişinău »Stejarul Unirii«.
Desigur că în opera sa a fost ajutat şi secondat
de buna sa soţie, d-na E. P. Botezatu, actualmente
directoarea Liceului de fete »Regina Maria“ din Chişinău.
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V A S IL E STROESCU
(1 8 4 4 -1 9 2 6 ).

Filantrop şi cărturar basarabean.
Moştenitor al unei averi imense, a ajutat cu obolul
şi cu sfatul pe ţărani, pe tineretul şcolar şi universi
tar, precum şi numeroase societăţi culturale-naţionale.
A fost preşedinte activ şi de onoare al Partidului
naţional-democrat din Chişinău.
A fost primul preşedinte (de vârstă) în parlamentul
României Mari.
In timpul începerii mişcărilor revoluţionare cu ca
racter naţional, Vasile Stroescu se afla la San-Francisco, de unde, auzind de ele, vine imediat între ostaşii
moldoveni din Odessa (1917), unde a dat cel mai
preţios sprijin moral şi material tinerilor luptători.
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Mii de ostaşi moldoveni, electrizaţi de fiorii patrio
tismului, au defilat în acel oraş străin în faţa sa.
La 24 Martie 1917, pe când se afla la Odessa,
trimite partidului naţional-democrat din Chişinău o
scrisoare prin care, printre altele, a spus:
„Eu îs cu totul la dispoziţia Ţării mele, cu mintea
câtă mi-a dat Dumnezeu, cu toată inima mea şi cu toată
averea meau x).
Era foarte venerat de populaţia basarabeană şi
chiar de Ardeleni, al căror mecenate a fost sub stă
pânirea maghiară.
i) Ziarul »Sfatul Ţării«, Nr. 114/1918.
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N IC O L A E N. A L E X A N D R I
Fost deputat şi preşedinte de vârstă al Sfatului
Ţării la deschiderea lui (21 Noemvrie 1917).
Scriitor, om politic şi naţionalist de mare valoare,
rămânând idealist până la moarte.
A colaborat la revista şi gazeta » Cuvânt Moldove
nesc, al căror editor a fost un timp îndelungat.

Filantrop până la abnegaţie.
El a încurajat tineretul la învăţătură cu obolul şi
cu sfatul. A fost senator sub două guverne române.
A încetat din vieaţă la 20 Februarie 1931, fiind încă
în plinătatea puterii fizice şi intelectuale.
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S IM E O N M U R A F A

Născut în comuna Cotiujeni, jud. Soroca.
Studiile liceale le-a făcut la Chişinău, apoi şi-a luat
licenţa în drept la Universitatea din Chiev.
înfocat naţionalist moldovean şi vechiu luptător,
convins şi devotat Neamului din care făcea parte.
A colaborat cu d. Pan. Halippa şi N. Alexandri
la «Cuvânt Moldovenesc“ (1913— 1917).
A scris broşura « Cine-s Moldovenii ?«
A fost un cântăreţ de mare talent şi a propagat
dragostea pentru muzica naţională.
S. Murafa a cutreerat tot frontul armatei a 9-a
(rusă) de pe frontul român şi bucovinean, aţâţând
focul sacru al Românismului printre ostaşii moldoveni.
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De pe front vine la Chişinău, unde ia parte la Con
gresul învăţătorilor din 11 — 13 Aprilie 1917. Salutând
Congresul, el ţine o cuvântare înflăcărată, afirmând,
că soldaţii moldoveni din armata 9-a l-au delegat «sn
ceară ca în Basarabia să se introducă limba românea
scă, care să se înveţe în şcoli şi după aceasta vom
învăţa şi e n g le z e a sca , fra n ţu zea sca , nu numai
cea ru se a scă “ .
A fost omorît în via lui Andrei Hodorogea la
Chişinău de o bandă de bolşevici ruşi, ce se retrăgeau
de pe frontul românesc, în ziua de 20 August 1917,
la orele 15,20.

AN DREI HODOROGEA
(1 8 7 8 —1917)

Născut în Slobozia Hodorogei, jud. Orheî, obârşia
fiindu-i dintr’o familie de mazâli.
După absolvirea Şc. de agricultură Cocorozeni, a
urmat studiile de inginer hotarnic în Rusia, în care
ramuiă a fost pregătit de răposatul Alexandru Botezatu.
Vechiu luptător naţional. A căzut victima unui
odios asasinat, fiind omorît de o bandă de bolşevici

împreună cu Simeon Murafa (20 August 1917), în via
sa de lângă Chişinău.
D-na Elena P. Botezatu, Directoarea Liceului de
fete »Regina Maria«, al cărei soţ era inginerul ho
tarnic Alexandru Botezatu, afirmă că soţul său a fost
nu numai prieten nedespărţit, ci şi părinte sufletesc
al lui Andrei Hodorogea.
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P re o tu l A L E X E I M A T E E V IC I
(1 8 8 8 -1 9 1 7 )

Născut în satul Zaim, jud. Tighina, fiul preotului
Mihail Mateevici, o familie cu tradiţii vechi româneşti.
Absolvent al Seminarului teologic din Chişinău şi
Academiei teologice din Chiev (1912), după ce îşi luă
licenţa în 1914, deveni profesor la Seminarul teologic
din Chişinău.
A fost luptător pentru cauza naţională română şi
cel mai de seamă poet basarabean.
A luat parte activă în mişcarea naţională a Mol
dovenilor pe frontul român după isbucnirea revoluţiei
ruse din Martie 1917.— Venind de pe front la Chişinău
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la Congresul didactic din 25— 27 Mai şi recitând poezia
sa cu titlul » Limba noastră% a impresionat şi înflă
cărat întreg Congresul.
A murit în floarea vârstei la 13 August 1917, îmbolnăvindu-se de tifos abdominal pe frontul românesc,
unde plecase în calitate de preot militar.
Cine nu cunoaşte preţioasele lui p o e zii?!
Spre a se vedea cât foc şi câtă simţire patriotică
punea el în poeziile sale, redau mai jos două poezii
ale poetului: «Eu cânt“ şi »Limba noastră«.

‘Su cânt*)
Eu cânt pe-acei, ce’n ju g şi chin
Pe-a lor spinare ţara ţin,
Cari în robie şi necaz
Voinici, puternici au rămas!
Vânjoşi, înalţi, ca fierul tari,
De soare arşi, bătuţi de vânt,
Brăzdează harnicii plugari
Al ţării lor mănos pământ.
Din plug pe toţi ei îi hrănesc,
Vărsând pâraie de sudori, —
Dar tot puterile le cresc.
Pe-aceşti puternici muncitori
Eu cu mândrie-i cân t!

*

*

*

Eu cânt pe-acei, ce păn’ acum,
Fără cărare, fără drum,
In noapte rătăciţi au stat,
Nădejdea, însă, n’au lăsat.
Pe-acei, ce tare, neclintit,
Oftând amar din când în când,

întreaga lume-au sprijinit,
In urma plugului mergând;
Cari focul vieţii nu l-au stins
In pieptul lor de fier făcut,
Şi cât de mult n’au plâns,
Tot alte zile — au prevăzut, —
Pe-aceştia eu îi cânt!

* * *
Eu cânt, căci văd, că ele vin,
Acele zile de senin;
Eu cânt, căci văd, de-acum că piere
A ţării veşnică durere !
Eu cânt, căci văd necazul frânt
Şi-aud plugari în zori cântând —
Nu doine de amar, de dor, —
înviorarea ţării lor...
Şi glasul vieţii ascultând,
Venirea zorilor eu cânt.
Anul 1907.

Ximba noastră **)
Limba noastră-i o comoară
In adâncuri înfundată,
Un şirog de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastr’ a fo s t aleasă
Slavă să ridice ’n ceruri,
Să ne spuie ’n hram ş ’acasă
Veşnicele adevăruri.

Limba noastră-i fo c ce arde
Intr’un neam, ce fără veste
S ’a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i limba sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng şi care-o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roiu de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Inviaţi-vă, dar, graiul,
Ruginit de multă vreme,
Ştergeţi slimul, mucegaiul
Pe uitarea ’n care geme.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In vestirea ei bătrânii
Cu sudori sfinţit-au Ţara.

Strângeţi piatra lucitoare,
Ce din soare se aprinde,
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Limba noastră-i frunză verde,
Sbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce’n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Nu veţi plânge — atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Şi-ţi vedea cât e de darnic
Graiul Ţării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade,
Povestiri din alte vremuri,
Şi, cetindu-le ’nşirate,
Te ’nfiori adânc şi tremuri.

Răsări-va o comoară
In adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată!

*) Reprodusă după revista » Cuvânt Moldovenesc", 1914, Nr. 6 - 7 , pag. 13.
**) Reprodusă după revista ,,Şcoala Moldovenească", 1917, Nr. 2 —4, pag. 94.
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TU D Ó SÉ R O M A N
(1887 — 1921).

Poet basarabean, născut în comuna Chiperceni,
jud. Orhei. îşi trage obârşia din mazâli plugari.
A absolvit numai şcoala de două clase secundare
din comuna Chiperceni, pe vremea fostului director
Ioan N. Bălăban.
In 1906, părăseşte căminul părintesc şi vine la
Chişinău în redacţia gazetei »Basarabia« şi aci stând
mai multă vreme învăţă bine limba şi scrierea ro
mânească, devenind un preţios colaborator al gazetei
şi în cele din urmă — aici i se publică mai multe
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poezii ale sale. In anul 1919 poeziile lui T. Roman
apar într’un volum mic în număr de 30.
Luând parte în răsboiul mondial, se îmbolnăveşte
de tifos exantematic, devenind orb şi, din cauza su
ferinţelor, în toamna anului 1921 încetează din vieaţă,
în satul său natal, între ţăranii lui, a căror vieaţă a
cântat-o cu foc în poeziile sale.

** ❖
Redau în pagina următoare două din poeziile lui
T. Roman.

*

3 uhu/ vremii )
Fiecare om cunoaşte
Starea vremii grea de azi,
Câte lacrimi de durere,
Câtă foame, cât năcaz.

Ura, vrajba, duşmănia,
Azi domnesc între creştini,
Biata Ţară ni-e sfărmată
Şi-i prădată de străini.

Cât amar şi câte chinuri,
A adus ea tuturor,
In cât lumea asta pare
Iadul cel îngrozitor.

Unde-s zilele senine ?
Unde-i traiul cel frumos ?
Unde-i dragostea frăţească,
După cum zicea Hristos ?

Astăzi lumea-i obosită,
De scumpete, de nevoi,
Şi s’afundă ’n disperare,
Ca un car greu în noroi.

Nicăiri nu-i mângâiere,
Pe al vieţii mare drum,
Căci în negura uitării
Zace dragostea acum.

propăşire
Trece vremea zi şi noapte,
Pas cu pas încetişor
Şi ne duce dela rele
La un falnic viitor.
Şi de veacuri trece vremea
Şi va trece ’n veci mereu,
Ea doboară şi preface
Tot ce-i vechiu şi tot ce-i rău.
Şi ’ntorcându-mă cu gândul
La trecutul depărtat,
Vieaţa mi se pare-o iarnă,
Ce cu toţi am îndurat:
Geruri, viscole, furtune,
Nesfârşite vijelii,

>) Poeziile acestea, cât şi toate poeziile Iui Tudósé Roman,
au fost adunate de către d. Luca Ştirbeţ şi editate intr’o broşură
în anul 1919 pe contul său propriu, în numele Societăţii de gospo
dărie modernă şi cultură naţională ,,Propăşirea", pe care a
înfiinţat-o d-sa, împreună cu d-nii Ştefan Hóiban C. Osoianu
şi alţi prieteni.
Prin aceasta, d. L. Ştirbeţ s'a gândit se realizeze două
fapte bu ne:
1. Să sporească popularitatea şi să ridice prestigiul tinerei
societăţi, care avea un program frumos de raţionalizarea gos
podăriei agricole şi de răspândirea culturii naţionale.
2. Să ajute pe poetul Tudose Roman, care era prins în ghiarele
crude ale sărăciei, mai ales când orbise în ultimii săi ani de
vieaţă. El se afla adăpostit împreună cu fiul său cel mic Nicolae la d. Ştirbeţ care-i dădea prieteneşte tot sprijinul său
material şi moral. In timp liber d. Ştirbeţ asculta şi scria din

Nu-i vieaţă nicăierea,
Toate ’n lume par pustii.
Dar cumplita vreme veche
In sfârşit s ’a răzbunat
Şi pe ceriul plin de nouri
Soarele s ’a arătat.
.4 venit şi primăvara
Cu-al ei soare zâmbitor;
S’a ’mbrăcat întreaga fire
Cu verdeaţă şi cu fiori.
Cu sosirea primăverii,
Oamenirea s ’a trezit
Din adânca sa robie
La un traiu mai fericit.

poeziile poetului-ţăran, pe cari acesta, în inspiranţia lui, le ză
mislea, dar pe cari nu le putea scrie din cauza orbirii. D.
Şlirbeţ, dornic de a ajuta pe poet, a purces la editarea poeziilor
adunate, iar venitul ce s’ar fi realizai, dorea să servească
pentru ajutarea autorului.
După moartea timpurie a poetului, au rămas mai mulţi
copii mici, din cari doi, Nicolae şi Gheorghe, au fost ajutaţi de
d. L. Ştirbeţ şi mai departe până a isbutit să-i dea la şcoala
de meserii din Chişinău.
Fost colaborator la gazeta „Cuvânt Moldovenesc«, singura
foaie pe care o vedeau pe Ia vatra lor ţăranii — şi pătruns de
sentimentul necesităţii răspândirii culturii naţionale, d. L. Ştir
beţ a donat Soc. „Astra Basarabiei« 10.000 exemplare din
acea broşură, spre a fi răspândită şi citită de ţăranii admira
tori ai poetului, măcar acum după moartea poetului ţăran.
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P A V E L GOEE
(1875 - 1 9 2 7 )

Luptător şi animator al cauzei româneşti în Ba
sarabia.
Tatăl său se numea Gheorghe Gore şi a fost un
scriitor de seamă pe teren naţional.
Conservator convins şi susţinător al clasei nobili
mii, devenind apoi democrat.
In lucrarea sa ,,Memoriul asupra mazâlilor din Ba
sarabia«, ca. un bun cunoscător al istoriei Românilor,
a luat apărarea mazâlilor din punct de vedere al
drepturilor juridice şi istorice, cari se încercau a fi
răpite de către stăpânirea rusească.
A fost membru activ în partidul naţional moldo
venesc din Chişinău între anii 1917— 1918, apoi s’a
retras din politică.
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Fost membru onorific al Academiei române.
Arborele său genealogic prezintă o foarte intere
santă caracteristică şi de aceea îl redau, după revista
»Vieaţa Basarabiei« Nr. 11/932, in extenso:
»Pavel Gore îşi trage originea din Constantin
Leoa, vătaf de a lui Petru Şchiopul-Voevod. Nepo
tul său, spătarul Grigorie sau Gorie, a fo s t strămo
şul neamului Gore. Linia basarabeană a acestei familii
se coboară din şătrarul Antohii, clucerul Scarlat,
căsătorit cu Smaranda O raş; şătrarul Leon, căsă
torit cu Anica Razu, Teodor căsătorit cu Maria
Cujbă, şi Spiridon, în 1847 înscris în cartea I-a a
nobilimii, căsătorit cu Zoiţa Andronovici. Fiul acestuia a fo st consilierul de Stat Gheorghe Gore —

G orie — L eoa (1 8 39 — 1908), căsătorit cu E leon öra
(1851 — 1887), fiica lui Ion M iculin (1 8 2 7 — 1880),
descendent din M icul H odca G reţevici (sec. X V ) “ .

Biografia lui P. Gh. Gore este foarte bogată şi
variată. Ea ar putea face obiectul unui studiu spe
cial, publicându-se într’o lucrare aparte.

Paul Gore, dotat cu o cultură superioară şi recu
noscut unanim de intelectualii Basarabiei, de orice
naţionalitate, ca distins jurist, ca şi tatăl său Gheorghe, după absolvirea facultăţii de drept ^in Peters
burg, a ocupat postul de judecător de pace în judeţul
Orhei, iar apoi demnitatea de preşedinte al zemstvoului1), până în anul 1910.

* * *

El, prin pana sa, a început să introducă şi să po
pularizeze în Basarabia opere din literatura româ
nească şi evenimentele mai însemnate din istoria Ro
mânilor. Cele mai multe articole şi studii cu acest
caracter le-a publicat în ziarul local rusesc »Besarabetu. Spre a se vedea înflăcăratul său naţionalism
care-1 însufleţea încă din anii tinereţei, amintim că
răposatul P. Gore era preşedintele Comitetului de re
dacţie al societăţii culturale moldoveneşti, ales în
această demnitate încă în anul 1905.*

Un prieten bun a lui Pavel Gore a fost Vladimir
de-Herţa, bun român basarabean şi convins naţio
nalist.
A trăit multă vreme, până la răsboi, în vechiul
Regat, la Iaşi şi Bucureşti.
A apărat cauza românească şi a Moldovenilor în
genere.
Fost membru în partidul naţional moldovenesc din
Chişinău, prieten nedespărţit al lui Pavel Gore.
A activat mult în mişcările cultural-naţionale din
Basarabia în anii 1917— 1918, susţinând cauza ţăra
nilor moldoveni şi mai mult drepturile boerilor din
Basarabia.
A încetat din vieaţă la 21 August 1924.

>) Gospodăriile judeţene din Basarabia.
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Z A M F IR C. A R B O R E

Născut în anul 1848.
Coborîtor dintr’o străveche familie moldovenească,
boerită de Ştefan cel Mare prin Hatmanul Luca Ar
bore, pârcălab al Sucevei, curtean viteaz, evlavios,
cu mare trecere pe lângă Vodă.
Acest strămoş al Arboreştilor este şi ctitorul bise
ricii din satul Arbore, monument istoric şi pictural de
mare însemnătate.
Strănepotul său, Zamfir C. Arbore, ziarist şi publi
cist de mare valoare, stabilit în ţară la 1877, după
un crud exil în Siberia pentru sentimentele sale na
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ţionale, a activat intens pe tărâmul cultural, colaborând
la ziarele din acel timp: » Românul« şi » Telegraful
Opera sa principală este »Basarabia în secolul al
XlX-lea“ , care a şi fost premiată de Academia Română
(Bucureşti, 1899).
Tot el e şi autorul lucrării *Dicţionarul geografic
al Basarabiei“ , Bucureşti, 1904 ').

!) Unele date relative la acest mare patriot român basa
rabean au fost culese din „ Enciclopedia Română“, pag. 88.

C O N S T A N T IN GH. ST E R E

Profesor Universitar, născut în’ anul 1865.
Este un publicist de mare talent, un om politic de
mână tare, care a jucat un rol de seamă în scrisul
românesc de peste Prut, precum şi în vieaţa politică—
atât în vechiul Regat cât şi în Basarabia, cu ocazia
Unirii.
Deşi basarabean, originar din comuna Horodiştea,
jud. Soroca, prin temperamentul său arzător şi ca
racterul său deschis, prin ruso-fobismul pe care nu
s’a sfiit să şi-l arăte încă de pe băncile şcoalei, d.
C. Gh. Stere a trebuit să se refugieze în vechiul Re
gat, după ce suferise rigorile închisorilor ruseşti,
pentru atitudinea sa fermă pe tărmâul naţional, sub
masca socialismului înaintat. Prin scăparea sa de

sub cleştele „Ohranei“ din Rusia, dânsul credea că
România liberă va putea activa în voie pentru desvoltarea Basarabiei, prin mijlocirea cuvântului şi scri
sului său, recunoscut ca având o deosebită vigoare
şi fecunditate.
wŞi nu s’a înşelat. Căci scrisul său, răspândit cu
dărnicie în revistele şi ziarele ultimelor decenii din
vechiul Regat precum şi alte opere ale sale, cuvân
tul său ferm şi franc de pe catedra universitară a
laşului, care a influenţat atâtea generaţii de studenţi
al căror profesor era, a contribuit covârşitor la în
făptuirea evenimentelor ce au urmat dela declararea
răsboiului mondial şi până la Unirea politică a tutu
ror Românilor.

61

1. »Moldovanul« (dela 1 Ianuarie 1907) al d-lui Gh.
Madan, care combătea «Basarabia« mai ales în ches
tiunile sociale şi de aceea era destul de bine văzut
de autorităţi şi de boerimea moldovenească.
2. Revista „ Luminătorul« (dela 1 Ianuarie 1908);
trăieşte şi astăzi, sărbătorindu-şi în 1933 jubileul de
25 ani de existenţă.
3. » Glasul Basarabiei“ (din Aprilie 1913) a răposa-

tului preot Gr. Constantinescu 3). Gazeta avea caracter
pronunţat naţionalist şi literar-cultural.
4.
In Mai 1913 apare revista „Cuvânt Moldove
nesc«, la început lunară, iar din 1914 bilunară. In
Ianuarie 1914 apare gazeta „Cuvânt Moldovenesc«,
la început odată, apoi de 2 ori pe săptămână.
Ambele aceste publicaţii se editau de către un cerc
compus din N. Alexandri, Pan. Halippa, S. Murafa,
Gh. Stârcea, Dr. D. Ciuhureanu, V. Ghenzul, Dr. P.
Grosu. Printre colaboratori erau: păr. Iul. Friptu, I.
Pelivan, poetul Al. Mateevici, C. Popescu, I. Nicicu,
I. Buzdugan, T. Vicol, Gh. Tudor, poetul T. Roman»
St. Holban, M. Minciună, T. Ioncu, Gh. Madan şi alţii.
Dela „Basarabia« trecuseră 5 ani. Timpurile s’au
schimbat, s’au schimbat şi oamenii: unii s’au împrăş
tiat, alţii au venit din nou.
Dar mai ales s’au schimbat metodele. De data
aceasta s’a hotărît ca revista şi gazeta să nu se
ocupe de loc cu chestiunile politice şi sociale în mod
direct, ci să facă numai literatură şi cultură şi să
dea informaţiuni sugestive în direcţia naţională.
Această hotărîre s’a respectat foarte strict timp
de aproape alţi 4 ani, până în 1917, mai ales în
ceeace priveşte revista.
De aceea revista avea următoarele rubrici: I. Li
terară, la care se publicau poezii şi bucăţi de proză
„românească«, originală — basarabeană şi traduceri
din literatura europeană; apoi pagini din istoria Nea
mului etc.; II. Gospodăria sătească; III. Tovărăşia —
Cooperaţia; IV. Economia; V. Cuvinte de sănătate, şi
VI. Ştiri din lume.
In Iunie 1917 revista şi-a schimbat denumirea în
„Şcoala Moldovenească«, devenind organul oficial al
corpului didactic moldovenesc, organizat spre a susţine
introducerea învăţământului în limba moldovenească.
Nr.Nr. 2 — 8 apar deja cu litere latine.
Iar gazeta „Cuvânt Moldovenesc« a rămas şi a
jucat un rol covârşitor în organizarea tuturor forţelor
naţionaliste moldoveneşti în Basarabia şi la pregătirea
tuturor evenimentelor obşteşti şi politice, ce au dus
la Unirea Basarabiei cu toţi Românii.
Gazeta există şi până astăzi sub conducerea „Astrei« basarabene.

J) A renunţat la cele 50 ha., ce s’au dat fiecărui fost deputat
în Sfatul Ţării ca recompensă naţională.
2) In lucrarea sa „Dela Basarabia rusească Ia Basarabia
românească“ d. profesor Onisifor Qhibu, la pag. LVIII, titlul I,
spune: „Cei dintâi paşi revoluţionari pentru Basarabia s’au
făcut alături de revoluţionarii ruşi, pe pământul clasic al to
leranţei şi al libertăţii, în Elveţia.
Acolo apăru la 1905, ca produs al „liberării presei ruseşti“
cea dintâi gazetă basarabeană, având program revoluţionar.
Gazeta se chema „ Basarabia« şi se considera ca organ al
partidului naţional român.
Tipărită întreagă cu litere latine, gazeta era redactată de
revoluţionarii basarabeni, trecuţi de multă vreme în Româ
nia: Zamfir Arbore şi Doctorul Petre Cazacu.
Dela Geneva gazeta se trimetea în plicuri, pe diferite adrese,
atât în România, cât şi mai ales în Basarabia“.
D-1 Pan. Halippa afirmă câ acea gazetă a apărut în Bucu-

reşti. Se' poate crede afirmaţia d-lui Pan. Halippa, 'deoarece
d. Z. Arbore şi d. Dr. P. Cazacu se aflau în acel timp în
România, nu în Elveţia.
3) Originar din Iaşi, dar a făcut studiile la Academia din
Chiev. A rămas în Basarabia.— Când în 1905 toamna (la cere
rea seminariştilor şi elevelor şcoalei eparhiale de fete, susţinută
de Congresul eparhial al preoţimei şi de arhiepiscopul Vladimir)
în seminar şi şcoala eparhială se introduse predarea limbii
moldoveneşti, Gr. Constantinescu deveni primul profesor. La
şcoala eparhială a rămas până la preoţie (în preajma răsboilui
mondial), iar la seminar a fost înlocuit prin răposatul preotmonah Macarie Untul.
Gr. Constantinescu a suferit mult din partea autorităţilor şi
mai ales din partea episcopului Serafim (Ciceagov), succesorul
arhiepiscopului Vladimir. A făcut şi închisoare la Chişinău.
A încetat din vieaţă în iarna anului 1932, la Năpâdenj-Bălţi,
lăsând în urma sa o soţie cu 10 copii.

In momentul chemării armatei române în Basara
bia de către Sfatul Ţării, d-1 profesor universitar
C-tin Gh. Stere începe să activeze în primul plan,
reîntorcându-se în Basarabia, unde a fost ales depu
tat
şi următor 1a preşedinţia Sfatul Ţării, după
d-1 Ion Inculeţ.
D-sa a fost şi redactorul actului Sfânt al Unirii
Basarabiei cu Patria— Mamă.
*

*

*

Mai înainte de refugiu în vechiul Regat, d-1 C.
Stere în colaborare cu ceilalţi cărturari naţionalişti
din Basarabia, a pus bazele primului ziar românesc
basarabean, după revoluţia rusească din 1905.
Gazeta era naţionalistă democrată şi purta numele
de Basarabia 2). Ea a apărut în anul 1906, sub direc
ţiunea răposatului avocat E. Gh. Gavriliţă, având
colaboratori pe d-nii: /. Pelivan, Nic. Popovschi, ră
posatul V. Hartia, A. Nour, Pan. Halippa. M. Vântu,
S. Cujbă, Gh. Stârcea, răposatul C. Inculeţ, fraţii
I. şi T. Inculeţ, pr. I. Friptu, răposaţii preot Gr. Constantinescu şi V. Oatu („M oşu Vasile■>), Gh. Druţă,
C. Porumbescu şi alţii.
Aici la „Basarabia« s’a relevat talentatul poet şi
naţionalist basarabean A. Mateevici, aici a făcut primii
paşi şi ţăranul-poet T. Roman.
Gazeta avea caracterul pronunţat naţional şi social-revoluţionar, din care cauză a avijt de suferit
mult şi durata ei a fost mai mică de un an (24 Mai
1906— 11 Martie 1907).
In urma apariţiei acestui ziar — prin care tineretul
basarabean a început a-şi redeştepta conştiinţa naţio
nală, au început să apară şi alte publicaţii în acest gen.
Amintim:

62

?

> i\

'Vîj

>

/

A

Cu p rileju l b a n ch e tu lu i dat de A le x a n d r u M a r g h ilo m a n în o n o a re a S fatu lu i Ţării, în seara zilei de 27 M artie 1918, du p ă
U nire, la clu b u l N o b ilim ii din C hişinău.

Au luat parte: Alexandru Marghiloman, Prim-ministru al României, Generalul Hârjeu, Ministru al Armatei, şi toţi domnii Comandanţi de mari unităţi ale
Armatei române din Chişinău, Guvernul Republicii Moldoveneşti, deputaţii Sfatului Ţării şi Comandanţii Unităţilor Naţionale Moldoveneşti precum şi diferite
delegaţiuni din toate straturile sociale.
A fost o zi de mare sărbătoare a Poporului românesc dintre Prut şi Nistru, care odinioară se svârcolea în chinuri — în bezna haosului revoluţionar rus.

I. P. S. G U R IE G R O S U
A R H IE P IS C O P A L C H IŞ IN Ă U L U I ŞI M IT R O P O L IT A L B A S A R A B I E I

Născut în anul 1877, în comuna Nimoreni, judeţul
Lăpuşna.
Prelat de înaltă valoare morală, creştin desăvârşit,
cu o aleasă cultură teologică.
Viguros patriot român basarabean. Se trage dintr’o
modestă familie de clerici. I. P. S. Sa a absolvit Se
minarul teologic din Chişinău, după care îşi luă licenţa
în teologie la Academia duhovnicească din Chiev.
In anul 1902 a fost numit misionar în Basarabia,
cu care prilej ceru şi i se aprobă să intre în mona
hism, fiind tuns ca monah pe seama mănăstirii NoulNeamţ, judeţul Tighina.

La 6 Decemvrie acelaş an a fost hirotonisit ierodiacon, iar a doua zi ieromonah.
In anul 1904, după o vizită făcută în România, se
întoarse în Basarabia renovat sufleteşte din punct de
vedere românesc şi stărui mult pe lângă chiriarhul
de atunci să intervină către Sf. Sinod rus pentru apro
barea redeschiderii Tipografiei eparhiale, în care să se
tipărească în limba moldovenească lucrări cu caracter
religios, printre cari şi o revistă bisericească.
In curând îşi văzu visul îndeplinit.
La intervenţia Congresului eparhial al preoţimei
din Noemvrie 1905, susţinută sincer de Arhiepiscopul
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Vladimir al Chişinăului, Sinodul rus aprobă aceste
revendicări. In Octomvrie 1906 a luat fiinţă tipografia
eparhială, iar la 1 Ianuarie 1908, după cum am spus
anterior, apare şi revista „ Luminătorul«, al cărei re
dactor a fost până în Decemvrie 1909 şi ia care cola
borează necontenit până astăzi.
Revista s’a înfiinţat din iniţiativa particulară a
societăţii eparhiale misionară şi cu scopuri misionare,
cu stăruinţa preoţimii, în f.unte cu ieromonahul Gurie
(actualul I. P. S. Mitropolit al Basarabiei), cu cola
borarea preoţilor: Const. Popovici, C. Parfenie, Al.
Baltaga, A. Evstratiev, Dim. Baltaga şi alţii. Apariţia
revistei, susţinută de arhiepiscopul Vladimir, a fost
consecinţa logică a înfiinţării, în Octomvrie 1906, după
aceleaşi stăruinţe şi intervenţii, a tipografiei eparhiale.
Sinodul bisericii ruseşti a încuviinţat toate acestea.
Primul redactor al »Luminătorului« (director) a fost
ierom. Gurie, iar cenzor — păr. C. Popovici, care a
devenit apoi redactor.
Afară de feţele de mai sus, au lucrat mult la revistă:
răposatul preot M. Plămădeală, păr. M. Ignatiev, pr.
M. Untul, ierom. Dionisie (actualul Episcop-Vicar)
şi alţii, iar din la ici: Gr. Constantinescu, Gh. Tudor,
Gh. Dânga etd.
Tot la »Luminătorul« a lucrat mult şi răposatul
poet-student şi apoi preot Al. Mateevici, publicând
poezii şi proză, originale şi traduceri (mai ales din
scrierile lui L. Tolstoi, ca vestitul poem »Ioan Damaschin« şi a.).
Revista nu avea caracter pur bisericesc. A servit
foarte mult la împrospătarea şi învăţarea limbii mol
doveneşti de către preoţime, învăţătorme şi alte cercuri
ale populaţiei basarabene.
Se tipăria cu litere chirilice.
Nefiind în chestiunile sociale »revoluţionară«, ba
chiar ocupându-se de ele foarte puţin, revista nu
putea fi atacată serios de nicio autoritate, de nicio
pătură socială şi din această cauză s’a menţinut până

!) Suferinţele îndurate de I. P. S. Mitropolit Gurie, de pe
urma episcopului Serafim Ciceagov, parte din ele, mi s’au
istorisit de către unchiul meu, fost Stareţ al mănăstirii Ţigă
neşti (judeţul Orhei), protosinghelul Dosoftei, încetat din vieaţă
la 20 Iulie 1932 (N. A ).
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la unire şi chiar până astăzi, fiind transformată în organ
oficial al Bisericii din Basarabia. Astăzi este condusă
de către un comitet de clerici, sub preşedinţia vechiului
cenzor şi redactor, venerabilul ic. mitrof. C. Popovici.
A fost şi este o publicaţie periodică solidă, cu
material religios, social, moral şi cultural bogat.
Sufletul şi susţinătorul acestei vechi publicaţiuni
1. P. S. Mitropolitul Gurie, a activat în mod intens
şi în crearea, redactarea şi susţinerea şi a altor publi
caţiuni, precum şi întemeierea » Bibliotecii creştinului
dreptcredincios«, traducând în graiul moldovenesc dife
rite opere de seamă ale marilor scriitori bisericeşti
ruşi, dând totodată şi o seamă de lucrări originale.
La 16 Decemvrie 1909, pe când era misionar în
Basarabia, a fost acuzat de separatism românesc de
către episcopul de atunci Serafim Ciceagov şi a fost
surghiunit ca pedeapsă la o mănăstire din inima Ru
siei, în oraşul Smolensc, de unde apoi a fost adus
de Arhiepiscopul Vladimir la eparhia NovocercascDon ').
In timpul revoluţiei ruseşti din 1917 s’a reîntors în
Basarabia unde luă parte activă la toate luptele na
ţionale.
In acelaş timp scoate de sub tipar prima ediţie de
abecedar moldovenesc sub denumirea de » Bucoavna
moldovenească“ , care a fost împărţită la toate şcoalele
din Basarabia.
Acest înalt Ierarh al Patriei îşi continuă şi în pre
zent activitatea neobosită pe terenul cultural şi bise
ricesc, neuitând nici activitatea misionară, pe care
I. P. S. Sa a avut-o în tinereţe şi pe care şi azi o în
sufleţeşte, participând la toate congresele misionare şi
fiind unul dintre cei mai zreloşi şi continui colabora
tori ai revistei »Misionarul«, organul misiei orto
doxe a României, care apare în Chişinău, sub îngriji
rea Secţiei culturale a Consiliului eparhial, de sub
conducerea I. P. S. Sale.

P. S. D IO N IS IE T I G H I N E A N U
E P IS C O P -V IC A R A L A R H IE P I S C O P IE I C H IŞ IN Ă U L U I

S a născut în anul 1868, în comuna Bardăr, jude
ţul Lăpuşna.
Este un eminent prototip al omului bisericii, al sme
reniei monahale şi al Românismului în Basarabia.
La vârsta de 15 ani (1883) a intrat ca frate în
mănăstirea Suruceni; la 1899 a fost tuns în mo
nahism ; la 1900 hirotonisit ierodiacon, iar peste
un an ieromonah.
La 1915 este hirotonisit ca igumen şi în luna Mai
1918
a fost ridicat la rangul de arhimandrit în aceeaş mănăstire.
Sf. Sinod al Bisericii autocefale ortodoxe române
l-a ales arhiereu al Ismailului, sfinţindu-1 în cate

drala Mitropoliei din Iaşi la 22 Iulie 1918. După
înfiinţarea episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail (1923) pri
meşte titlul de »Tighineanu«.
Ca vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului
a fost ales prin vot de către Congresul general al
eparhiei la 21 Februarie 1920 J).
Deşi n’a luat parte făţişă în luptele politice pentru
libertate ale fraţilor basarabeni, dânsul a desfăşurat
o intensă activitate, discretă şi prudentă, în această
luptă, prin focul glasului său, prin scrisul său şi prin
banii săi proprii.
!) Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului (1930), redactat de d-1
Profesor universitar Constantin N. Tomescu.
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Este un apărător de seamă al Moldovenilor, al tra
diţiei şi obiceiurilor lor, a [scris şi scrie la „Cuvânt
Moldovenesc“ , la » Luminătorul« şi alte publicatiuni.
Este înzestrat cu un dar deosebit al cuvântului şi
cu o strălucită memorie, fiind un ierarh adânc venerat
de masa tuturor dreptcreaincioşilor din eparhia Chişinăului şi chiar din întreaga Basarabie, indiferent de
poziţia socială a fiecăruia. Chiar aderenţii altor culte
îl stimează şi îi recunosc alesele sale calităţi spiri
tuale şi sociale, pe cari adesea le-a dovedit în cei
65 de ani de vieaţă neprihănită în slujba lui Dumnezeu
şi a Neamului.
*

*

*

Pentru a se vedea dragostea de Neam şi dorinţa
fierbinte pentru Unirea tuturor Românilor, pe care de
mic copil P. S. Dionisie Tighineanu (Erhan) le nutria,
povestesc următoarea întâmplare: .
In ziua de 7 Ianuarie 1918, a doua zi după regre
tabilul atentat din gara Chişinău, Sfatul directorilor,
cari formau guvernul Republicii democratice moldo
veneşti, a hotărît într’o şedinţă secretă, tinută la lo
cuinţa d-lui N. Codreanu, să se ceară sprijinul armatei
române pentru reintroducerea ordinei în Basarabia.
In acest scop, o delegaţie aleasă din sânul lui, în per
soana d-lor : /. Pelivan, I. Buzdugan, P. Gafenco (şi d.
M. Suruceanu, care s’a oferit să-i însoţiască până la
mănăstirea Suruceni), a plecat seara spre Iaşi în
direcţia satului Suruceni, unde e mănăstirea cu acelaş
nume, al cărei stareţ era prea cuviosul igumen Dionisie,
calitate pe care o deţine şi azi ca episcop.

Delegaţia ajunsă la mănăstire a fost primită fră
ţeşte de P. S. Dionisie şi istorisindu-i-se scopul de
legaţiei, P. S. Sa i-a pus la dispoziţie o trăsură pentru
a o transporta până la Leova, de unde apoi delegaţia
urma să meargă până la Iaşi. La ieşirea din mănăstire,
trăsura s’a răsturnat, d. Suruceanu scrântindu-şi mâna
stângă, din care cauză a fost nevoit să rămână la Su
ruceni, iar ceilalţi trei şi-au urmat drumul până la
Leova, apoi mai departe la Iaşi.
In ziua de 6 Ianuarie, chiar după atentatul din gară,
a plecat tainic la Iaşi şi d. A. Crihan, care fusese arestat
de bolşevici şi dus în curtea şcoalei spirituale, de unde,
graţie unei oarecare santinele, a scăpat, sărind peste un
zid şi luând direcţia tot spre mănăstirea Suruceni, unde
a fost înzestrat cu un revolver şi deghizat în haine schim
bate şi astfel a plecat mai departe pe jos pânăla Iaşi.
In noaptea de 6 spre 7 Ianuarie au mai plecat spre
Iaşi şi alţi luptători. Acei cari au plecat la Iaşi s’au
reîntors Ia Chişinău odată cu venirea trupelor române
în Basarabia, fericiţi că demersurile lor pe lângă gu
vernul român au fost încununate de succes şi că, în
fine, şi-au văzut visul cu ochii, prin sosirea fraţilor
mult aşteptaţi în Basarabia.
*
*
*
Când a luat fiinţă întâiul regiment moldovenesc în
Chişinău, P. S. Dionisie a oficiat un T e-D eu m în
curtea acelui regiment, sfinţind cazarma, cu care ocazie
P. S. Sa a închinat regimentului o icoană cu coroană
de argint, donând şi suma de 5.000 ruble numerar,
pentru nevoile regimentului.

IO N G. P E L I V A N

Născut în anul 1880 în comuna Rezeni, jud. Lăpuşna.
A absolvit Seminarul teologic din Chişinău, apoi
facultatea de drept din Dorpat (Rusia).
Actual Preşedinte activ al Asociaţiunii culturale
»Astra* basarabeană.
Convins şi neclintit patriot român basarabean.
A avut un rol important în luptele naţionale din
Basarabia în anii 1917— 1918.
Luptător vechiu contra rusificării încă înainte de
anul 1905.
Prin anii 1898 — 99, la Dorpat se organizează
prima grupare studenţească cu caracter naţional ro
mânesc, în frunte cu acest inimos şi înfocat naţionalist.
Gruparea aceasta era în corespondenţă cu refugiaţii:

Zamfir Arbore, doctorul P. Cazacu, doctorul Guţu,
Gheorghe Madan şi alţi Basarabeni aflaţi în vechiul
Regat.
La membrii acestei organizaţiuni, în afară de lite
ratura revoluţionară rusă, se mai găsia şi literatură
şi corespondenţă românească, care nu se potrivia de
loc cu tendinţele politice ale Rusiei, astfel că membrii
acestei organizaţiuni au fost închişi în închisorile
ruseşti Dorpat J) şi Venen, ultima din Lituania.
Această organizaţie era învinuită de tendinţe se
paratiste româneşti. Pentru crima care s’a pus în sar
cina membrilor ei (d-nii /. Pelivan, V. Oatu, A. Grişcov),
*) I se mai zicea şi Iuriev.
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aceştia au fost surghiuniţi în gubernia Arhanghelsc,
după cum urmează: I. Pelivan la Mezen, Oatu la
Pinega şi Grişcov la Onega.
Aceasta s’a petrecut în 1902— 1903.
Cu ocazia răsboiului ruso-japonez (1904), d. I.
Pelivan este mobilizat şi trimis în regiunea Cazani,
şi repartizat la batalionul de rezervă (Catelnic) din
oraşul Viatca, din care s’a format un eşalon ce a plecat
pe frontul din Mangiuria, din care eşalon făcea parte
şi d. 1. Pelivan.
După răsboi d. I. Pelivan se reîntoarse în Basa
rabia şi după mari sforţări reuşeşte abia în 1907 să
ocupe postul de judecător de ocol la Bălţi.
In 1912, cu ocazia serbărilor centenarului »eliberării
Basarabiei de sub jugul turcesc de către Ruşi« >) d. I.
Pelivan nu luă parte la acele solemnităţi, atârnânduşi pe piept cocarda tricoloră românească cernită — ce
i s’a trimis de rudele sale dela Iaşi, cu ocazia acelei
zile 2), pentru care fapt a fost imediat destituit din
funcţiune 3).
_In răsboiul mondial a fost mobilizat din nou, fiind
mutat din garnizoană în garnizoană şi în cele din
urmă a ajuns în garnizoana Bolgrad (1917), de unde
cu ocazia revoluţiei porni la Chişinău şi luă parte ac
tivă la toate mişcările naţionale din Basarabia.
A fost director general de externe în fosta Repu
blică moldovenească şi în anii 1919— 1920 ministru
de justiţie al României Mari, în guvernul d-lui VaidaVoevod.
In calitate de deputat, în timpul guvernului Mar
ghiloman, în aplauzele tuturor deputaţilor, a rostit
următoarele memorabile cuvinte:

»Să nu renunţăm la cele două perle, cari lipsesc din
coroana României: Ardealul şi Bucovina« 4).
A luat parte la conferinţa delà Paris, fiind pre
şedintele delegaţiunii moldoveneşti în chestia recu
noaşterii realipirii Basarabiei la Patria - Mamă. —
Delegaţia era compusă din d-ii : I. Pelivan, Ion
Codreanu, Gh. Năstasă şi S. V. Cujbă.
-

*

^

*

D-l Ion Pelivan este şi un publicist de seamă.
Dintre numeroasele sale lucrări cităm: „Cuvântarea
deputatului Ion Pelivan rostită în Sfatul Ţării al
Basarabiei la 21 Noemvrie 1917« ; „La Bessarabie sous
le régime russe (1 8 1 2 -1 9 1 8 «), Paris, 1919 şi „Discurs
ţinut în şedinţa Camerei delà 9 şi 10 Iulie 1920 cu
ocazia proiectului de răspuns la Mesaj«.
D-sa este autorul şi altor lucrări de seamă în limba
franceză precum se vede mai jos:
1) „L union de la Bessarabie à la mère-patrie — la
Roumanie“ ; 2) „Le mouvement et l’accroissement de
la population en Bessarabie de 1812 à 1918« ; 3) „L’état
économique de la Bessarabie« ; 4) „Cronologie de la
Bessarabie«; 5) „Les droits des Roumains sur la Bes
sarabie au point de vue historique, etnique et de
l ’ auto-determiration-; 6) „La dynastie des nobles Kroupensky« (sub pseudonimul Jean Bieletzki) ; 7) „Pourquoi
le Babylone russe s’est décomposée« (sub pseudonimul
M. Inorodetz);8) Albumul „L ’ image de la Bessarabie« ;
9) „La Bessarabie« (gazetă săptămânală), precum şi
o serie de articole viguroase în gazetele pariziene:
„Le temps«, „La Victoire«, „La patrie« etc.

_is â la i

*) Astfel denumiau ruşii răpirea Basarabiei.
-) La Iaşi se găsia ca studentă la medicină sora d-lui 1.
Pelivan, Ecaterina Pelivan, actualmente d-na doctor Coteanu.
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3) Acest fapt a fost afirmat de d-l Luzghin, fost preşedinte
al tribunalului Chişinău şi de alte multe personalităţi din jus
tiţie de pe acele vremuri.
4) „Enciclopedia română«, Minerva, pag. 751.

P A N . H A L IP P A

Născut în anul 1883 în com. Cubolta, judeţul Soroca.
A făcut studiile universitare la laşi.
Neobosit fruntaş al vieţii politice moldoveneşti din
Basarabia.
Poartă lupta pe terenul naţional moldovenesc încă
din anul 1905, pentru care motiv a fost urmărit de
regimul rusesc, sub bănuiala de agitator în favoarea
Moldovenismului. A colaborat la „Basarabia“ , „Vieaţa
Basarabiei«, „Vieaţa Românească“ şi alte publicaţiuni
din vechiul Regat.
A reprezentat Basarabia la Cernăuţi, când s’a pro
clamat Unirea Bucovinei şi la Alba-Iulia, când s’a
făcut Unirea Ardealului (Noemvrie 1918).
In anii 1917 — 1918 a avut un rol important în

toate mişcăriie culturale, naţionale şi politice din
Basarabia. A formulat cel dintâi ideia Sfatului Ţării.
A fost vice-preşedinte şi apoi preşedinte al Sfatului
Ţării, Ministru al Basarabiei, apoi Ministru! lucră
rilor publice în guvernul B. Ştirbey, iar în urmă a de
ţinut acelaş portofoliu şi sub guvernul d-lui Iuliu
Maniu, apoi pe cel al Sănătăţii, odată cu demnitatea de
Ministru Secretar de Stat al Basarabiei, pe care o
deţine şi azi.
Este întemeietorul gazetei „ Cuvânt Moldovenesc“ ,
colaborator al ziarului „ Basarabia« (1906), al ziaru
lui „ Vieaţa Basarabiei« şi al revistei literare „ Vieaţa
Basarabiei« (1932).
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A colaborat la ziarele »Ardealul« (1917 — 1918) şi
” România Nouău, ambele editate în Chişinău de d.
Onisifor Ghibu, profesor universitar la Cluj.
Este membru-corespondent al Academiei Române,
preşedintele Universităţii populare din Chişinău şi
autor al mai multor lucrări geografice şi istoriografice basarabene. Are şi un volum de versuri înti
tulat foarte sugestiv: »Flori de pârloagă«.
*

*

*

Relativ la trecutul său sbuciumat, printre multe
altele, iată ce se istoriseşte despre acest bun român.
In 1906, fiind invitat de organizatorii unui con
gres ţărănesc la Moscova, d. Halippa veni acolo,
dar fu arestat pentru că nu avea paşaport.
In Rusia era lege ca fiecare cetăţean să aibă pa
şaport asupra sa îi deplasările sale prin cuprinsul
imperiului. D-lui Halippa i se refuzase eliberarea aces
tui paşaport de către » Ohrana« *) rusă, pentru mo
tivul că era destul de cunoscut ca agitator naţiona
list moldovean.
îndată a fost arestat şi trimis din etapă în etapă
la urma sa, pe jos, cu santinela la spate, dela Moscova
la Chişinău, unde a ajuns aproape peste trei luni.
Tratamentul în timpul călătoriei forţate şi primi
rile sale la etapele poliţieneşti şi jandarmereşti nu erau
tocmai umane. Din această cauză »agitatorul moldo
vean« îşi schimbase cu totul înfăţişarea plină de vieaţă
şi de avânt, întipărindu-i-se adânc urmele suferinţei
pe faţă şi în întreaga sa atitudine.
Cu barba crescută în neregulă, cu hainele mototo
lite, cu ghetele fără tocuri, scâlciate şi rupte, cu aspect
de sălbatec, astfel ajunse d. Pan. Halippa la Chişi
nău, unde nici bunul său prieten şi tovarăş de luptă,
bătrânul scriitor Gavriliţă, nu l-a putut recunoaşte
imediat.
Ca amintire a acestor crude şi grele suferinţe, d.
Pan. Halippa şi-a lăsat barba, pe care o poartă şi astăzi.
*

*

*

Dar chiar la Chişinău, d. Halippa o ducea mereu
într un desnădăjduitor lanţ de suferinţe morale şi chiar
materiale.

Editând » Cuvânt Moldovenesc«, care nu-i aducea
nici un folos material, ba îl îngloda în nesfârşite da
torii, d. Halippa nu avea săptămâni întregi un lemn
în soba din cămăruţa ce o ocupa la capătul străzii
Sf. Haralambie, în marginea unei mahalale. Adesea
scria şi umbla flămând zile întregi, fără a se plânge
nimănui, mereu întărit de ideia pentru care lupta şi
pentru care bucuros ar fi voit să se jertfiască complectamente, fără altă plată decât triumful cauzei
naţionale prin revenirea tuturor Românilor sub o sin
gură stăpânire, independenţi.
Acesta era d. Pan. Halippa până’n momentul când
începuse defecţiunea armatei ruse şi mişcarea naţională
a popoarelor din imperiul pravoslavnic, cari începu
seră să se afirme.
Din acel moment d. Pan. Halippa intră cu vi
goare în prima linie în luptele politice pentru pregă
tirea autonomiei Basarabiei şi apoi pentru declararea
Reovblicii democratice moldoveneşti şi mai apoi a actu
lui sfânt al Unirii cu Patria-Mamă.
încă dela început i se remarcă alesele sale însuşiri
de organizator al structurii politice a tinerei Repu
blici naţionale şi este primit cu căldură şi ascultat în
toate organizaţiile, ce se proiectau sau erau deja alcă
tuite după sfaturile şi sugestiile sale.
D-sa este cel dintâi civil care a pătruns la prima
şedinţă de constituire a »Comitetului Central moldo
venesc ostăşesc« din Chişinău şi care a dat sfaturile
şi instrucţiunile necesare de constituire, formularele de
acte ce trebuiau întocmite şi modul de comportare cu
organizaţiile străine ce se aflau în Chişinău şi aveau
în acel moment o influenţă politică preponderentă şi
o putere judecătorească şi administrativă covârşitoare.
Acea primă şedinţă s’a ţinut la începutul lunii
Iunie 1917, în nişte momente cari cereau multă pru
denţă din partea oricui.
Tot d-sa este acela, care era sufletul şi inelul de
legătură al adunărilor şi meetingurilor moldoveneşti
dela Odessa şi Chişinău, ale ostaşilor ce se reîntor
ceau la vetre în Basarabia.
Este un om despre care istoria va vorbi mai amă
nunţit decât sumara biografie, ce i s’a rezervat în
acest album.

_’,s£s î'-_

-------

9 Serv. de siguranţă al Statului rus.

Originar din Basarabia, născut la 1873 în oraşul
Chişinău.
Luptător vechiu, a fost printre primii colaboratori
ai ziarului «Basarabia« în 1906.
Pentru cauza naţională românească a fost prigo
nit şi nevoit să se refugieze în vechiul Regat, reîntorcându-se în Basarabia în luna Ianuarie 1918, când
a fost cooptat deputat în Sfatul Ţării la 2 Martie
1918.
După votarea Unirii a fost numit director de fi
nanţe şi ales preşedinte al Sfatului directorilor ge
nerali al Basarabiei.
In lucrarea d-sale »Moldova dintre Prut şi Nistru
1812 — 1918“ ilustrează în mod strălucit truda şi

lupta naţională ce s’a desfăşurat într’o sută şi mai
bine de ani de înstrăinare, de către fruntaşii vieţii
publice locale.
Pentru a se vedea mai bine darul deosebit al scri
sului său, patriotismul care-1 călăuzeşte în acest scris,
sinceritatea şi limpezimea vederilor sale, redau mai
jos câteva fragmente din admirabila şi documentata
sa lucrare mai sus anunţată:
»Cea mai mare crimă a regimului absolutist rusesc
faţă de Moldovenii din Basarabia era prohibirea prin
tot aparatul statului a culturii naţionale şi rusificarea.
De aceea, din primul moment după revoluţie, cu deose
bită intensitate, pe lângă revendicările politice, agrare,
administrative, pentru biserică, justiţie, armată, auto-
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norme,
în prima linie se cere şcoală naţională. Dacă
asupra revendicărilor de alt ordin existau rezistenţe
voite, manifestate sau ascunse; asupra necesităţii şcolii
moldoveneşti şi realizării ei după revoluţie nu existau
din partea forţelor în joc în acel moment rezistenţe
clare, voite şi pe faţă. Erau prea tinere şi fragede
straturile la suprafaţă, era prea evidentă crima de o
sută de ani, era prea mare curentul pentru libertate,
ca să se manifeste contrarietăţi pe faţă. Din primul
moment, d. P. Gore ridică chestia şcolilor moldoveneşti
în Basarabia la zem stvă; reuşeşte să impue fără nici
o rezistenţă convocarea congresului învăţătorilor moldo
veni, alocarea sumelor pentru organizarea cursurilor
de pregătire a învăţătorilor moldoveni şi instituirea
unui comitet pentru şcolile moldoveneşti.
„La congresul din 10 Aprilie al învăţătorilor (în g e nere) în urma insistenţelor d-lor Herţa şi Halippa,
trimişi ai partidului naţional, dar din cauza curentului
general, se admite în principiu şcoala naţională mol
dovenească, dar cu limbă rusească obligatorie ca obiect
de studiu.
„La congresul general al învăţătorilor din Bălţi
(7 Mai 1917) vorbesc pentru şcoala moldovenească
d-nii : Fală, Vraghii, Leahu, preotul Dimitriu — Moldo
veni, dar ş i: Şişco, Camensky, Nicolin şi Vesterman__
străini. împotriva şcolii moldoveneşti vorbesc: Serebreanicov, Voscresensky, Techeji, Bucinsky« (P as
189— 190).
*
*
*
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„La 20 Mai 1917 se deschide la Chişinău primul
congres al ţăranilor din Basarabia. Majoritatea celor
adunaţi sunt străini: Bulgari, Ruteni. încă la consfă
tuirea premergătoare s ’au arătat neînţelegeri: Sena
torul Socolov, trimisul lui Kerensky, a ţinut o cuvân
tare în ruseşte, Moldovenii au cerut traducerea ei,
când se făcea acea traducere, Ruşii au plecat. La des
chiderea congresului Moldovenii cer preşedinte moldovan şi discuţie în moldoveneşte (Halippa, Vrânceanu,
Păscăluţă). Buruiană, propus de Moldoveni ca preşe
dinte, nu este agreat. Gafencu propune ca Moldovenii
să facă congres aparte. Copîtov (medic din Saratov),
Morozov (medic din Orei), Ştern (medic) caută să li
niştească lumea. Moldovenii în număr de 200 se duc
la zemstvă, unde încep congresul lor. Protestează con
tra modului cum sunt trataţi, lor nerecunoscându-li-se
drepturile pe când ei recunosc drepturile tuturor străi
nilor. Au trimis acest protest senatorului Socolov, co
misarului Mimi şi lui Şmidt. Şmidt vine la congresul
Moldovenilor, îşi cere iertare pentru neînţelegere şi îi
pofteşte la congresul comun. Vine şi Socolov, care
declară că recunoaşte autonomia Moldovenilor. Nimeni
n’are dreptul să oprească pe Moldoveni în lucrarea lor
pentru autonomie, dar cheamă la unire“ . (Pag. 195).
D.
Dr. P. Cazacu este cel mai documentat şi real
autor al evenimentelor premergătoare actului sfânt
al Unirii.

Dr. D A N I E L C IU G U R E A N U

Născut în anul 1885 în com. Bălcăuţi, juri. Hotin.
Un vechiu şi distins luptător pentru Moldovenism.
Studiile liceale şi doctoratul în medicină le-a luat
în oraşul Chiev.
Fost Prim-Ministru în al doilea guvern al Republicii
moldoveneşti, pe care îl formează după căderea pri
mului guvern din 14 — 15 Ianuarie 1918, în urma ata
curilor fruntaşilor «Blocului Moldovenesc«, îndreptate
împotriva Primului Director general, d-1 P. Erhan.
In şedinţa Sfatului Ţării din 16 Martie 1918, şeful
«fracţiei ţărăneşti«, d. Ţâganco interpelează guvernul
asupra politicii externe, pe care o critică şi care pri
vea în special pe d-1 I. Pelivan, ministru al externe
lor. D. Pelivan lipsea, fiind bolnav, şi în locul său,

d. Dr. Ciugureanu, cerând cuvântul, a răspuns la
interpelare prin următoarele cuvinte:
«Republica Moldovenească se află în mult mai bune
raporturi cu România decât cu Republica sovietică,
aceasta s ’a constatat din primirea ce s ’a făcut repre
zentanţilor noştri la Iaşi. Văd însă că primejdia vine
dela orient, din partea Ucrainei, care vrea să ră
pească două judeţe: Akkermanul şi Hotinul“ 1).
După aceasta d. Ciugureanu citeşte următorul act,
care s’a primit la laşi :
«Prin aceasta am cinstea a vă declara, că Sfatul
miniştrilor Republicii democratice ucrainene poporale*
’ ) «La

Răspântie«

de d-1 D. Bogos, pag. 132.
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găseşte neapărat să aducă la cunoştinţa stăpânirii impe
riale germane următoarele:
” Stăpânirea ucraineană e mult interesată de soarta
provinciei vecine, Basarabia.
” Cu toate că cele două popoare demnitare, cel ucrai
nean şi cel moldovenesc, locuesc amestecate, nu mai
lasă nicio îndoială faptul că partea de Nord a teri
toriului Basarabiei e locuită în cea mai mare parte de
Ucraineni, iar in partea de Sud (între gurile Dunării
şi ale Nistrului) ei au o majoritate relativă şi astfel Ba
sarabia, în privinţa stării etnografice, economice şi
politice, alcătueşte o parte nedespărţită din teritoriul
Republicii democratice ucrainene.
»Stăpânind o mare parte din malul mării Negre, unde
în partea despre apus se află un mare centru econo
mic, Odessa, cu care la drept cuvânt este legată par
tea de Sud a Basarabiei, guvernul ucrainean socoate,
că prin orice schimbare a fostei graniţe ruso-române,
mai ales în părţile de nord şi sud se calcă mult inte
resele politice şi economice ale Republicii ucrainene.
»Având în vedere că în vremea de faţă o parte în
semnată a Basarabiei este ocupată de oştile româneşti
şi întrebarea, a cui trebue să fie Basarabia de acum
înainte — ar părea să fie un punct de discuţie la con
ferinţa de pace din Bucureşti.
»Guvernul Republicii ucrainene socoate cu putinţă
desbaterea şi rezolvirea acestei întrebări, numai dacă
va lua parte şi va f i de acord şi împuternicitul guver
nului ucrainean.
” Preşedintele Consiliului de miniştri şi ministru de
externe, Golubovici« 1).
După citirea actului de mai sus s’a încins o discu
ţie, la care au luat parte mai mulţi fruntaşi moldoveni.

In cele din urmă tot d. Ciugureanu a luat cu
vântul şi a spus textual:
»Cine sunteţi d-voastră? Sunteţi nişte oaspeţi, cari
aţi fo s t primiţi şi ocrotiţi în această ţară.
»D-voastră nu ştiţi istoria şi se înţelege de c e !
Pentru că d-voastră niciodată nu v’aţi interesat de
istoria Basarabiei, căci pe toţi v’a mânat în această
provincie numai lăcomia de a vă îmbogăţi2).
Sfatul Ţării, în care se păstra încă temeinic cu
rentul unionist (cu republicile federative ruse) hotă
răşte în Ianuarie 1918 să trimeată o delegaţie la Chiev,
care să ia parte la şedinţele conferinţei de pace ce se
încheia la Brest-Litovsc între Germania şi Rusia, alături
de delegaţia ministrului de externe al Ucrainei de pe
atunci, d-1 Golubovici.
Delegaţia neputând pleca atunci, Sfatul Ţării ho
tărăşte din nou plecarea acestei delegaţii la 16 Mar
tie 1918.
D. Dr. D. Ciugureanu, văzând pericolul naţional
al acestui pas, a cerut imediat concursul d-lui Col.
Dumitrescu, şeful St.-Major al Corpului VI Armată ro
mân, al d-lui inspector C.F.R. Pretorian, prin cari se îm
piedecă plecarea delegaţiei aleasă şi care se compunea
din d -n ii: VI. Cristi, Ţâganco, N. Secară şi F. I. Neaga.
Sfatul Ţării după această dată a fost prorogat,
ne mai ţinându-se nicio şedinţă până în ajunul Unirii3).
Această împiedecare are o importanţă deosebită în
actul Unirii cu Patria-mamă, fiind ultima încercare
de apropiere între Basarabia şi republicile ruse şi
tăierea ultimei speranţe imperialiste a Ucrainei, care
aspira din răsputeri ca să aibă la proră provincia
Basarabiei, ca teritoriu ucrainean.

---------

6 «România Nouă“, Nr. 51/918.
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2) S’a reprodus în „La Răspântie“ de d-1 D. Bogos, pag. 133.
3) Aceste fapte pe cari le-am înregistrat în 1918, mi s’au
confirmat acum din nou de însuş d. Dr. D. Ciugureanu.

ŞT. N. C IO B A N U

Profesor universitar şi membru al Academiei române.
Fost director general al învăţământului pe timpul
Republicii democratice moldoveneşti.
Născut în anul 1883 în comuna Talmaz, judeţul
Tighina.
A absolvit liceul Nr. 1 de băieţi din Chişinău şi
şcoala normală din Bairamcea, iar studiile universi
tare le-a făcut la Chiev (1912).
Intensa sa activitate pe tărâmul cultural şi politic
naţional românesc d-1 profesor Şt. Ciobanu şi-a înce
put-o încă înainte de Unire.
In anul 1912, împreună cu S. Murafa, A. Mateevici,
Dr. D. Ciugureanu şi alţii, organizează gruparea stu
denţească moldovenească la Chiev, care a prins rădă

cini puternice, menţinându-se până la 1917, când s’a
reînoit şi complectat cu alte forţe, ale altor noi stu
denţi moldoveni, constituindu-se făţiş într’un cerc studenţesc-moldovenesc » Deşteptarea«, care a jucat un
deosebit rol naţional.
D-1 Şt. Ciobanu a luat parte activă la toate lup
tele naţionale din Basarabia în 1917 — 1918, pentru
apropierea de România.
A luat parte la Congresul învăţătorilor moldoveni
din 25/27 Mai 1917, cu care prilej D-sa a susţinut
într’un discurs violent şi plin de entuziasm patriotic
naţionalizarea şcolilor din Basarabia şi introducerea
alfabetului latin în locul celui slavon.
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In această chestiune a fost secondat foarte larg şi
energic de I. P. S. Mitropolit Gurie şi de d-nii: I. Pelivan, Pan. Halippa, I. Buzdugan, Gh. Năstase şi alţii,
fiind ales preşedintele Comisiunii constituită din sânul
acelor congresişti şi însărcinată cu alcătuirea proiec
tului pentru înfiinţarea cursurilor de limba română
cu învăţătorii din Basarabia.
Cursurile iau fiinţă în Iulie 1917, sub directa con
ducere a d-lui Şt. Ciobanu, care fusese numit de către
Zemstva din Basarabia şef al învăţământului.
De asemenea a luat parte la primul Congres ţără
nesc dela 20 — 21 Mai, când a cerut în numele Mol
dovenilor autonomia Basarabiei.
D. Ştefan Ciobanu este şi un vestit publicist, autor
al multor opere de seamă în ramura istorică şi lite
rară. Cu privire la publicaţiunile d-sale despre Basa
rabia este cunoscut nu numai de provincia noastră şi
vechiul Regat, ci şi de cei de peste hotare, încă de pe
vremea regimului rusesc, în timpul căruia a publicat
o parte din acele opere.
Cităm câteva din lucrările d-sale mai principale:
1. «Legendele româneşti despre Maica Domnului“ ,
tipărită la Moscova în anul 1911.
2. «Mitul despre Arahna în legendele româneşti“ ,
tipărită la Petrograd în anul 1912.
3. «Preceptele igienice în literatura veche slavă“ .
Petrograd, 1913.
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4.
-Mitropolitul Dosoftei«, publicat de către Acade
mia rusă de ştiinţe în anul 1915, tradusă în româ
neşte de către d. profesor universitar Şt. Berechet.
Iar din lucrările de după Unire în limba română
cităm :
5. «Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea
rusă“ , Chişinău, 1923.
6. -Dimitrie Cantemir în Rusia«, Ed. Academiei Ro
mâne. Bucureşti, 1924.
7. »Chişinăul«, Monografie, Chişinău, 1925.
8. -Unirea Basarabiei. Studiu şi documente«, Bucu
reşti, 1930.
9. «Basarabia«, Monografie, Chişinău, 1926, în co
laborare cu alţii.
10. «Anuarul Comisiunii monumentelor istorice“, 3
volume: 1924, 1927, 1931, în colaborare cu alţii.
11. Numeroase articole în ziarele şi revistele româ
neşti.
Pentru patriotismul şi munca depusă pe altarul
cauzei naţionale, d-1 Şt. Ciobanu, în ziua de 6 Ianua
rie 1918, a fost trecut pe lista proscrişilor condamnaţi
la moarte, împreună cu colegii d-sale, directorii ge
nerali ai Republicii, de către organizaţia bolşevică
»Front-Otdel« din Chişinău, scăpând însă de execuţie
ca prin minune, spre a ne putea îmbogăţi literatura
şi ştiinţa românească cu atâtea alte opere de mare
valoare.

G H EORGH E V. M A D A N
S a născut în 1872 în com. Truşeni de lângă Chişinău. Se trage dintr’un vechiu neatn de mazâli şi clerici.
Studiile şi le-a făcut parte în Seminarul teologic
din Chişinău, parte în vechiul Regat. *
A început a activa pe terenul naţional încă fiind,
elev în Seminar, pentru care fapt a şi fost eliminat
Refugiindu-se în vechiul Regat, a publicat o mică
colecţie de cântece basarabene (folclor) cu titlul
” Suspine“ şi o antologie românească cu caractere chi
rilice pentru Românii din Basarabia.
A luat contact în deaproape cu cercurile literare
din jurul lui Hajdeu şi din jurul criticului C. Dobrogeanu-Gherea.

A colaborat la revistele » Vieaţa“ a lui Al. Vlăhuţâ,
»Literatura şi arta română“ a lui Olănescu-Ascanio,
precum şi la ziarele „Epoca“ , » Conservatorul«, „Ade
vărul“ şi „ Voinţa Naţională“ .
In anii 1898 şi 1899 a scos, împreună cu St. O. Iosif,
Alex. Antemireanu şi Sandu-Aldea, revista literară
»Floarea Albastră“ .
In anii 1901 — 1903 a fost artist dramatic la Teatrul
Naţional din Bucureşti.
In urma manifestului de graţiere politică, dat de
ţarul Rusiei în 1904, s’a reîntors la 1905 în Basarabia,
punând bazele în 1907 ') la Chişinău ale ziarului naţional-independent „Moldovanul« şi tot atunci orga-

*) Tot ' n anul 1907, au mai apărut şi alte ziare cu caracter
n aţioal: „ Vieaţa Basarabiei", condusă de Alex. Nour şi „B a -

sarabia reînoită", condusă de d. V. Brăescu la Iaşi, cu chel
tuiala lui Leonida Stamati din Coracuşeni, jud. Bălţi.
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nizând prima trupă de teatru românesc, din elemente
basarabene.
In 1917 a organizat Comitetul naţional al ofiţerilor
şi soldaţilor basarabeni din armata IV-a rusă de pe
frontul român, fiind ales apoi preşedinte.
Dăm mai jos două documente din arhiva Comite
tului mai sus citat: actul de constituire al „Comitetului
naţional al ofiţerilor şi soldaţilor moldoveni-basarabeni
din garnizoana Bârlad“ şi o „Adeverinţă« ]).

P r o c e s - v e r b a l Nr. 1
„Noi, subsemnaţii, ofiţeri, dregători militari şi soldaţi
basarabeni ai garnizoanei ruse din oraşul Bârlad (Ro
mânia), întrunindu-ne în ziua de 12 Mai 1917, sub
preşedinţia tâlmaciului Gh. V. Madan, spre a ne sfătui
asupra nevoilor politice, culturale şi economice de azi
ale Basarabiei şi luând cunoştinţă de programul „Par
tidului Naţional-Moldovenesc“ din Basarabia, tipă
rit în Nr. 28 (2 2 8) dela 9 Aprilie 1917 al gazetei
„Cuvânt Moldovenesc“ din Chişinău, am hotărît cu
toţii să ne alipim la „Partidul Naţional-Moldovenesc“ ,
arătându-ne în acelaş timp dorinţa, ca :
«1. In ceeace priveşte înzestrarea ţăranilor moldo
veni cu pământ, apoi dânsa să Jie înfăptuită pe temeiul
celei mai largi democraţii, căci a sosit şi pentru dânşii
ziua dreptăţii.
„2. Partidul Naţional-Moldovenesc din Basara
bia, dând întregul său sprijin Stăpânirii vremelnice
a Rusiei, să-şi dea în acelaş timp toată silinţa atât
prin cuvântul tipărit, cât şi prin graiul viu, ca să f e 

rească scumpa-ne Basarabie de siluirile şi jafurile nele
giuite ale anarhiei.
„ Spre aducerea la îndeplinire a celor de mai sus ară
tate ne-am ales şi un Comitet alcătuit din:
Interpretul Gh. V. Madan — Preşedinte,
Sublocot. Ion Madan— Vice-preşedinte,
Sublocot. A . Crihan — Secretar,
Sublocot. P. Goian — Casier.
Membrii întemeietori:
„Sublocot. E. Palanciuc, Sublocot. Leonid Madan,
Sublocot. Arventiev, Sublocot. Râhlea, funcţionar
militar I. Cehodar, voluntar P. Beduhovschi, Plut.
I. Tărâţă, plut. H. Praniţchi«.
Acest Comitet a devenit apoi Comitet executiv al
„Sfatului Deputaţilor ofiţeri şi soldaţi Moldoveni“ din
întreaga armată a IV-a rusă, având ca preşedinte tot
pe d. Gh. V. Madan, după cum se vede din documentul
de mai j o s :

Adeverinţă
„Prezentatorul acesteia, membrul Comitetului execu
tiv moldovenesc de pe lângă Cartierul armatei a IV-a,
Sublocot. Arventiev 2), este trimis în misiune de către
susnumitul Comitet la Comitetul moldovenesc al fron
tului pentru a invita un delegat la Congresul din ar
mata IV-a, care va avea loc în ziua de 7 Decemvrie a. c.,
în oraşul Roman, şi pentru procurarea de literatură
naţională dela Comitetul frontului.
Preşedinte, (ss) Gh. V. Madan.
Secretar, (s s ) Melnicov.
Anul 1917 Noemvrie în 22
Nr. 27„.

_>s£E V

V Actele originale sunt în posesia d-lui Gh. V. Madan.
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2) Actualmente advocat în baroul Chişinău.

D -n a Dr. E L . A L IS T A R -R O M A N E S C U

S’a născut în anul 1873 în comuna Vaisal, jud.
Ismail, fiind fiica preotului Vasile Bălan, un înfocat
patriot român basarabean.
Neobosită luptătoare basarabeancă pe ogor naţio
nal, pentru Românism, a luat parte activă la toate
luptele naţionale din Basarabia în anii 1917— 1918,
fiind şi unica femeie deputat în Sfatul Ţării, ca
membră a fracţiei »Blocul Moldovenesc«.
Studiile şi le-a făcut în Chişinău, complectându-şi-le
la Universitatea din Iaşi.
Actualmente este Directoare a Liceului Eparhial
de fete din Chişinău.

D-na Dr. Elena Alistar-Romanescu a început lupta
pe terenul naţional, politic şi cultural — mult mai
înainte de anii 1917— 1918. D-sa este şi o publicistă
talentată, care a scris mai multe articole cu carac
ter naţional românesc cu ocazia centenarului (1912)
anexării Basarabiei la Rusia, din care cauză a fost
pusă în urmărire de către regimul rusesc.
In 1930 a tipărit o broşură » Mişcarea naţională
în Basarabia« şi alte multe publicaţiuni.
D-sa e şi o distinsă conferenţiară, fiind bine ap
reciată ca atare.
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Fost deputat şi senator în epoca imediată de după
unire.
In prezent este institutor-pensionar în comuna Nicoreni, jud. Soroca.
Este unul dintre cei mai mari patrioţi ai Neamului
românesc şi care încă de mult — de când era semina
rist la Seminarul de învăţători din Bairamcea, jud.
Cetatea-Albă, apoi în timpul dominaţiei ruseşti şi la
urmă în revoluţia rusă 1917— 1918, a propagat ideia
Românismului şi cu scrisul şi cu cuvântul şi cu atâta
îndârjire până ce a ajuns ca, pentru cauza româ
nească, pe care a propagat-o cu atâta foc, să fie
schingiuit muceniceşte de duşmanii Neamului în satul
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Glodeni,
1918').

jud. Bălţi, în ziua de 13 Ianuarie, st. v.,

A scăpat dela moarte numai graţie bunei îngrijiri
medicale ce i s’a dat la Spitalul Ştefăneşti (Botoşani)
de către d-1 Dr. Ursu, actualmente medic primar al
judeţului Soroca.
Este un folclorist de seamă; a colaborat la revista
bisericească » Luminătorul«, la zia ru l,,România Nouă“
şi gazeta »Cuvânt Moldovenesc“ . A scris piesa de
teatru »învierea Basarabiei“ şi a. m. lucrări.
J) A se vedea lucrarea d-lui Lt. rez. Alex. R u p a -su b titlul:
»Un învăţător martir al Românismului în Basarabia“ .— (Vieaţa,
opera şi martirizarea lui Porfirie Fală).

G H EO R G H E TUDOR

Poet şi publicist, născut la 1885 în oraşul Chişinău.
D. Gh. Tudor dă la iveală organul periodic *Fă
c l i a în anul 1912, care »urmăria soluţiuni practice
în domeniul politicii naţionale române“ , însă din cauza
regimului politic anti-românesc din acele vremuri, nu
a reuşit în telurile sale.
In 1917 ia iniţiativa de a înfiinţa ziarul » Soldatul
Moldovan“ , ajutat de fondurile » Comitetului Central
Executiv Ostăşesc Moldovenescu din Chişinău, care
ziar a dus o intensă propagandă printre ostaşii mol
doveni, pe cari îi chema să se unească şi să se orga
nizeze pentru a căpăta libertatea şi independenţa Ba
sarabiei. In opera aceasta a fost secondat şi de soţia
sa, d-na Nădejda Tudor, venită de pe front, unde

fusese trimisă în calitate de soră de caritate. D-na N.
Tudor era secretară de redacţie şi colaboratoare la
ziarul » Soldatul Moldovan“ .
La reapariţia gazetei » Cuvânt Moldovenesc«, odată
cu înfiinţarea » Astrei basarabeneu, d. Gh. Tudor,
împreună cu d. M. Minciună, sunt numiţi redactorii
acelei gazete (1926— 1928).
A fost un luptător de frunte, luând parte activă
în luptele naţionale din Basarabia din 1917— 1918,
fiind mai întâi membru activ în » Comitetul Central
Executiv Ostăşesc Moldovenesc« din Chişinău, apoi
deputat în Sfatul 'ţării, ales de către adunarea ce
lui dintâi Congres ostăşesc.
*
*
*
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Alături de poetul Gh. Tudor au mai activat pe
ogorul scrisului naţional şi următorii, ale căror cli
şee nu le-am putut obţine. Astfel sunt:
Gheorghe Stârcea, născut în anul 1886 în comuna
Glingeni, judeţul Bălţi.
A colaborat la gazeta »Basarabia« » Cuvânt Mol
dovenesc« şi » Sfatul Ţării“ (ediţia rusească).
Este unul din vechii luptători cu scrisul şi cu
graiul pentru naţiune şi credinţa strămoşească. A
fost unul din colaboratorii cei mai preţioşi ai mare
lui naţionalist Em. Gavriliţă.
Azi încă continuă să activeze insistent şi energic
pe terenul naţional şi bisericesc.
Pentru patriotismul său a fost urmărit de către
autorităţile ruse, umblând fugar prin satele din Ba
sarabia, schimbându-şi numele din Gheorghe Stârcea
cu pseudonimul »G rabovschi«; în cele din urmă, to
tuşi a fost descoperit de către jandarmeria rusă şi
făcut inofensiv.
Redăm în pag. 86, în copie, un raport confidenţial
spre a se vedea felul cum erau urmăriţi Moldovenii
suspectaţi de propagandă naţională >).
*
❖
*
Mihail Minciună, născut la 1884, în comuna Bog
zeşti, jud. Orhei.
Fost membru activ în Partidul Naţional Moldo
venesc din Chişinău; publicist şi un luptător de
frunte pentru cauza naţională.
A fost membru şi în organizaţia ostăşească mol
dovenească din Odessa, apoi în * Comitetul Central
Executiv Ostăşesc Moldovenesc“ din Chişinău.
Fost deputat în Sfatul Ţării, apoi deputat în pri
mul parlament român după Unire.
Redactor la gazeta »Cuvânt Moldovenesc“ , şi »Sol
datul Moldovan«, posedând o limbă curat moldove
nească, şi un pasionat culegător de folclor basarabean.
*
*
*
Ion Buzdugan (Ivan Alexandrovici Buzdâga 2), un
inimos luptător naţional, născut la 1887, în judeţul
Soroca.
Fost membru în organizaţiile militare moldove
neşti de pe frontul român, Odessa, Chişinău, precum

0 Copia acestui raport se află la d. Gh. Stârcea, fiind tra
dus din ruseşte.
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şi membru în Partidul Naţional Moldovenesc din
Chişinău.
A fost ales deputat în Sfatul Ţării de către
adunarea primului Congres ostăşesc din Chişinău, apoi
ales secretar al Sfatului Ţării.
In şedinţa Sfatului Ţării, când s’a votat Unirea,
a rostit următoarea memorabilă alocuţiune:
» Noi trebue să arătăm lumii întregi că vrem să fim
uniţi nu numai cu Mama noastră România, ci şi cu
fraţii noştri de peste Carpaţi, din Transilvania şi Bu
covina.
Noi trebue să strigăm în lumea întreagă, că vrem
Unirea cu fraţii noştri de pretutindenea“ 3).
D-l I. Buzdugan, ca publicist şi vechiu colabora
tor la gazeta »Cuvânt Moldovenesc«, scria la aceasta
sub pseudonimele »Nică Romanaş« şi »Ion Câmpeanu“ .
D-sa a colaborat la » Luminătorul« şi alte publicaţiuni naţionale.
Fost deputat în toate parlamentele României, afară
de parlamentul actual.
A fost subsecretar de Stat la Ministerul de Indus
trie şi Comerţ, sub guvernul d-lui 1V. Iorga.
*
*

SfS

Teodor Inculeţ, născut în anul 1888, în comuna Rezeni, jud. Lăpuşna, fiul Iul Costache Inculeţ şi frate
mai mic al d-lui Ion Inculeţ, fost preşedinte al Sfatului
Ţării.
Absolvind Seminarul teologic din Chişinău, urmă
studiile universitare în Rusia. Mobilizat în răsboiul
mondial cu gradul de sub-locotenent, avansează până
la gradul de maior inclusiv, în care grad apoi a fost
trecut în rezerva armatei române. A fost în captivi
tate în Germania din Februarie 1915 până în Iunie
1918.
încă de pe băncile şcoalei colabora la ziarul »Ba
sarabia“ în anul 1906. A colaborat apoi la ziarele
»Cuvânt Moldovenesc“ , » Sfatul Ţării“ , » Dreptatea« etc.
Este un pasionat folclorist şi apologet al istoriei
naţionale, având multe scrieri relative la mormintele
şi monumentele istorice din Basarabia.
A fost unul din cei mai apropiaţi prieteni ai poe
tului nostru Al. Mateevici, cu care a fost şi coleg de
şcoală.

2) » Cuvânt Moldovenesc“, Nr 29 (229) din 12 Aprilie 1917.
/. A. Buzdâga.
3) »România Nouă«, 29/111/1918.

T E O F IL

Născut în anul 1885 în comuna Olişcani, judeţul
Orhei.
Un luptător naţionalist de seamă. A luat parte
activă la toate manifestaţiunile naţionale (1917— 1918),
fost membru al Partidului naţional din Chişinău,
ales deputat în Sfatul Ţării şi în urmă Director ge
neral al finanţelor în cel dintâi guvern al Republicii
moldoveneşti.
In Septemvrie 1917, d-sa împreună cu d-nii: Şt.
Hóiban, VI. Cazacliu, Ion Codreanu şi răposaţii maior
V. Cijevschi şi Gr. Dascăl, delegaţi din partea organizaţiunilor naţionale moldoveneşti, a reprezentat Par
tidul naţional din Chişinău la Congresul naţiona
lităţilor din Rusia, în oraşul Chiev. Cu acea ocazie

IO N C U

d. T. Ioncu a rostit în adunarea acelui Congres urmă
toarele memorabile cuvinte:
» Salut congresul naţiunilor în numele Românilor din
Basarabia!
Mulţi aţi auzit de Moldoveni, dar puţini cred că
ştiţi că naţiunea moldovenească nu există. Este
o naţiune ro m â n ă .

Numele de »Moldovean“ şi »Moldoveni« este numai
teritorial, dar nu naţional, iar dacă noi numim „Mol
doveneşti“ comitetele şi organizaţiunile noastre, o f a 
cem aceasta numai din punct de vedere tactic, fiindcă
cuvântul „ R om ân“ sună prea aspru la urechile vrăjma
şilor noştri, de cari avem mulţi, ca şi D-vs., şi el le
serveşte de a ne acuza pe noi de separatism.
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D-vs. ştiţi că România are interese tot aşa de mari
în Transilvania, ca şi în Basarabia; cum se va hotărî
chestiunea aceasta la Congresul de pace, noi nu ştimf
putem însă. presupune că, dacă această chestiune nu
se va rezolva în toată întinderea ei, conform princi
piului recunoscut al drepturilor popoarelor, atunci Ba
sarabia poate să devie în viitor o nouă Alsacie-Lorenă.
Dacă în aspiraţiunile noastre politice ne vom lovi
mereu de deziluzii, atunci, urmând necesităţii care nu
cunoaşte cruţare, din prieteni ai democraţiei ruseşti, ne
vom face separatişti“ l).

1) »Dela Basarabia rusească la Basarabia românească“
de d. Profesor universitar Onisifor Ghibu, pag. CXXXV.
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D. T. Ioncu, cu mult înainte de a pleca la Con
gresul naţionalităţilor din Chiev, a fost delegat din
partea Partidului Naţional Moldovenesc din Chişinău
pe lângă »Rada Ucraineană“ , ce îşi avea sediul tot în
acel oraş. Misiunea sa era de a sprijini interesele Mol
dovenilor din Basarabia tot aşa după cum şi Ucrai
nenii şi le apărau pe ale lor faţă de centrul rusesc.
D-sa ţinea la curent Partidul naţional, informându-1 de tot ceeace se urzea în capitala Ucrainei.

,,JV'oi vrem şcoli m old oven eşti“ ’)

T. ROMAN, PAN. H ALIPPA , S. CUJBĂ, M. V Â N TU , A . MATEEVICI,
T. INCULEŢ
Un grup de colaboratori ai gazetei ,.Basarabia“ din 1906 la Chişinău.

Iată ce scrie ziarul »Dimineaţa« la 17 Noemvrie 1931
sub titlul: » Noi vrem şcoli moldoveneşti« :
»Sub acest titlu şi sub semnătura N. D. a apărut în
numărul 44 al gazetei »Basarabia« din 25 Octomvrie
1906 un articol, în care autorul cerea pentru Românii
basarabeni dreptul de a se instrui în limba maternă.
»Articolul a stârnit multă vâlvă printre intelectualii
moldoveni şi a provocat îngrijorare în rândurile auto
rităţilor ruseşti. Din ordinul guvernatorului, aproape
întreaga ediţie a ziarului a fost confiscată, iar îm
potriva redactorilor Ohrana a pornit cea mai cruntă
prigoană.
»Reproducem mai jos, cu titlul de document, arti
colul » Noi vrem şcoli moldoveneşti« :
»Adunarea ţinutală a Zemstvei Chişinăului a res
pins zilele acestea propunerea Upravei ca în şcolile
unde sunt mai mulţi Moldoveni să fie şi învăţători
moldoveni.
') Fotografia mi-a fost pusă la dispoziţie de către Asoc.
cult. „A stra Basarabiei».

»Se crede că adunarea Zemstvei ţinutale trebue
să-şi fi pierdut orice scânteie de simţ creştinesc şi
omenie, ca să facă o atare faptă.
»Cum se poate ca atunci, când li se dă voie până
şi nenorociţilor de Polonezi să-şi facă şcoli pe limba
lor, noi Moldovenii să nu putem avea şcolile noastre
şi învăţătorii noştri?
»Oare s’a gândit adunarea Zemstvei de ţinut, ce
răspundere îşi ia faţă de întregul p op or? Cum vor
mai da ei ochii cu poporul moldovenesc, când acesta
va afla că acei cari ar trebui să-i apere nevoile lui
sufleteşti şi trupeşti, îi vând interesele lui pentru a
plăcea mai marilor zilei?
»Să nu creadă acei cari astăzi se leapădă de po
porul lor şi-l duc pe mâna vrăjmaşilor, că vor scăpa
de răspundere.
»Mai curând sau mai târziu, ei vor fi chemaţi să-şi
dea seama în faţa Moldovenilor de felul cum au dus
soarta norodului, ce li s’a încredinţat, Va fi amară
căinţa trădătorilor Neamului, dar atunci va fi prea
târziu«.
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R E D A C Ţ IA

G A Z E T E I B A S A R A B I A ')

In picioare: T. ROMAN, Dr. ST. USINEVICI, Gh.. Racicovschi (om de serviciu),
PAN. HALIPPA. N. Roşea (expeditor), GH. STÂRCEA.
Pe scaun: T. INCULEŢ, A L E X E I M. MATEEVTCI, S. CUJBA,
M. V Â N T U , I. PELIVAN.
Colaboratorii şi personalul de serviciu al gazetei ,,Basarabia“ din 1906.

UN D O C U M E N T .
Confidenţial

EXCELENŢEI SALE

D -lu i G U V E R N A T O R

----------------

A L B A S A R A B IE I

D in p a r t e a I s p r a v n i c u lu i ju d . C h iş in ă u

RAPORT
«Am onoare a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre,
că în ziua de 5 August curent la ţăranul din s. Volcineţ, Evfimie Vlad — care primeşte gazeta mol
dovenească »Basarabia“ — s’a găsit de către ureadn icul2) Bodlev un plic cu adresa pe numele lui Vlad,
în care s’au aflat trei exemplare ale apelului din Vâ*) Fotografia mi s’a pus la dispoziţie de către Asociaţia
culturală »Astra Basarabiei«
2) nUreadnicul“ — era în Rusia un fel de şef de post de jan
darmi (civil).
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borg al foştilor membri ai Dumei Imperiale3), în limba
moldovenească, dintre cari un exemplar alăturez aci.
La Vlad asemenea s’a găsit o scrisoare a unui oarecare
3)
In Aprilie 1906 în Rusia s’a adunat pentru prima dată
Duma Imperială (Parlamentul) Ea era compusă în marea majo
ritate din elemente neextremiste (şi anume din constituţionaliştidemocraţi, partid compus în cea mai mare parte din floarea
intelectualităţii ruse — profesori universitari şi secundari, doc
tori, advocaţi etc.). Duma totuşi a nemulţumit pe împărat şi
sferele conducătoare, şi la începutul lunii Iulie 1906 a fost
dizolvată.

Grabovschi3) relativ la modul trimiterii lui a gazetei
«Basarabia«, şi caracterul scrisului acestei scrisori
este acelaşi ca şi pe plicul în care se aflau apelurile
criminale din Vâborg. După cuvintele lui Vlad, Grabovschi este colaborator al gazetei » Basarabia«.
«Prin urmare, Grabovschi este dovedit implicat în
răspândirea apelului din Vâborg. Cercetarea făcută în
această afacere, conform dispoziţiunii circulare a Ex
celenţei Voastre din 14 Iulie cu Nr. 1.327, este înain
tată ajutorului şefului Direcţiunii jandarmeriei guberniale din Basarabia în judeţul Chişinău 4), pentru che
marea lui Grabovschi la răspundere penală în baza
alin. III, al art. 129, din codul penal.
«Apelurile găsite în s. Volcineţ nu s’au mai aflat
la nimeni, iar ţăranul Vlad mi-a dat mie făgă
duinţă, că în nici un caz nu va mai primi şi nu va
citi această «proclamaţie« criminală, cum a înţeles
el acuma.
«Pe lângă aceasta, consider de datoria mea a ra
porta Excelenţei Voastre, că gazeta » Basarabia“, ce
se editează sub redacţia revoluţionarului fanatic Gavriliţă, este prototipul alteia, la fel de revoluţionară,
gazeta «Bessarabscaia Jizni«, care fiind redactată în
termeni populari, pe înţelesul sătenilor locali, este

Atunci majoritatea Dumei, în frunte cu preşedintele ei, recto
rul universităţii din M oscova S. Muromţev, s’a refugiat din
Petrograd în Finlanda (care, deşi făcea parte din marele Impe
riu, se bucura de mare autonomie politică şi administrativă.
In acea provincie mulţi revoluţionari ruşi adeseori îşi găseau
refugiu). în oraşul Vâborg, din Finlanda, aţinut acei parlamen
tari o memorabilă şedinţă condusă tot de Muromţev.
Adunarea aceasta conspirativă depe teritoriul Finlandei n’a
durat mult. S’a dizolvat. Dar la actul dizolvării decătre Împă
rat, membrii ei au răspuns printr’un act revoluţionar, prin aşa
numitul « Apel« sau »Manifest din Vâborg“, prin care majo
ritatea Dumei dizolvată chema tot poporul rus, fără deose
bi e de naţionalitate, să răspundă demn şi tare la dizolvarea
Dumei, şi anume: să nu plătească niciun impozit Statului şi
să nu dea niciun recrut armatei.
Manifestul a avut mare răsunet în întreaga ţară. Răspân
direa lui a fost declarată crimă de Stat. Toţi deputaţii cari au
semnat Manifestul (în număr de peste 200) au fost judecaţi
de Curtea de apel din Petrograd şi condamnaţi la închisoare.
Intre dânşii au fost şi doi basarabeni: Dr. L. E. Siţinschi, care
trăieşte şi azi în Chişinău, şi răposatul V. V. Ianovschi din
Vadu-lui-Vodă, jud. Lăpuşna. Ambii au făcut închisoarea în
Chişinău în vara anului 1908.
3) Qrabovschi era unul din pseudonimele d-lui Gh. V. Stârcea,

foarte răspândită în satele judeţului şi, fără îndoială,
este pătrunsă de spirit revoluţionar, ceeace se dove
deşte prin faptul, că, deşi a apărut nu de mult, nenu
mărate numere ale acestei gazete au fo s t confiscate
din porunca autorităţilor.
«Există zvonuri persistente, că gazeta aceasta «Ba
sarabia« este subvenţionată de un cerc anumit din
Bucureşti, în fruntea căruia stă faimosul profesor ro
mân Steri5),
fiind băştinaş din Basarabia, încă în
tinereţe a dovedit înclinări revoluţionare, pentru care
motiv şi-a pierdut cetăţenia rusească.
„ Este evident, că gazeta moldovenească editată de
Gavriliţă prezintă, în aceste condiţiuni, pericol şi uşor
poate atrage pe cale greşită şi pe Moldovanul
nostru paşnic şi încrezător. Şi de aceea se pune ches
tiunea de apariţia unei alte gazete, tot moldovenească,
dar conservativă. In caz contrariu se impune luarea
în contra lui Gavriliţă a unor măsuri represive cuvenite,
mergând până la închiderea definitivă a gazetei edi
tate de dânsul6).
Nr. 137.
8 August 1906.

Ispravnic, P. L a z o « .

colaborator atunci la »Basarabia«, iar mai târziu la « Cuvânt
Moldovenesc“ şi alte publicuţiuni.
4) Jandarmeria avea Direcţiune centrală în Chişinău cu un
«Şef“ în frunte, iar judeţele, câte unul sau două, aveau «Ajutori
de şef«.
5) E vorba de d. prof. univ. C. Stere.
6) In ce priveşte combaterea gazetei «Basarabia“ s’a găsit
cu cale a se edita gazeta „ Moldovanul«, sub conducerea d.
Gh. Madan, apărută în Ianuarie 1907.
Iar în ce priveşte prigonirea îndreptată asupra gazetei «Ba
sarabia“, precum şi a colaboratorilor ei, autorităţile ţăriste
le-au limitat la şicane indirecte, fără a închide insă redacţia.
S’au luat, de pildă, măsuri prin agenţii ohranei, ca nici un
exemplar din gazeta «Basarabia“ să nu ajungă la adresa abo
naţilor rurali şi urbani, cari, neprimind gazeta, au încetat de
a-şi mai achita costul abonamentului, ceeace a făcut, cum era
şi fatal, ca acea preţioasă gazetă să fie înmormântată pentru
totdeauna.
In ziua de 11 Martie 1907 a apărut ultimul număr al ga
zetei «Basarabia«, publicându-se în pagina doua primul semnal
de alarmă al moldovenilor c u : «D eştea p tă-te, Române«.
Socotind că aceste amănunte au însemnătatea lor pentru cer
cetătorii de mai târziu ai istoriei culturii naţionale în Basarabia,
le-am redat ca o simplă crestătură pe răbojul anului respectiv.
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Vechi prieteni — foşti redactori şi colaboratori
ai revistei şi gazetei „Cuvânt Moldovenesc“.

Revista »Cuvânt Moldovenesc“ a luat fiinţă în Mai
1913, iar gazeta » Cuvânt Moldovenesc« în anul 1914.
(Mai pe larg despre ele se vorbeşte în pag. 62).
In această gazetă, mai târziu, la aniversarea unui
deceniu dela Unirea Basarabiei, însuşi d. prof. N.
Iorga publică următorul impresionant articol:

De când cunosc Basarabia
Cunosc Basarabia de când poposiau la mine bunul
bătrân Gavriliţă, cu ochii albaştri, dulci ca de copil, ai
rudei sale sfinte Mitropolitul Veniamin Costache, de
când Madan îmi aducea sbuciumul său, de când dela
preotul Gurie îmi sosea »Luminătorul« şi în » Cuvântul
Moldovenesc“ , poetul Buzdugan era »Nică Romanaş«.
O cunosc de când dela Liga Culturală mi-a venit întâia
carte de cetire mai nouă, alcătuită de un profesor
ieşan, mutat peste Prut.
O cunosc de când am organizat la Bucureşti, în
1912, expoziţia basarabeană în ciuda tratatului de răpire

şi am reprodus cetatea Hotinului în mijlocul parcului
Carol.
O cunosc de când scriam »Basarabia noastră« şi
»Pagini despre B a s a r a b ia — uitate amândouă.
O cunosc de când cu bani cerşiţi în stradă am înte
meiat » Căminul basarabean“ din Iaşi, dăruit Guvernului
românesc al Basarabiei şi din care cine ştie ce s ’o f i
făcut.
O cunosc de când, cu d. N. Flondor, încă din tim
pul răsboiului ruso-japonez, cu oarecare fereală, poate
şi primejdie, o cercetam loc de loc, scriind »Neamul
Românesc în Basarabia«, de care în „Vieaţa Româ
nească«, vechea speluncă a urii contra mea, şi-a râs
doctorul Cazacu.
O cunosc prin moşiile ce au fo s t furate acolo Nea
mului mamei mele de către Ruşi.
Dar e adevărat, că, electoral, nu cunosc ţara d-lui
Stanev şi a complotiştilor dela Cetatea-Albă.
(s s) N. I o r g a 2)

’ ) Fotografia mi-a fost pusă la dispoziţie de d. Pan. Halippa,
ministrul Basarabiei.
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8) Publicat în gazeta » Cuvânt Moldovenesc« Nr. 19—20/929,

GIÎ. M ADAN, conducătorul trupei, D-l VL. GAFENCO, D-na CONONOVICI (n. Suruceanu), D-rele DICESCU ,V. SÂRBU, HÂNCU, HASN AŞ, IASCINSH I-ANGHEL ş. a.
In afară de cei cuprinşi în clişeu au m ai dat concursul şi urm ătorii:
T. SURUCEANU, N. SEMIGRADOV, SAVOISCHI, POPA, RAZU, POPESCU,
GUMALIC şi ANDRONOVICI.

Inca în timpul vechiului regim rusesc, rar, dar to
tuşi se mai găsiau persoane cari susţineau cu tărie
ideia naţională şi nu lăsau ca să se uite obiceiurile
Moldovenilor, portul şi cântecele populare şi aceştia
făceau propagandă la sate, dând reprezentaţii popu
lare prin satele Basarabiei, în programele cărora fi
gurau piese de teatru originale româneşti, jocuri, cân
tece şi declamaţii.
Clişeul de mai sus reprezintă un grup de diletanţi,
cari în 1913 au dat o piesă de teatru la Clubul No
bilimii din Chişinău, cu titlul »Cinei-Cinei“ , de poetul
Vasile Alexandri.

Acest grup de intelectuali cu dragoste de ţăranul
basarabean îşi iubeau, şi cei cari mai sunt în vieaţă
încă îşi iubesc, cu multă convingere Neamul şi Patria.
Iată în rezumat câteva producţiuni artistice na
ţionale ale acestui mănunchiu de patrioţi:
Prima piesă românească s’a jucat în corn. Băcioiu,
jud. Lăpuşna, în 1906.
A doua în 1908 »Cinei-Cinei“ la Chişinău şi Orhei.
In 1909— 1910 joacă» Florin şi Floricau şi în 1912
vodevilul » Doi ţărani şi cinei cârlani“ , continuându-se
până în 1917 inclusiv de alt grup de amatori.

N. A. Fotografia de mai sus mi s’a pus la dispoziţie de
Asociaţia culturală „ Astra Basarabiei«.
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NICO LAE IORGA
El este un mare iubitor ai Basarabiei, deşi origina
sa, după tată, e de peste Prut.
Profesor universitar, cel mai de seamă istoric al
Neamului.
Savant de mare autorilate, recunoscut _ de întregul
Apus al Europei şi venerat de cele 2 Americi. Patriot
necontestat şi om politic cu vederi largi şi luminoase,
fost preşedinte al Consiliului de miniştri, după ce ca
savant a dus faima Ţării Româneşti în toate centrele
luminate ale Europei, fiind proclamat » Doctor honoris cauza« al mai multor universităţi străine.
Conferenţiar neîntrecut, cu luminile sale a ferme
cat adesea auditoriul distins al Sorbonei şi al centrelor
americane, d-sa fiind un bun cunoscător şi mânuitor
al limbilor clasice şi moderne europene.
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Autor prodigios a nenumărate lucrări de nepreţuită
valoare istorică, operele sale uimesc pe orice cerce
tător al trecutului românesc, rămânând într’o profundă
admiraţiune faţă de fecunditatea neobişnuită a scri
sului său, adâncimea şi limpezimea convingerilor sale.
Ziarist de mare talent, tenace şi d u r; aşijderea şi
polemist de înaltă concepţie.
Fondator al vechei publicaţiuni » Neamul Româ
nesc« şi r Revista Istorică«, ambele apărând şi azi.
Iubitor până la idolatrie al pământului Basarabiei,
el a fost şi este cel mai înfocat însufleţitor al Româ
nilor pentru cauza acestei provincii.
Ca secretar şi apoi preşedinte al »Ligii pentru Uni
tatea culturală a tuturor Românilor«, el a făcut re
petate călătorii în Basarabia încă cu mult înainte

de rasboiul popoarelor, scriindu-şi impresiile în » Nea
mul Românesc«, care apărea pe atunci ca revistă.
Cu ocazia sărbătoririi centenarului «Anexiunii«
Basarabiei la Rusia d. N. Iorga a sugerat să se
poarte doliul naţional de către toată suflarea româ
nească din vechiul Regat, prin intermediul »Ligii cul
turale pentru unitatea culturală a tuturor Românilor“ ,
al cărei suflet era.
Aşa că, în momentul când în toată Rusia era săr
bătoare, fraţii din vechiul Regat purtau la butonieră
tricolorul îndoliat, iar femeile române doliul complect
al veştmintelor.
E greu de arătat, chiar în cuvinte sumare, vasta
operă culturală şi naţională înfăptuită de domnia-sa
şi marile servicii aduse Patriei, împlinirii idealului na
ţional şi prestigiului Naţiunii peste hotare.
încă de mic, la vârsta de 6 ani, d. N. Iorga era
un bun cunoscător al cronicelor Moldovei, fabulelor
lui Florion (francez), orientalelor lui Victor Hugo,
operelor lui Souvestre, Champfleury şi Pichot. — La
vârsta de 13 ani scria la »Romanu« articole de po

litică externă, ceeace l-au îndreptăţit ca la o vârstă când
alţii abia terminau o şcoală secundară, d-sa să-şi ia
doctoratul la Lipsea cu elogii, după ce a absolvit liceul
la Botoşani, studiile universitare la Iaşi, Berlin şi
Paris.
Născut la 1871, domnia-sa are astăzi vârsta de
62 ani, fiind tot aşa de viguros, activ şi de fe
cund în lucrările sale, ca şi în anii tinereţei.
D. profesor Nicolae Iorga este cel mai de seamă
luptător pentru cauza naţională şi pregătitor al uniu
nii sufleteşti a Românilor de pe ambele maluri ale Pru
tului, până în Nistru, Dunăre şi Tisa şi cu puternic
ecou pe coamele Pindului, încă cu mult înainte de
unirea politică a acestor provincii cu Patria Mamă.
Departe măcar de a putea schiţa nenumăratele sale.
opere într’o atare lucrare, ca cea de faţă, conchid, de
acord cu orice Român intelectual, de ori unde ar fi,
că d. Iorga este un geniu de o rară putere de muncă
şi cel mai de seamă factor în vieaţa culturală şi na
ţională a României Mari, puitând cu mândrie nu
mele de Român.
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Profesor la universitatea din Cluj, membru cores
pondent al Academiei Române.
Deşi origina d-sale nu este din Basarabia, dar
prin ziarele sale ce au apărut la Chişinău: »Ardealul“,
” România Nouău, 1917— 1918, a dus cea mai înver
şunată luptă pentru naţionalizare.
In ziarul „ Ardealul« s’au aşternut pe hârtie «sim
ţămintele şi gândurile“ a 64 de scriitori moldoveni
basarabeni.
D. profesor Onisifor Ghibu a oglindit în lucrarea
sa » Dela Basarabia rusească la Basarabia românească«,
în 681 pagini, claritatea trecutului românesc al pro
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vinciei Basarabiei, dovedind luminos şi incontestabil
drepturile Moldovenilor de a trăi în Basarabia şi a
o stăpâni, precum au stăpânit-o din cele mai înde
părtate timpuri şi până la răpirea din 1812.
D-sa s’a mai reîntors în Basarabia în anul 1926,
fiind numit Comisar general al » Astrei Basarabiei«
şi ales senator al consiliilor comunale din judeţul
Orhei, cu care ocazie a făcut să reapară ziarul »R o
mânia Nouă“ , sub direcţia d-sale şi cu colaborarea
a 150 intelectuali basarabeni şi 81 scriitori din ve
chiul Regat, Macedonia, Ardeal şi Bucovina.

EVENIM ENTELE DIN RUSIA
LA 2 MARTIE 1917
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O

ÎN T Â L N IR E

CU TÂ LC

SPRE

PETROGRAD

IN I A N U A R I E 1917 1
(1) A c t u a lu l n o s tr u R E G E ca P r in cip e M oşten itor, îm p r e u n ă c u
(2) M a rele D u c e M IH A IL A L E X A N D R O V I C I (al R u s ie i) şi (3) defb ă rb a t de Stat I. I. C. B R Ă T I A N U , pe a t u n c i P r im -M in is tru a l
R o m â n ie i.
în t â ln ir e a a a v u t lo c în g a ra M o s c o v a -V in d a v a -R â b in s c .

N IC O L A E II
T A R U L A U T O C R A T A L R U S I E I 1)

Actul de abdicare al împăratului Nicolae II dela tron
şi renunţarea la puterea supremă
» In zilele de luptă mare cu duşmanul de peste hotare,
care tinde, de aproape trei ani, să ne îngenunche Patria
Noastră, Domnul Dumnezeu a voit a năpăstui Rusia
cu noui încercări grave. Tulburările începute în popor*)
*) Născut la 1868. A fost asasinat din ordinul sovietului
bolşevist cu întreaga sa familie in oraşul Ecaterinburg în
Iulie 1918, iar cadavrul său şi cele ale familiei sale au fost arse.

ameninţă cu consecinţe catastrofale continuarea mai
departe a răsboiului persistent. Soarta Rusiei, onoarea
armatei Noastre eroice, binele poporului, tot viitorul
scumpei noastre Patrii, cer ca răsboiul să fie dus cu
orice chip până la sfârşitul lui victorios.
Duşmanul crunt şi-a încordat ultimele eforturi şi e
aproape ora când strălucita Noastră armată, împreună
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cu loialii noştri aliaţi, vor putea birui definitiv pe
duşmanul Nostru comun. In aceste zile hotărîtoare în
vieaţa Rusiei, am găsit de a Mea datorie a înlesni
poporului nostru strânsa solidaritate şi unirea tuturor
forţelor noroadelor din Rusia pentru a câştiga cât mai
grabnic victoria. Şi deci, de acord cu Duma imperială,
am găsit de bine a abdica dela tronul Imperiului rus
şi a renunţa la puterea supremă.
Nedorind a Mă despărţi de fiul Meu iubit, am predat
moştenirea fratelui Meu, Marelui Duce Mihail Alexandrovici, şi îi dau binecuvântarea pentru urcarea Sa pe
tronul Rusiei.
însărcinez pe fratele Meu a conduce afacerile Ţării
în complectă şi neatacabilă înţelegere cu reprezentanţii
poporului, aflaţi în aşezământul de legiferare, în condiţiunile hotărîte de ei, prestând întru aceasta legiuitul
jurământ în numele Patriei Noastre mult iubite.
Chem pe toţi fiii devotaţi ai Patriei să-şi îndeplinească
sfânta lor datorie faţă de ordinele Ţarului în momentul
de grea suferinţă a tuturor popoarelor şi să-L ajute
ca, împreună cu reprezentanţii poporului, să pună Statul
rus pe drumul victoriei, binelui şi progresului.
Dumnezeu să ajute R usiei!
NICOLAE“ .
2 Martie 1917, ora 15, oraşul Pscov.

A întărit: Ministrul Curţii imperiale, Contele Fredericks.

__>ÎSÎfe?
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Din clipa apariţiei manifestului de mai sus începe
a se trezi sentimentul naţional în sânul tuturor po
poarelor aflătoare sub stăpânirea imperiului rus.
Din acest moment începe a se manifesta mai liber
sentimentul naţional al poporului moldovenesc din
Basarabia.
De aci se poate deduce cum a radiat cultura ro
mânească, care s’a semănat mai înainte în Basarabia
de către acei mari patrioţi, despre cari am pomenit
mai înainte şi cari de acum încep a-şi expune făţiş
problemele naţionale.
*
*
*
Răsboiul mondial, slăbiciunea fatală a ultimului
împărat al Rusiei, Nicolae al II, precum şi a celor
care-1 înconjurau — a determinat ca provincia Basa
rabiei să se unească cu vechiul Regat — în ceasul
fericit şi de mult aşteptat şi să scape de ororile bol
şevismului rusesc, care a nimicit Statul slav — pra
voslavnic dela răsărit.

M A R E L E D U C E M I H A I L A L E X A N D R O V I C I 1)

Actul de abdicare al Marelui Duce Mihail Âlexandrovici
dela puterea supremă
» Povara grea ce Mi s ’a impus prin voinţa fratelui
Meu, care Mi-a predat tronul împărătesc al întregei
Rusii în anul răsboiului ne mai pomenit şi al frământării
poporului,
Animat ca şi întreg poporul de gândul că mai presus
de toate e binele Patriei Noastre, M’am hotărît în mod
ferm a prelua puterea supremă numai în cazul dacă
aceasta va f i voinţa poporului Nostru mare, care
urmează să voteze prin reprezentanţii săi în Adunare
constituantă, pentru a stabili modul de conducere şi
Constituţia Statului rus.
Cerând binecuvântarea Domnului, rog pe toţi cetăţenii1
1) S’a născut în anul 1878.
A fost asasinat de bolşevici în anul 1918, în Petrograd.

Statului rus, să se supună guvernului provizoriu cum
este Duma imperială, instituită şi împuternicită cu toată
latitudinea puterii, până când Adunarea constituantă,
convocată în termen cât de scurt posibil, prin votarea
de obşte, directă, egală şi secretă, prin hotărâre care
va indica voinţa poporului în ceeace priveşte forma de
guvernământ.
MIHAIL«.
3 Martie 1917, Petrograd.

Acest act a contribuit la înteţirea şi întărirea ac
tivităţii separatiste a naţionaliştilor moldoveni.
Ofiţerii şi soldaţii moldoveni-patrioţi încep a pleca
de pejrontul rus, reîntorcându-se la scumpele lor ve
tre — în satele Basarabiei.
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P r im u l g u v e r n p r o v iz o r iu re v o lu ţio n a r rus, ca re p r o m ite
c o m p le c tă liberta te tu tu r o r n a ţio n a lită ţilo r d in c u p rin s u l
g ra n iţe lo r m a re i R u sii.
1 P r in ţ u l G H . E. L IV O V . 2. P. N. M IL IU C O V . 3. N. B. N E C R A S O Y .
4. A . I. G U C IC O V . 5. M. I. T E R E ŞC E N C O . 6. A . A . M A N U IL O V .
7. F. I. R O D IC E V . 8. A . I. Ş IN G A R E V . 9. V L . N. L IV O V . 10. A . F.
K E R E N S C H I. 11. I. V . G O D N E V . 12. A . I. C O N O V A L O V >).

Iată şi programul acelui guvern:
1.
Deplina şi grabnica amnistie în toate chestiunile
politice şi religioase, între cari şi atentatele teroriste,
răzvrătirile militare, delictele agrare şi a.

2.
Libertatea cuvântului, a presei, a asocierii, a în
trunirii şi grevei, cu extinderea libertăţilor politice
la cei din slujba militară, în graniţele îngăduite de
condiţiile tehnice ale răsboiului.*1

i) 1. Preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministru al inter
nelor. 2. Ministru de externe. 3. Ministrul comunicaţiilor. 4. Mi
nistrul de răsboi şi marină. 5. Ministrul de finanţe. 6. Ministrul

cultelor. 7. Ministrul pe treburile Finlandei. 8. Ministrul agri
culturii. 9. Ober-procuror al Sf. Sinod. 10. Ministru al justiţiei.
11. Ministrul controlului. 12. Ministrul de comerţ şi industrie.
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3. Suprimarea tuturor îngrădirilor sociale, confesio
nale şi naţionale.
4. Grabnica pregătire pentru convocarea, în baza
votului obştesc, egal, direct şi secret, a Constituantei,
care să fix e z e forma de guvernământ şi Constituţia
ţării.
5. înlocuirea poliţiei cu miliţia populară, pe baza
alegerii şi supusă organelor sineocârmuirii locale.
6. Alegeri în organele sineocârmuirii locale pe baza
aceluiaşi vot obştesc.
7. Corpurile de trupă, cari au luat parte la mişcarea
revoluţionară, să nu jie nici dezarmate şi nici duse
din Petrograd.
8. Suprimarea tuturor restricţiilor pentru soldaţi in

exercitarea drepturilor publice acordate celorlalţi cetă
ţeni — sub rezerva asprei discipline militare pe front
şi în exerciţiul slujbei militare.
Preşedintele Dumei Imperiale, M. Rodzeanco.
Preşedintele Consiliului de Miniştrii, Prinţul Livov.

Miniştrii

Miliucov
Necrasov
Conovalov
Manuilov
Tereşcenco
VI. Livov
Şingarev
Kerenschi

Primul ordin pe armata rusă, dat de Ministrul de răsboi A. Gucicov
Ordinul Departamentului de răsboi Nr. 114 (Direcţiunea generală a Marelui Stat-major)
Petrograd, la 5 Martie 1917.

„ORDON:
» 1. A înlocui denumirea de „grad inferior« şi a o
schimba cu titlul de „soldat“.
„2. A schimba după împrejurări titulatura; a o în
locui prin forma de adresare: a. General, d. Colonel,
d. Căpitan, d. Horunjiu, d. Medic, d. Funcţionar (sau după
post, de exemplu: d. Casier), d. Subofiţer (sau după
titlu: d. Ş ef de secţie ş. a.).
„3. Adresându-se tuturor soldaţilor, atât în timpul
serviciului, cât şi în afară de el, a i se spune „ D vs«.
„4. Se suprimă toate restricţiunile prevăzute pentru
gradele militare prin art. 99, 100, 101, 102 şi 104 din
Regulamentul Serviciului interior, prin care se interzice
fumatul pe străzi şi în stabilimentele publice, vizitarea
cluburilor şi întrunirilor, mersul înăuntrul tramvaelor,
a avea calitatea de membri în diferite uniuni şi so
cietăţi înfiinţate cu scopuri politice şi altele.
„Invit Direcţia generală a Marelui Stat-major să
procedeze chiar acum la înlocuirea articolelor respective

din regulamentele militare, în conformitate cu instruc
ţiunile acestui ordin. Tot aceeaşi Direcţiune este însăr
cinată a lămuri toate chestiunile şi neînţelegerile c e e ventual se pot ivi la aplicarea acestui ordin. Ordinul se
va citi în toate companiile, escadroanele, bateriile şi în
toate unităţile militare din serviciul activ şi auxiliar.
Ministru de răsboi, A. Gucicov".
*
*
*
Acest ordin deslănţueşte debandada în armata rusă.
Ofiţerii de orice grad nu mai sunt ascultaţi de
către trupă, ba chiar sunt puşi sub ordinele comite
telor soldăţeşti, cari au luat fiinţă odată cu lansarea
acestui ordin ’ ).
Ofiţerii şi soldaţii moldoveni, văzând lanţurile ro
biei rupte, nu mai au teamă de răspundere, se orga
nizează şi ei în comitete moldoveneşti, atât pe front,
cât şi în interiorul Rusiei şi, din acest moment, por
nesc la luptă pentru autonomie.

*) Ordinul a apărut în urmă într’o formă mai largă, sub ti
tlul d e: „Pricazul Nr. 1“, prin care s’a desfiinţat şi salutul
în armată.
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i

UNELE DIN PERSONALITĂŢILE
DE SEAMĂ
CARI AU ACTIVAT IN MIŞCĂRILE NAŢIONALE
DIN CUPRINSUL PROVINCIEI BASARABENE
IN ANII 1917 - 1918

toi

V L . C R IS T I

Singurul boer basarabean, care după isbucnirea
revoluţiei ruse (1917) se aruncă în politica socialdemocratică, intrând în organizaţia de stânga, adică
în » Sovietul ţăranilor şi lucrătorilor“ din Chişinău, cu
care duce lupta pentru interesele ţărănimii, renunţând
la rangul său şi la tradiţiile vechi ale aristocraţiei şi
ale boerilor din Basarabia.
In August 1917 înlocueşte pe d-1 C. Mimi în dem
nitatea de Comisar al guvernului în Basarabia.
Luând parte la toate frământările politice, a fost
ales deputat în Sfatul Ţării, apoi Director general
al internelor în republica moldovenească. Fost depu
tat în Parlamentul român, apoi ministru al Basarabiei
în guvernul d-lui N. Iorga (1931— 1932).
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D-lui Vladimir Cristi i se atribue un mare merit
în ce priveşte caracterul său nobil şi loial, calităţi ce
l-au determinat să adere la ideia social-democratică
şi să lupte cot la cot cu vechii democraţi, pentru re
vendicările sociale, luând parte la înfăptuirea reformei
agrare în Basarabia şi împroprietărirea ţăranilor.
Dacă exemplul d-lui Vladimir Cristi l-ar fi urmat
şi nobilimea din Rusia, poate că ar fi anihilat furia
revoluţionară din patria lor, n’ar fi fost atâtea mi
lioane de jertfe inutile şi nu s’ar fi îngenunchiat
întregul popor rus sub dictatura comunistă.
In ce priveşte atitudinea nobilimii din Basarabia în
1917— 1918,— faţă de Sfatul Ţării— dau mai jos două
documente:

I.

Din memoriul asupra stării in Basarabia, înaintat guvernului român
de către Uniunea marilor proprietari din Basarabia)«Am crezut că este bine ca într’un rezumat precis,
documentat cu date, să se cunoască adevărata situaţiune politică şi agrară din Basarabia, căci numai
astfel se va putea vedea cât de dreaptă este apre
cierea tuturor acelora, cari într’adevăr prin situaţiunea lor intelectuală, culturală, morală şi materială au
dreptul şi datoria către Basarabia de a o apăra în
contra acelora ce, voind să abuzeze de o stare de desorganizare, caută să tragă beneficii personale în de
trimentul binelui şi viitorului Ţării.
«Cum se va vedea, actualul guvern şi pretins Sfat
al Ţării este o creaţie ocazională de oameni poli
tici ocazionali şi aventurieri, cari profitând de revol
tele bolşeviste, pe cari le conduceau chiar ei la în
ceput, de oarece d-nii Erhan şi Inculeţ au venit din
Petrograd la Chişinău cu delegaţii bolşeviste, au
decretat o republică independentă şi au acaparat situaţiunea, promiţând maselor predarea averilor pro
prietarilor şi remiterea lor fără nici o plată, — distru
gerea «burjuilor« şi acordarea unei libertăţi anarhice,
fără respectul legilor, dreptului şi vieţii cetăţenilor.
«Armata română, alarmată de această revoluţie,
creiată prin aceste procedeuri ale acestor politicieni,
a intervenit şi a potolit dezordinele începute. Guvernul,
care la început a voit să se opue armatei române,
văzând imposibilitatea, a schimbat atitudinea şi a
căutat să arăte, că primeşte cu plăcere venirea armatei
române, dar pe sub mână continuă a duce campania
de revoluţie şi chiar caută a arăta, că armata ro
mână e aceea care se opune la îndeplinirea promisiunilor
date de el, adică de a împărţi ţăranilor fără plată
pământurile proprietarilor.
«Prin aceste mijloace însă se prepară viitoarea desordine şi constitue un pericol nu numai pentru
Basarabia, dar şi pentru armata română, care trăieşte
în acest mediu dizolvant. Guvernul actual nu face
altceva decât de a trăi prin expediente zilnice fără a
face vreo organizare administrativă. Această stare
de lucruri nu poate dura mai mult. Ea pune în pericol
şi viitorul Basarabiei şi tendinţele ei de unire cu
România. Nu poate să mai dăinuiască o administraţie,
care are ca ţintă desordinea, ilegalitatea şi bunul plac.
«De aceea cerem ca pe baza celor arătate mai jos
să se vadă justa noastră protestare şi un mo
ment mai curând România, cu care noi fără nici
un înconjur cerem a fi uniţi, să ne dea sprijinul,
sfatul şi concursul moral şi material pentru a înlătura
o stare de revoluţie organizată de un pretins guvern
şi un pretins Sfat al Ţării.
‘ ) A fost publicat de către d-1 P. Cazacu în » Moldova dintre
Prut şi Nistru“, pag. 305 — 308, şi de către d-1 Şt. Ciobanu in
” Unirea Basarabiei“, pag. 216.

1. Chestiunea agrară.
«Basarabia este o ţară agricolă cu o industrie foarte
slab desvoltată. Principalele şi se poate zice singurele
articole ale exportului sunt productele agricole, c a :
grânele, vitele, vinul, fructele, tutunul şi derivatele lor.
«Suprafaţa totală a Basarabiei este de 3.834.824
desetine etc. (Aici date cu privire la repartizarea pă
mântului între proprietari şi ţărani). Ori se pune
întrebarea, cum s’a început şi cum s’a întins grozava
revoluţie agrară în 1917, care a distrus literalmente
aproape toate gospodăriile culturale în Basarabia?
«După cum e cunoscut, lozinca principală a revolu
ţiei ruse a fost următoatea: toată libertatea ilimitată
şi tot pământul fără nici o despăgubire pentru popor.
Pentru propaganda acestei lozinci, au fost trimişi din
Petrograd, atât din partea guvernului, cât şi din
partea diferitelor organizaţiuni revoluţionare un mare
număr de agitatori. La începutul revoluţiei în Basa
rabia fusese linişte. Contra acestei linişti presa locală
a început o agitaţie, acuzând Basarabia cu contra
revoluţia, numind-o »Vandeia Rusă«. Această apreciere
a presei locale a atras atenţiunea tuturor organizaţiunilor revoluţionare, cari atunci au trimis în Basarabia
un număr mare de agitatori propagandişti ai ideilor
revoluţionare. Mai întâi agitatorii fură trimişi de orga
nizaţiile din Odessa, însă populaţiunea locală i-a primit
rece. Atunci organizaţiile din Petrograd (Consiliul
muncitorilor, soldaţilor şi ţăranilor) au delegat la
Chişinău vreo 50 de agitatori, sub conducerea lui
Erhan şi Inculeţ, originari din Basarabia, cari însă
locuiau în ultimul timp în Petrograd.
«Agitatorii aceştia, în cea mai mare parte persoane
fără serioase relaţii, soldaţi şi matroji, cari îşi făceau
carierea printr’o demagogie nemărginită, venind la
locurile lor, nu făceau decât otrăviau conştiinţa popo
rului, instigând cea mai sălbatecă ură şi invidie
maselor neavute în contra păturilor avute (aşa numite
burgheze).
«Agitatorii veneau cu mijloace materiale considera
bile, ceeace le-a permis a face o propagandă intensă.
Orice contrapropagandă, având drept scop menţinerea
ordinei, era socotită contrarevoluţionară şi ca atare
suprimată în modul cel mai riguros, prin arestări,
violenţe şi chiar moarte.
«Efectele propagandei s’au simţit foarte repede.
Toamna la începutul însămânţărilor, revoluţia agrară
a izbucnit cu o forţă irezistibilă.
«Până la finele lui Noemvrie dezordinele agrare nu
au ieşit din limitele răpirii pământului.
«Atunci însă s’au întâmplat evenimente, cari au pro
dus catastrofa neauzită în istorie: devastarea tuturor
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astfel: 44 aleşi din Congresul militar (s’au şi ales ex
clusiv dintre soldaţi şi câţiva ofiţeri proveniţi şi ei din
soldaţi), 30 reprezentanţi ai ţărănimii din Basarabia,
10 reprezentanţi ai organizaţiilor revoluţionare din
Chişinău şi 36 locuri au fost destinate pentru repre
zentanţii celorlalte naţionalităţi. Intre altele s’au ho
tărît, ca nedorită, orice colaborare cu capitaliştii.

gospodăriilor ţărăneşti din ţară. Evenimentele acestea
sunt: 1) Luarea puterii în Basarabia de către o bandă
de reprezentanţi ai diferitelor organizaţiuni revoluţio
nare; 2) Formarea aşa numitului «Sfatul Ţării« şi
3) Decretarea din partea lui a unui număr de declaraţiuni (legi şi dispoziţiuni) în duhul decretelor lui
Lenin şi Troţchi, prin cari se stipula trecerea imediată
a tuturor pământurilor şi a întregei averi depe moşiile
propretarilor, bine înţeles fără nici o despăgubire bă
nească, la ţărani.
«Toate acestea s’au petrecut în următorul m od :

Concluzie.
«Din aceasta reese concluzia indiscutabilă că pen
tru restabilirea ordinei de Stat în Basarabia, zgu
duită de anarhie, poate să fie numai o singură cale
şi anume: «Sfatul Ţării“ , instituţiune arbitrară, aleasă
de o bandă de soldaţi maximalişti, fără luare în con
sideraţie nici a păturilor burgheze şi intelectuale, nici
măcar a ţăranilor mai avuţi, compus în majoritatea
sa din demagogi şi aventurieri politici, şi având în
fruntea lui persoane, cari au fost odinioară membrii
organizaţiilor extreme socialiste din Petrograd, trebue să fie înlăturat. Pentru binele Basarabiei trebue imediat de pus administraţie militară, care să
restabilească ordinea de Stat în Ţară, asigurând la
toată populaţia toate bunurile unui stat cultural, şi
aceasta până când spiritele poporului se vor trezi şi
vor reveni la recunoaşterea dreptului sfânt al vieţii
fiecărui cetăţean.

2. Sfatul Ţării şi politica activă.
«In ziua de 25 Octomvrie 1917, în perioada cea
mai acută a procesului de desmembrare a fostului im
periu rus, în Chişinău, s’a întrunit: „Congresul militar
moldovenesc din toată Rusia“ , compus din reprezen
tanţii organizaţiunilor revoluţionare, aceştia în cea
mai mare parte nişte simpli soldaţi din Basarabia.
Dacă se ţine cont de demoralizarea complectă a ar
matelor ruseşti în acel timp şi de ideile ultra-bolşeviste ce pătrunseseră în mintea tuturor soldaţilor
ruşi, uşor îşi poate cineva închipui cari au fost ideile
şi tendinţele politice şi sociale ale acestui Congres.
«Acest Congres a hotărît: 1) Autonomia politică a
Basarabiei, 2) înfiinţarea unei armate basarabene şi
3) înfiinţarea instituţiunii «Sfatul Ţării“ , ca organ
suprem al puterii legislative în Basarabia.
«S’a hotărît următoarea compunere a «Sfatului Ţă
rii“ . Numărul membrilor a fost fixat la 120, compus

10 Martie 1918.

Prezident, P. Sinadino“.

II.

Memoriul cu cererea pentru unire )
al Uniunii proprietarilor agricoli din Basarabia, înaintat, de către o delegaţie, Regelui Ferdinand I, într’o
audienţă acordată în ziua de 6 Martie 1918 la cartierul general din laşi. Delegaţia,' în frunte cu preşe
dintele uniunii d. PANTELIMON V. SINADINO, a fost compusă din d-nii: N. BOTEZATU, SOCRATE
CAVALIOTTI, VICTOR ŞERER, GHEORGHE GONATA, ALEXANDRU SINADINO şi încă câţiva proprietari.

Memoriul este semnat de această delegaţie*2).

nimicit de anarhia revoluţionară bolşevică, ce a găsit
un răsunet adânc şi în Basarabia.

MAJESTATE.
SIRE,
«Nouă ni se impune datoria de a aşterne înaintea
tronului Majestăţii Voastre, în numele păturilor culte
şi producătoare ale populaţiei din Basarabia, recunoş
tinţa noastră adâncă pentru apărarea vieţii noastre
şi a avutului nostru, care în mare parte a fost deja
1) «Unirea Basarabiei“ de d-1 Şt. Ciobanu, pag. 220.
2) Din arhiva d-lui Pantelimon Vict. Sinadino.
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«Noi mulţumim din tot sufletul nostru Majestăţii
Voastre, ca Comandant suprem al vitezei Armate ro
mâne, a fraţilor noştri de dincolo de Prut, cari, aflând
despre răsmeriţa mare anarhică care nimicea vieaţa
şi averile noastre, ne-au dat ajutorul necesar cu ade
vărată dragoste frăţească şi ne-au scăpat de pieire
sigură.

SIRE,
»Suntem fericiţi că putem exprima în-dntea Majestăţii Voastre dorinţa tuturor păturilor din Basarabia,
ce sunt pentru ordine, linişte şi muncă productivă,
de a fi totdeauna sub sceptrul Majestăţii Voastre,
care dorinţă este a întregului Neam românesc şi prin
urmare şi a poporului românesc din Basarabia.
SIRE,
»Rugăm respectuos, ca cu înalta permisiune a Ma
jestăţii Voastre, prin care a fost reprimată revolta
făţişă, să se pună capăt pentru totdeauna în viitor în
cercărilor revoluţionarilor, ce continuă încă de a creia
noui greutăţi anarhice şi să se restabilească în Basa
rabia ordinea definitivă, întemeiată pe respectul legi

lor, al drepturilor şi al siguranţei personale a fiecă
rui cetăţean.
SIRE,
»Rugăm pe Majestatea Voastră să permită ca sora
noastră România să restabilească aceleaşi condiţiuni
de vieaţă corectă şi normală, care domneşte în Ro
mânia, împiedecând astfel ca demagogia, care întot
deauna însoţeşte revoluţia, să nu întunece cei dintâi
paşi în organizarea Basarabiei şi a Unirii ei libere
cu România«.
*
*
*
Asemenea idei nutrea în acel timp o parte a gru
pului de proprietari basarabeni.

105

P A N T E L IM O N V. E R H A N .

Născut la 1884, în comuna Târnăţei, jud. Tighina.
Absolvent al Seminarului teologic din Chişinău,
apoi după terminarea studiilor universitare în Rusia,
devine profesor la liceul Nr. 1 de băieţi din Petrograd,
unde se afla până la revoluţia rusă din 2 Martie 1917.
Se întoarse în Basarabia prin luna Iulie 1917 cu un
grup de soldaţi revoluţionari moldoveni. Peste puţin
timp după sosirea la Chişinău intră ca membru în
» Sovietul deputaţilor ţărani şi lucrători“ din Chişinău,
apoi membru în Uprava »Zemstvei gubernialeu, al cărei
preşedinte a fost ales ulterior.
Bun cunoscător al chestiunii agrare, d-sa a depus
o intensă activitate în chestiunile agrare. Plin de
energie şi foarte activ şi abil în frământările politice
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din Basarabia, 1917— 1918, îşi remarcă un talent deo
sebit pentru deslegarea celor mai delicate chestiuni,
căpătând astfel mari simpatii din partea tuturor organizaţiunilor şi grupărilor politice locale.
Este ales Prim - director general în cel dintâi
Guvern al Republicii democratice moldoveneşti şi di
rector general al Agriculturii, iar în al doilea Guvern
rămâne director general al învăţământului.
In epoca cea mai tenebroasă de frământări politice
(6— 16 Ianuarie 1918), i-a revenit cea mai grea sar
cină în demnitatea şi răspunderea d-sale, îndurând
multe acuzaţii şi ameninţări din partea diferitelor
grupări revoluţionare şi chiar din partea *Blocului
Moldovenesc“ din Sfatul Ţării.

IO N

C. I N C U L E Ţ

Născut la 1884 în comuna Rezeni, judeţul Lăpuşna.
După absolvirea Seminarului teologic din Chişinău
şi studiilor universitare în Rusia (la Juriev), devine
privat - docent la universitatea din Petrograd.
Revoluţia din 2 Martie 1917 îl găseşte în Petrograd,
unde ia parte la mişcările revoluţionare. Se reîntoarce
în Basarabia la sfârşitul lunii August 1917, ca trimis
al lui Kerenschi, spre a cerceta tendinţele separatiste
ale Moldovenilor şi să consolideze revoluţia în pro
vincia Basarabiei, intrând în «Sovietul provincial al
deputaţilor ţărani» ' ) din Chişinău, de unde este ales
ajutor de Comisar gubernial al Basarabiei.
i) In Martie 1917, I. C. lnculeţ a fost ales membru al
„ Sovietului deputaţilor muncitori şi ţărani« din Petrograd.

A fost un apărător tenace al intereselor tuturor
naţiilor din Basarabia, pentru care îşi câştigă mare
simpatie în mase, astfel că atunci, când Basarabia, la
21 Noemvrie 1917, a devenit autonomă, d-1 lnculeţ este
ales preşedintele Sfatului Ţării.
A jucat un rol politic de mare importanţă în vre
murile cele mai furtunoase (6— 13Ianuarie 1918), până la
intrarea trupelor române în Basarabia, precum şi mai
departe, sub guvernarea liberală.
A fost ministru de Stat de mai multe ori după
Unire. D-sa a fost şi locţiitor de prezident al Repu
blicii Moldoveneşti până la alegerea prezidentului,
care n’a mai avut loc nici până la Unire, când această
însărcinare a căzut dela sine.
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ORGANIZATORII
COMITETELOR NAŢIONALE OSTĂŞEŞTI
DIN

IAŞI, CHIŞINĂU, ODESSA, SEVASTOPOL, CHIEV, ECATERINOSLAV etc., dela cari a pornit orga
nizarea SFATULUI ŢĂRII, a armatei moldoveneşti şi proclamarea autonomiei.
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ŞT. H O L B A N

CONST. O S O IA N U

L. D. Ş T IR B E Ţ

EM . C A T E L L I

A N T . C R IH A N

IO N . P Ă S C Ă L U Ţ Â

M. S U R U C E A N U

N . C IO R N E I

O staşii m o ld o v e n i m o b iliz a ţi în a rm a ta ru să, în r ă s b o iu l m o n d ia l,
org a n iz a to rii C O M IT E T U L U I OSTĂŞESC d in O dessa, d u p ă is b u cn ire a r e v o lu ţie i
ru se din M artie 1 9 1 7 ').
>) Lipsesc din clişeu: d.- V. Matfeev, care era preşedintele acelui Comitet (vice-preşedinte d. M. Suruceanu), şi secretarul
Comitetului — d. Popov.

Acest Comitet a obţinut aprobarea dela Statul-major
regional Odessa de a separa pe soldaţii moldoveni în
unităţi de cohorte naţionale moldoveneşti şi a le tri
mite în Basarabia pentru menţinerea ordinei, cu con
diţie ca soldaţii să fie aleşi dintre aceia cari au fost
pe front şi sunt răniţi de 2 - 3 ori.
In ce priveşte încadrarea cohortelor cu ofiţeri, St.major din Odessa a aprobat ca ofiţerii să fie aleşi
şi propuşi de » Comitetul moldovenesc“ .
Pentru a încadra cohortele cu ostaşi moldoveni din
Basarabia, Comitetul a intervenit pe lângă Statul-major
din Odessa, ca să emită un ordin pe regiunea din sub
ordine în acel sens şi să fie trimişi la dispoziţia Co
mitetului moldovenesc din Odessa, care îi va repartiza
pe cohorte.
Întrucât Statul-major întârzia cu răspunsul şi nu
emitea ordinul solicitat, Comitetul moldovenesc, în
unire cu Comitetul ostăşesc ucrainean, care urmărea
acelaş scop,— formarea de unităţi naţionale ucrainene,—
hotărăsc a convoca un meeting în piaţa » Culicovo
Pole“ .
Meetingul are loc la sfârşitul lunii August, la care
iau parte peste zece mii de ostaşi moldoveni şi
ucraineni.
La acel meeting este invitat şi generalul Renenghard, comandantul Regiunii militare Odessa (Nacialnic
Ocruga), care însă nu a răspuns invitaţiei, ceeace a
determinat ca mulţimea, în mod demonstrativ şi chiar
ostentativ, cu steaguri româneşti şi ucrainene, să por
nească dela acea piaţă la Cartierul general (Ştab
Ocruga).
Ajunşi în faţa acelei instituţii militare, o delegaţie
aleasă din ambele Comitete se prezintă Comandantului
şi-l rugă ca să iasă Generalul Renenghard pentru a
le asculta doleanţele. Acesta însă, înspăimântat de
mulţimea agitată, dispăru; în faţa demonstranţilor,

în locul Comandantului, apăru Şeful Statului-major
Generalul Marx, care acceptă cererea ambelor Comi
tete şi le promite că va da ordin să se formeze uni
tăţile militare naţionale.

.

*

*

*

Armele şi muniţiunile pentru înarmarea cohortelor
moldoveneşti s’au dat din Arsenalul armatei dela
Odessa şi au fost aduse la Chişinău de către d-1 Ai.
Suruceanu, însărcinat de Comitetul din Odessa, şi de
pozitate în clădirea principesei E. Catacazi, unde
astăzi se află Banca Naţionali a României. De acolo
ele au fost distribuite apoi cohortelor').
Echipamentul a fost adus dela Ecaterinoslav prin
delegatul aceluiaşi Comitet, Sub-Lt. Grigoraş.
Primele cohorte (în număr de 4) au sosit la Chi
şinău la mijlocul lui Septemvrie; cu comanda lor Co
mitetul a însărcinat pe d-nii Crihan, N. Ciornei, P.
Oţel, D. Budescu şi alţii, cari apoi au mai organizat
în Chişinău şi alte cohorte, în număr total de 12

lată şi lista membrilor mai de seamă ai Comitetului:
Căpitan
Sub.-Lt.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Em. Catelli
Ion Păscăluţă
Vas. Matfeev
N. Ciornei
M. Suruceanu
Luca Ştirbeţ
C-tin Osoianu
C-tin Tulbure
Ant. Crihan
Petre Vărăpai
1. Cotruţă
Ion Urlescu
V. V. Hinculov

Voluntar T. R. Şt. Holban
Prof. Frăţâman
Sim. Murafa
Moş Ion Codreanu
Turcuman, marinar
A. Gafenco
»
Ion Buzdugan
N. Dron, student
T. Izvoranu, student
Maimoş, student
D. Cărăuş, student
Calistrat Ceapă, student.

Documentul privitor la organizarea cohortelor şi 8 documente despre
activitatea Comitetului ostăşesc moldovenesc din Odessa
i

Copia unui certificat, eliberat Sub-Lt.
M. Suruceanu
»Şeful Statului-major al circ. militare Odessa depe
câmpul de luptă. Partea operativă. 5 Iulie 1917. Odessa.
Certificat.
»Prezentatorului acestui certificat, praporşcicului
Suruceanu i se permite, pentru formarea de secţiuni
mobile, să facă alegere de soldaţi din regimentul 41

de rezervă dintre cei născuţi în Basarabia, răniţi nu
mai puţin de 2 o r i; aceasta se certifică prin semnă
tura şi aplicarea sigiliului de Stat. — General-Leitenant, Marx. Adjutant-şef, Căpitan Satinschi.
(L. S.) Nr. 2.505“ .
(Reprodus de d-1 dr. P. Cazacu în »Moldova dintre
Prut şi Nistru“ , pag. 212).
') Astfel afirmă d-1 M. Suruceanu.
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IL
Chemarea Comitetului moldovenesc al Regimen
tului 40 infanterie de rezervă din Odessa către
ofiţerii moldoveni
»Domnii Ofiţeri şi funcţionari militari moldoveni
sunt poftiţi astăzi 13 Aprilie în localul teatrului la
ora 15 şi 30 minute, iar în zilele de 14 şi 15 Aprilie,
la ora 7 seara, la şedinţe, la Comitetul central orga
nizator al partidului progresist-moldovenesc Odessa,
în strada Nejinscaia Nr. 159, colţ cu strada Tiraspol,
şi la 16 Aprilie la meeting la ora 13 în grădina Rudcovschi, vis-à-vis de câmpul Culicovo Pole.
Preşedintele Comitetului moldovenesc
al Regimentului 40 de infanterie de rezervă,
Praporşcic N. C iorn ei“.
(Dr. P. Cazacu, »Moldova dintre Prut şi Nistru«,
pag. 202).
III.

Hotărârea Adunării ostaşilor moldoveni dela
Odessa
»Ostaşii moldoveni din garnizoana Odessei, adunaţi
în număr de 10.000 la meetingai naţional dela 18
Aprilie, după ce au desbătut starea lucrurilor, adusă
prin revoluţia rusească, la care au luat şi ei parte
şi după ce s’au sfătuit despre nevoile şi interesele
noastre moldoveneşti, au hotărît să aducă la cunoş
tinţa ocârmuirii vremelnice, că Moldovenii i-au dat
şi îi vor da sprijinul lor până când vor avea încre
dere că ea chezăşlueşte slobozenia tuturor noroade
lor din Rusia împreună cu norodul moldovenesc.
»Totodată ostaşii au hotărît că, pentru apărarea
slobozeniei pe viitor, Basarabia trebue să capete auto
nomia cea mai largă. — Zacoanele ') după cari se va
cârmui ţara Basarabiei trebue să fie lucrate de Sfa
tul Ţării, întocmit din deputaţii tuturor noroadelor
ce locuesc în Basarabia.
»Administraţia, judecata, şcoala şi Biserica trebuesc
întocmite după trebuinţele noroadelor din Basarabia,
chezăşluindu-se tuturor partea dreaptă în vieaţa ob
ştească a ţării.
»Basarabia fiind o ţară plugărească, tot pământul
ţării trebue să treacă fără plată în mâna plugarilor
muncitori cu braţele lor, după o lege care se va în
tocmi în Sfatul Ţării“ .'
(Ziarul » Cuvânt Moldovenesc“ , Nr. 35 din 3 Mai
1917).
IV.

Telegrama Adunării ostaşilor moldoveni delegaţi
laChişinău, din diviziile a 3-a şi a 4-a de Vânători
de pe frontul românesc, ce s a trimis comitetelor
din Chişinău şi Odessa
»Noi, ostaşii moldoveni de pe frontul românesc,
adunaţi pe divizii de d. Murafa, după ce am vorbit
de nevoile noastre şi ale ţării, vă trimitem îndemnul
!) Legile.
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nostru pentru lupta pe care aţi pornit-o şi fiţi în
credinţaţi, că noi toţi uniţi într’un gând, vom sprijini
pe luptătorii noştri pentru dobândirea sfintelor noastre
drepturi şi ne-om stărui ca în Adunarea întemeetoare
să trimitem oameni vrednici, cari ne-ar apăra drep
turile noastre.
Duceţi lupta începută pentru autonomie şi pământ,
iar noi aci ne vom face datoria până la sfârşit, în
credinţaţi că cu stăpânirea nouă ni-ţi da putinţa să
trăim fericiţi în casa noastră“ .
( » Cuvânt Moldovenesc“, Nr. 42 din 28 Mai 1917).

V.
Chemarea Comitetului de organizarea partidului
naţional din Odessa către Moldovenii din întreaga
Rusie
,
»Comitetul de organizare al secţiei din Odessa a
Partidului basarabean-moldoveneSc progresist cheamă
pe toţi Moldovenii, cari locuesc în Rusia, să se orga
nizeze şi să intre în legătură cu Comitetul central
din Chişinău, în scop de a căpăta deplină autonomie
pentru Basarabia pe bazele libertăţii, egalităţii şi fra
ternităţii între toate popoarele, indiferent de religie,
şi introducerea limbii moldoveneşti în şcolile de toate
gradele, în biserică, administraţie şi justiţie.
Preşedintele temporal al secţiei din Odessa
a Partidului moldovenesc-progresist din Basarabia,
C a telli“ .
( » Unirea Basarabiei“ de Şt. Ciobanu, pag. 77).
VI.

Hotărârile Sfatului ostaşilor moldoveni, ofiţeri şi
soldaţi, din Odessa
»Să se aducă la cunoştinţa Comitetului împlinitor
gubernial din Basarabia, că soldaţii şi ofiţerii moldo
veni, în număr de 60 mii oameni, vor ca :
»1. Toate şcolile primare, dela începutul anului
viitor de învăţătură, adică dela 1 Septemvrie, să
facă învăţătura în limba mamei.
»Cursurile pregătitoare pentru învăţători moldoveni,
deschise în Chişinău pentru 300 oameni, Sfatul le gă
seşte neîndestulătoare.
»Trebue numaidecât şi cât se poate mai degrabă
să se deschidă o seminarie moldovenească pentru o
pregătire temeinică a învăţătorilor moldoveni.
»2. Trebue să se deschidă câteva şcoli mijlocii,
cu învăţătura în limba moldovenească.
„3. In toate şcolile duhovniceşti învăţătura tre
bue de făcut numaidecât în limba moldovenească,
deschizându-se totodată clase paralele cu învăţătură
în limba rusească şi bulgărească, dacă se vor găsi
doritori de a învăţa în limbile acestea.
»4. Să se ia măsuri hotărîtoare ca să se întoarcă
în Basarabia toţi oamenii învăţaţi, cari slujesc în aşezămintele ţăiii sau obşteşti în afară de Basarabia,

dacă ei ştiu limba moldovenească, sunt democraţi şi
vor să se întoarcă în Basarabia.
»5. Să fie introdusă limba moldovenească în ad
ministraţie, adică în aşezămintele ţării şi cele obşteşti
şi în judecată. Slujbaşii rusificatori din aceste aşezământuri să fie înlocuiţi cu oameni cari ştiu limba
moldovenească şi celelalte limbi din Basarabia şi cari
sunt cunoscuţi ca sprijinitori ai revoluţiei.
»6. Numai decât şi, îndată să fie luate măsuri
spre înfiinţarea pe lângă Universitatea dela Odessa
a unei catedre deosebită de limba şi istoria moldo
venească.
»7. Să se facă în Odessa dela toamna viitoare
două internate pentru studenţii şi studentele sărace
moldoveni“ .
(»Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 54 din 9 Iulie 1917).
VII

Hotărîrea Comitetului ostăşesc moldovenesc
din Odessa
»Comitetul împlinitor al Sfatului deputaţilor ostaşi
moldoveni din garnizoana Odessei, în şedinţa sa dela
25 August, ascult nd raportul părtaşului Comitetului,
marinarul Gafenco, despre măsurile luate de către
Zemstva gubernială a Basarabiei cu privire la învă
ţământul şcolar, a hotărît următoarei :
»1. Să se îndrepte către Comitetul gubernial împli
nitor cu cerere de a se lua cele mai hotărîtoare mă
suri în privinţa introducerii dela toamnă a limbei
norodului în toate şcoalele dela sate.
»2. Să se stăruiască înaintea ocârmuirii militare ca
toţi învăţătorii moldoveni luaţi în oaste să fie slobo
ziţi, şi

»3. In legătură cu lipsa de învăţători
vremelnic să se numească ca învăţători la
ţătorii români din România, Transilvania şi
(»Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 79 din 9
1917).

moldoveni,
sate învă
Bucovina«.
Septemvrie

VIII

Apelul Comitetului soldaţilor şi ofiţerilor
din Odessa
»Fraţilor Moldoveni,
»Comitetul împlinitor al Sfatului deputaţilor ostaşi
lor moldoveni din garnizoana Odessei, în şedinţa sa dela
30 August al anului acestuia, desbătând starea lucrurilordin Rusia în legătură cu răscoala generaluluiCornilov,
a hotărît: să se îndrepte către toţi fraţii moldoveni
cu o călduroasă chemare, îndemnându-i la unirea tu
turor organizaţiilor moldoveneşti, spre a lupta
cu duşmanii slobozeniei. Pentru purtarea acestei lupte
trebue de alcătuit dintre ostaşii moldoveni, după pilda
ostaşilor dela Odessa, batalioane anume. Aceste ba
talioane vor trebui să lupte cu armele în mâni împotriva
duşmanilor slobozeniei. Fiecare moldovean trebue să
ţie minte, că este dator să apere slobozenia, atât de
scump dobândită, mai ales fiindcă dela ţarismul ru
sesc au suferit mai mult ca oricine.
»De asemenea acuma, când duşmanii slobozeniei vor
să aducă stăpânirea veche înapoi, noi Moldovenii
trebue să fim cei dintâi apărători ai slobozeniei şi ai
fericirii viitoare, la care atât de mult mereu visam.
»p. Preşedinte, Şt. Holban.
»Secretar, Dim. Popovu.
(»Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 78/7 Septemvrie 1917).

__
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Sub-Lt. rez. AND.'SCOBIOLA
(Preşedinte)

S u b .-L t rez. G R . C A Z A C L IU

(Vice-preşed., apoi preşed,)

Sub-JLt. rez. V. ŢAN ŢU »)
(Secretar)

O rg a n iza torii C O M IT E T U L U I OSTĂŞESC M O L D O V E N E SC
d in Iaşi — Iu n ie 1917,
ca re a d u n ă pe osta şii m o ld o v e n i de pe fron tu l r o m â n , trim iţâ n d u -i la C hişinău.

Acest Comitet a avut o înaltă chemare şi a săvârşit
o operă de mare valoare pentru Naţiune.
Aceşti 3 ofiţeri moldoveni şi-au expus adesea vieaţa
pentru atingerea scopului pentru care lucrau.
Din iniţiativa acestui Comitet s’a format »Comitetul
central ostăşesc“ în Chişinău.
Fiinţa şi activitatea acestui Comitet la laşi a avut
o covârşitoare importanţă politică şi militară. In acest
Comitet, în afară de cei ale căror portrete le dăm
mai sus, se mai aflau şi d-n ii: Ion Buzdugan, Im
Crihan (trimişi ulterior pentru propagandă naţională
la Odessa); apoi d -n ii: Gherman Pântea, M. Crăciunescu, Al. Crâciunescu, Ursu şi alţii. Cu toţii au fă

r) Actualmente Maior în rezervă.
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cut o intensă propagandă printre ostaşii moldoveni
de pe frontul român. Acest Comitet de conducere a
pus bazele Comitetelor ostăşeşti moldoveneşti în toate
garnizoanele Moldovei unde se aflau unităţi ruse, în
cadrate cu ostaşi moldoveni.
Comitetul acesta a ajutat mult şi la menţinerea
disciplinei în armata română, prin faptul că împie
decau pe emisarii revoluţionari ruşi de a-şi desăvârşi
propaganda de răsvrătire printre soldaţii români. De
legaţii Comitetului ostăşesc moldovenesc veneau la
meetingurile convocate de emisarii revoluţionari, luau
cuvântul şi spulberau toată atmosfera turbure ce ei
căutau s’o infiltreze în oştea română.

VL. BOGOS
(Preşedinte)

VL. CAZACLIU

secretar al acelui Cerc şi Sub.-Lt. V. Cecati, prietenii
lor, cari au luat parte la organizarea »Cercului studen
ţesc de Moldoveni“ .
Printre membrii acelui Cerc au mai fost şi studenţii:
lac. Cociorva, Nina Crijibovscaia, preot Madan, pr.
Precul, d. Grosu-, iar din Ardelenii— foşti prizonieri,
au fo st: Susz Cordunev, dr. V. Delean, Sever Bocu,
Ghiţă Pop, Vasu şi alţii.

Doi dintre cei mai activi studenţi naţionalişti aflaţi
la Chiev în 1917, cari au reorganizat „Cercul studenţesc
de Moldoveni« în acel oraş îndată după isbucnirea
revoluţiei ruse şi cari au ţinut permanentă legătură
cu d. Pan. Halippa dela redacţia gazetei „Cuvânt
Moldovenesc“, unde-şi avea sediul Partidul Naţional
democrat moldovenesc, din care ei făceau parte.
In afară de cei arătaţi în clişeu, e locul să amintim
şi de vajnicii Moldoveni patrioţi: M. Mihailovici, fost
*

*

*

DOUĂ DOCUMENTE
i

II

înfiinţarea Cercului moldovenesc din Chiev

Strigarea studenţilor români

»La 26 Martie studenţii moldoveni şi studentele
moldovence din toate şcolile înaintate din oraşul Chiev
s’au adunat la Universitatea de acolo şi au alcătuit
un Cerc (o uniune). Scopul acestui Cerc va fi să
lupte pentru autonomia Basarabiei. — Toţi studenţii
şi studentele Cercului şi-au dat cuvântul să pro
povăduiască pretutindeni gândul, ca învăţătura în
şcolile din Basarabia să se facă în limba moldove
nească, ca slujbele bisericeşti să fie în limba popo
rului, ca judecata să se facă în limba Moldovenilor
şi ca slujbaşii din Basarabia să fie din Moldoveni, ca
să se poată înţelege cu oamenii. Afară de aceasta,
studenţii şi studentele dela Chiev au hotărît să lupte
pentru împărţirea de pământuri la aceia din plugariimoldoveni, cari n’au pământ, ori au puţin«.
(»Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 28/1917).

»Fiindcă starea ţării noastre e în primejdie din pri
cina răspândirii boalei bolşevice, care, molipsind
Neamul nostru, poate să împiedece mişcarea şi deştep
tarea naţională, noi studenţii români din toată Rusia,
unindu-ne în obştia noastră, am hotărît să lucrăm
mai intens pentru deşteptarea simţurilor naţionale şi
să lărgim propovăduirea naţională, luminând pe şco
larii, soldaţii şi- ţăranii moldoveni.
»Pentru lucrarea aceasta ne trebuesc mijloace mai
mari, de aceea rugăm pe toţi, cui îi este scumpă cauza
naţională, să ne dea sprijinul lor prin jertfe pe adresa :
»Chişinău, Jucovscaia 15, redacţia ziarului » Cuvânt
Moldovenesc«, Comitetul Central al studenţilor români
din toată Rusia«.
(»Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 115/917).

îl 5

Col. rez. T. COJOCARU 2)

Lt. AN. MORARU

Autorul lucrării de faţă3)

Maior V. CIJEVSCHI4)

Sub-L,t. Gh. P Â N TE A 5)

F o ş ti ofiţeri a c tiv i în a rm a ta im p e r ia lă rusă, aflaţi în g a r n iz o a n a C hişinău,
în co n v a le s ce n ţă d u p ă ră n ile d o b â n d ite în răsboi, ca ri au o r g a n iz a t
C O M IT E T U L C E N T R A L OSTĂŞESC M O L D O V E N E SC în C hişinău.

Acest Comitet s’a organizat pe baza însărcinării
ce s’a dat d-lui Gh. Pântea de către Comitetul ostă
şesc din Iaşi, care apoi devenise în Chişinău un
organ de conducere, în colaborare cu Comisarul
Guvernului provizoriu al Basarabiei, d. VI. Cristi. In
August 1917 Comitetul trimitea comisari şi emisari (aleşi)

prin judeţe şi menţinea ordinea prin sate cu ofiţerii
şi soldaţii moldoveni, recrutaţi din unităţile ruseşti, ce
îşi aveau reşedinţa în Chişinău. Aceasta până la con
vocarea Congresului general ostăşesc şi organizarea
Sfatului Ţării.
Ca comisari de judeţ, Comitetul a ales pe următorii

») Decedat în 1921.
2)
In acel timp avea gradul de Maior, în armata Republicii
Moldoveneşti înaintând succesiv la gradul de Colonel, cu care
grad a fost primit în armata activă română, apoi trecut în
cadrele de rezervă.

3) Pe atunci aveam gradul de Ştabs-Căpitan.
4) Decedat în 1932.
5) Actualmente Maior în rezervă, fost preşedinte ai Comite
tului în acel timp fiind şi singurul ofiţer de rezervă din acest grup.

116

membri: T. Cotoros pe jud. Lăpuşna, Maiorul T. Cojocaru pe jud. Orhei (a fost înlocuit prin A. Postolache), Ştabs-Căpitan An. Popa pe jud. Bălţi şi ŞtabsCăpitan Gh. Andronachi, — prefect al miliţiei pe jud.
Lăpuşna.
Comitetul Central ostăşesc moldovenesc din Chi

şinău a făcut primele demersuri pentru organizarea
regimentelor şi detaşamentelor moldoveneşti înainte
de a se convoca Congresul ostăşesc moldovenesc,
chemând de pe front pe ofiţerii şi soldaţii moldoveni;
a trimis prima delegaţie de trei ofiţeri la Iaşi la Ge
neralul Şcerbacev.

Lista membrilor din Comitet'):
Lt.-Colonel N. Furtună,
Maior T. Cojocarii,
Maior V. Cijevschi,
Căpit. Gh. V. Andronachi,
Locot. P. Vărzaru,
»
Anat. Morarii,
Sub-Lt. N. Cernăuţan,
»
Ion Blănaru,
»
Şt. Motălica,
Ajut. Sub.-Lt. Gher. Pântea,
»
»
An. Rugină,
»

»

Alex. Topalov,

Ajut. Sub-Lt. N. Grosu,
»
»
And. Zavat,
»
»
D-tru Budescu,
”
»
Panait Dobrojenco,
»
»
ad-ţie Gh. Tudor,
Piut.-major S. Galiţchi,
Elev.-plut. VI. Evstafiev,
Voluntar T. Barcă,
»
St. Secară,
»
N. Ursache,
Serg. instr. Ef. Sofronii,
»
Al. Cojocaru,

UN DOCUMENT SEMNIFICATIV
P rotestu l C om itetului Central execu tiv o stă şe sc
m old oven esc din Chişinău

»Comitetul Central executiv moldovenesc al Sovie
tului deputaţilor ofiţeri şi soldaţi, aflând, că Rada
Ucraineană face încercări de a anexa Basarabia, — pro
testează contra unor astfel de intenţii antidemocra
tice, anexioniste şi prădalnice, cari contrazic princi
piul autodeterminării popoarelor. Considerând că Ba
sarabia pe baza drepturilor istorice, etnografice, pe
baza obiceiurilor sale deosebite şi a situaţiei econo
mice, are dreptul imprescriptibil pentru o complectă
autonomie, — în numele principiilor superioare de
drept şi dreptate, în persoana reprezentanţilor tuturor
organizaţiilor moldoveneşti, declară : că va lupta prin
toate mijloacele pentru autonomia Basarabiei, pe baza
principiilor anunţate de revoluţie, cu asigurarea drep

') Lista este extrasă din registrul Comitetului diti acel timp.
Cei tipăriţi cu litere cursive au fost deputaţi în Sfatul Ţării.

Serg. instr. N. Munteanu,
»
M. Stângaci,
»
Pav. Harea,
»
M. Minciună,
Fruntaş Ef. Suruceanu,
»
M. Artemie,
»
And. Găină,
»
I. Braga,
»
Em. Strungar,
Marinar Gr. Dascăl,
»
Ion Ignatiuc,
Marinar Ilie Răţoiu.

turilor minorităţilor, şi cheamă pe Ucraineni la con
lucrare frăţească în numele autonomiei Ucrainei şi
Basarabiei, în condiţii de vecinătate amicală“ 2).
*

*

*

In afară de comitetele ostăşeşti moldoveneşti din
Iaşi, Chişinău, Odessa şi Chiev, asemenea comitete au
• mai fost şi în următoarele garnizoane :
1. La Ecaterinoslav. Fruntaşi şi organizatori ai
Comitetului moldovenesc din acea garnizoană au
fost d-nii: Căpitan D. Mârză, fost deputat în Sfatul
Ţarii (actualmente în activitate), Sub-Lt. Al. Juncu
şi Eleft. Sinicliu, fost deputat în Sfatul Ţării.
2. La Voznesensc. Printre capii mişcării naţionale
şi organizatorii Comitetului ostăşesc moldovenesc
din acea garnizoană, al căror nume îmi scapă, au
mai fost şi d -n ii: Evf. Palii şi dr. Gh. Laşcu.

2) Dr. P. Cazacu, op. cit., pag. 2l&
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Isto rica clăd ire „D v o r e ţ S v o b o d â “ („P a la tu l L ib e rtă ţii“), u n d e îşi avea reşed in ţa
C O M IT E T U L C E N T R A L E X E C U T IV OSTĂŞESC M O L D O V E N E SC .

Tot aci era şi reşedinţa » Comitetului Sovietului lu
crătorilor, ţăranilor şi soldaţilor deputaţi«, din care fă
cea parte şi fracţia ţărănească, în care erau ca mem
bri d-n ii: I. Inculeţ, P. Erlian, VI. Cristi, Pan. Halippa, Ciuinacenco şi alţii.

In vrertleâ vechiului regim rus, în acest local îşi
avea reşedinţa şi birourile Guvernatorul Basara
biei, palatul fiind proprietatea nobilimii din Basarabia.
Astăzi în această clădire îşi are reşedinţa Coman
damentul corpului III Armată.

Sub-Lt. réz. C. SPINÉI

Sub-Lt. réz. I. RĂŢOITJ

A c e ş ti d oi osta şi m a r in a ri m o ld o v e n i au fost cei din tâi ca ri au lu a t p a rte a ctiv ă
şi efectiv la o rg a n iz a re a C O M IT E T U L U I OSTĂŞESC din g a rn iz o a n a S evastopol.

Capii mişcării naţionale în acea garnizoană şi cari
făceau parte din Comitetul ostăşesc erau d-n ii:L ocot.
Casatchin, Ajut. Sub.-Lt. C. Spinéi (preşedinte), Ajut.
Sub.-Lt. Grodeţchi (vice-preşedinte), Gh. Brânză (se
cretar), Cojocaru (casier), iar ca membrii d -n ii: Gr.
Turcuman, V. Pălămari (ulterior preşedinte), Ilie Răţoiu,
Gr. Dascăl, Matfeev, Plătică, Telembici, Cioban, Evstafii şi alţii.
*
*
*
In luna August 1917 acel Comitet a delegat pe
d. Gh. Brânză pentru a veni la Chişinău, cu scopul
de a aduce cărţi româneşti la Sevastopol.
Tot în acea lună (15— 20 August), conform hotărîrii luată de Comitet, s’au delegat la Chişinău pe
lângă » Comitetul Central executiv moldovenesc«, pen
tru legătură, d-nii Ilie Răţoiu şi Gr. Dascăl. Aceştia
au fost cooptaţi în Comitetul din Chişinău, iar pe
lângă » Comitetul ostăşesc« din Odessa a fost delegat
d. Gr. Turcuman, care şi dânsul a rămas cooptat în
Comitetul din Odessa.
In vederea Congresului militar dela 20 Octomvrie
1917, la Chişinău s’au adunat toţi reprezentanţii tu
turor organizaţiunilor militare, aflătoare în oraşele
din Rusia, aşa că au venit la Chişinău şi cei din gar
nizoana Sevastopol, rămânând acolo un nucleu de
ostaşi moldoveni, ce continuau cu înscrierea şi pri
mirea membrilor noui în Comitet, pe cari apoi îi tri
mitea la Chişinău.
Hc

*

*

Pentru a se face o idee asupra felului cum activau
comitetele naţionale ostăşeşti în acele timpuri, redau
mai jos un protocol, din care se văd hotărîrile ce se
luau de către ostaşii moldoveni.

PROTOCOL Nr. 22 >)
( Proces-verbal)
Asupra şedinţei reunite a » Comitetului executiv mol-'
dovenesc— considul marinarilor, deputaţilor soldaţi şi
oţiţeriu din garnizoana Sevastopol şi a » Consiliului
militar moldovenesc« al marinarilor, soldaţi şi ofiţeri,
din 8 Octomvrie 1917.
«In şedinţa de sub preşedinţia marinarului Pălămari,
deschisă la ora 4 p. m., s’a deliberat chestiunile pre
văzute în ordinea de z i :
» a) Realegerea membrilor » Comitetului executiv mol
dovenesc«,conform protocolului din 5 Octomvrie Nr. 20;
«b) Alegerea din sânul său a emisarului pentru tri
miterea lui în oraşul Chişinău, spre a se informa de
situaţiunea din Basarabia, cu obligaţia de a se reîn
toarce la Sevastopol.
»In chestiunea realegerii membrilor în Comitet, şe
dinţa reunită în unanimitate a hotărît:
»Conform protocolului din 5 Octomvrie a. c. Nr. 20,
dintre delegaţii sosiţi din unităţi cu mandate s’a pro
pus alegerea a 11 membrii în Comitetul reorganizat
(executiv moldovenesc) al Consiliului marinarlior, sol
daţilor şi ofiţerilor deputaţi din peninsula Crimeia,
regiunea a VII, chestiunea fiind pusă la vot s’au a le s:
marinarul Pălămari— din echipajul mării Negre, sol
datul Bronza— din detaşamentul de luptă antiaeriană al
Regimentului de artilerie a cetăţii Sevastopol, sergen
tul Cojocar—din artilerie, marinarul Matfeev— cu ser
viciul de submarine din Novgorodsc, Ajut. Sublocot
de marină Spinei— din Statul-major al portului, Locot.
Casatchin — comandantul bateriei 23, marinarul Plă
tică— din Statul-major al flotei, Ajut. Sub-Locot. Gro
fi Tradus din ruseşte.
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deţchi— din unitatea de miliţieni Nr. 470, marinarul
Telembici— din aviaţie, marinarul Ceban Grigore.
«Numiţii membrii se consideră aleşi cu începere dela
1 Octomvrie 1917 până la 1 Apririe 1918, în con
formitate cu ordinul pe armată Nr. 213.
«In ceeace priveşte chestiunea alegerii unui emisar
al organizaţiunilor moldoveneşti pe teritoriul peninsu
lei Crimeia, Sfatul şedinţei reunite hotărăşte :
«A se alege din sânul său un membru şi a-1 trimite
în Basarabia pe termen de 2 săptămâni pentru a se
informa despre situaţiunea din Basarabia şi a frequenta cursurile obligatorii pentru emisari, aprobate
de Guvernul provizoriu, care apoi urmează a fi con
firmat de » Comitetul central executiv moldovenesc«

din Chişinău şi a fi apoi trimis la Sevastopol, pen
tru a colabora împreună cu organizaţiunile locale de
mocratice moldoveneşti, ceeace prin votul general al
şedinţei reunite, în unanimitate, s’a ales locot Casatchin.
«Comitetul ostăşesc din' garnizoana Sevastopol a
fost apoi reorganizat cu participarea altor ostaşi, cari
prin hotărîrile protocolare din 5 şi 8 Octomvrie 1917,
mai sus arătate, au fost aleşi cu diferite însărcinări
în compunerea acelui Comitet.

-v a ||Ş E F -

’ ) Originalul se află la d. Sub.-Lt. rez. de marină I. Răfoiu.
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Preşedinte, P ălăm ari.
Secretar, Brânzău !).

D. C Ă R Ă U Ş

Sub-L t. D. D R A G O M IR

O rg a n iza torii C O M IT E T U L U I OSTĂŞESC M O L D O V E N E S C d in T igh in a , în 1917.

Acest Comitet a contribuit mult la mişcarea mol
dovenească din acel judeţ.
In compunerea acestui Comitet au luat încă dela
început parte şi următorii doi ofiţeri :
Locotenent Th. Zelenin şi decedatul Sub.-Lt. Gh.
Pşenit, cari alături de d-nii D. Cărăuş şi Sub-Lt. D.
Dragoinir au adus o preţioasă contribuţie de muncă
în organizarea şi activarea acestui Comitet.
Redăm mai jos două documente ale acelui Comitet.
I

Rezoluţia Adunării moldoveneşti— ostaşi şi civili —
din Tighina, ţinută la 14 Iulie 1917
»Adunarea soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni din gar
nizoana Benderului, ţinută la 14 Iulie sub preşedinţia
studentului Cărăuş, după ce a ascultat dările de
seamă despre lucrarea organizaţiilor moldoveneşti din
Chişinău, Odessa, de pe frontul românesc şi din alte
oraşe şi după ce i s’a lămurit îndestul scopurile Par
tidului naţional moldovenesc, cari sunt: înfăptuirea
autonomiei Basarabiei în viitoarea republică federa
tivă democratică rusească, întocmirea şcoalei, Bisericii,
judecăţii şi ocârmuirii moldoveneşti în Basarabia şi
trecerea pământului Basarabiei în mâinile ţăranilor
muncitori fără plată,— a hotărît: să intre în Partidul
naţional moldovenesc, sprijinind munca sa, îndrep
tată spre îmbunătăţirea traiului Moldovenilor din
Basarabia şi de dincolo de Nistru“ .
(»Cuvânt Moldovenesc», Nr. 58/917).

II

Hotărîrile Adunării ostaşilor moldoveni
din garnizoana Tighina
»Sfatul soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni din Bender, la adunarea din 30 Iulie 1917, având în vedere
uşurarea slujbei şi aducerea orânduelii între soldaţii
moldoveni, apoi pregătirea lor pentru alegeri în Adu
narea întemeietoare şi apărarea intereselor Basarabiei,
ca a unei părţi autonome, roagă pe Comandantul
garnizoanei Benderului, ca :
»1. Toţi soldaţii moldoveni din garnizoana Benderului să fie uniţi, alcătuind roate (compănii) moldoveneşti
sub comanda ofiţerilor m oldoveni;
»2. Să se îndrepte o cerere către Ştabul Ocrugului
din Odessa (Statul-major al Regiunii militare Odessa),
ca să se trimeată de acolo ofiţeri moldoveni. Deo
camdată lipsind aceştia, să fie însemnaţi vremelnic
ca comandanţi ai roţilor moldoveneşti ofiţerii ruşi.
»3. învăţarea soldaţilor să se facă în moldoveneşte,
afară de cuvintele de comandă, cari se vor spune în
ruseşte.
»4. Soldaţii moldoveni până ce n’or fi împărţiţi în
roţi moldoveneşti să nu se trimeată nicăeri.
»5. Roţile moldoveneşti, în privinţa slujbei soldăţeşti
să nu se folosiască de drepturi deosebite afară de
învăţătură în moldoveneşte. Soldaţii moldoveni sunt
datori să împliniască toate legile militare, ca şi cei
lalţi soldaţi«.
(»Cuvânt moldovenesc“ , Nr. 73/917.
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PRIMII PASI
3

IN ORGANIZAREA ARMATEI NAŢIONALE MOLDOVENEŞTI
Şl

CONVOCAREA CONGRESULUI OSTĂŞESC LA CHIŞINĂU,
20 Octomvrie 1917.

f Lt.-Col. N. F U R T U N Ă

t S u b-L t. N. C E R N Ă U Ţ A N

Căpit. GH. V . A N D R O N A C H I

O d elicată m is iu n e ostă şea scă
Prima delegaţie la Generalul Şcerbacev — Iaşi — la
28 Iulie 1917, din partea Comitetului central ostăşesc
moldovenesc din Chişinău şi în numele Moldovenilor
din Basarabia, care a solicitat aprobarea pentru a
organiza unităţi naţionale moldoveneşti în Chişinău.
Generalul Şcerbacev n’a dat aprobarea solicitată ;
a pus însă pe cererea dată de delegaţie următoarea
rezoluţie * ):l

l) Această rezoluţie a fost copiată de mine în acele vre
muri de pe „Mandatul Nr. 2 4 “, şi care s’a tradus în româneşte.
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„Nu sunt în drept să dau asemenea aprobare; este
de resortul d-lui Ministru de R ăsboi; din partea mea,
văd o ideie sănătoasă, nu mă opun, cred că în mo
mentele de faţă, prin ajutorul unităţilor pur naţionaleteritoriale, s ’ar putea ajunge la rezultate mai eficace,
cari ar f i în interesul ţării

Lt.-Col. N. F U R T U N A

S ub-L t. GH. P Â N T E A

A d o u a m is iu n e ostă şe a scă

O altă delegaţie din partea Comitetului central
ostăşesc moldovenesc din Chişinău la Kerenschi, Mi
nistru de Răsboi şi Marină al Rusiei revoluţionare.
Delegaţia a avut misiunea de a obţine aprobarea înj

ghebării regimentelor moldoveneşti în Basarabia,
aceasta în urma opiniei favorabile dată din partea
Generalului Şcerbacev, aflător în Iaşi, obţinută de
către prima delegaţie ce fusese în audienţă la dânsulI).

‘ ) In această delegaţie a fost şi subofiţerul Terzeman, al
cărui portret nu l-am putut găsi.
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A L E X . KERENSCH I

Acceptă intervenţia delegaţiei moldovene, pentru
a forma unităţi naţionale moldoveneşti în Basarabia,
cu condiţia de a fi supuse unui control dela centru,
bănuind că aci poate să aibă loc o platformă poli
tică separatistă faţă de Rusia.
Ca dovadă, că centrul rusesc avea teamă de o miş
care separatistă moldovenească, Kerenschi trimite în
Basarabia pe confidentul său, revoluţionarul Socolov,
cu scopul de a reorganiza în Chişinău » Sovietul pro
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vincial al deputaţilor ţărani“ şi să supravegheze ten
dinţele separatiste ale Partidului naţional-moldovenesc. Cu această ocazie, în urma raportului lui So
colov, vine în Basarabia d. I. C. lnculeţ, iar mai înainte
d. Pan. Erhan, care deveni preşedinte al „Sovietului
provincial de deputaţi ţărani« ; cel dintâi deveni ajutor
de Comisar gubernial (d. Vlad. Cristi, fiind Comisar
gubernial).

IO N P Ă S C Ă L U Ţ Ă

Ş T . H O L B A N »)

D elegaţia m o ld o v e n e a s c ă la P e tro g ra d
In urma înţelegerii dintre Comitetele ostăşeşti mol
doveneşti din Odessa şi Chişinău s’a hotărît ca o de
legaţie, compusă din Sub-Lt. /. Păscăluţă, volunt. Şt.
Holbări şi Ştabs-Căpitanul A. Popa (cei dintâi doi din
partea Comitetului din Odessa, iar ultimul din partea
Comitetului din Chişinău), să se ducă la Petrograd ca
să ceară autorizaţie lui Kerenschi pentru convocarea
unui Congres general ostăşesc moldovenesc la Chişinău.
Această delegaţie n’a izbutit să fie primită în
audienţă la şeful Guvernului provizoriu din Rusia,
dar i s’a dat să înţeleagă de către Generalul Leviţchi, adjutantul lui Kerenschi, că fiind revoluţie, con
trolul e problematic şi că ar trebui să facă uz de
iniţiativă proprie în această privinţă.
Delegaţia, plecând de acolo, s’a îndreptat spre Ma
rele Cartier General din Moghilev, de unde, pe a sa
răspundere, chiar dela oficiul acelui Comandament,
a expediat următoarea telegramă:

»Tuturor... tuturor... tuturor... Comandanţilor şi
preşedinţilor Comitetelor districtelor militare, fronturi
lor, armatelor, companiilor şi detaşamentelor speciale.
»Cu aprobarea Guvernului provizoriu pe ziua de
20 Octomvrie se convoacă la Chişinău, guvernă
mântul Basarabiei, Congresul general al ostaşilor mol
doveni din întreaga Rusie. Rugăm daţi concurs pen
tru a se alege şi trimite la această dată câte doi
soldaţi şi câte un ofiţ-r dela fiecare 240 de ostaşi
moldoveni. In unităţile, unde numărul acestora va fi
sub cifra indicată, se vor grupa pe brigăzi, divizii,
corpuri de armată, pentru ca toţi ostaşii moldoveni
să fie reprezentaţi.
»Delegaţii vor fi prevăzuţi cu delegaţiuni în scris
şi bani pentru hrană pe 5 zile.
»Delegaţii Comitetului central al ostaşilor moldoveni.
Praporşcic Ion Păscăluţă, Şt. Holbau« 2).

>) Lipseşte clişeul Ştabs-Căpitanului An. Popa, pe care nu
l-am putut procura.

2) Publicat în ziarul
din 30 X 927.

„Cuvânt Moldovenesc*, Nr. 43

(45)
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Textul original al telegramei în ruseşte de convocarea Congresului
ostăşesc
la Chisinău
*
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Telegrama din clişeu a fost compusă şi scrisă de
d. Ion Păscăluţă, însă ea fiind transmisă personal
de d. Şt. Holban, d-sa i-a schimbat puţin redacţia,

adăugând la urmă cuvintele: «Delegaţii Comitetului
central al ostaşilor m oldoveni: Ion Păscăluţă, Şt.
Holban »).
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0 Originalul mi s’a încredinţat pentru a-1 reproduce de d.
I. Păscăluţă.
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Casa E p a rh ia lă din C hişinău, u n d e a u a v u t lo c şedin ţele
C O N G R E SU L U I M IL I T A R M O L D O V E N E SC (20 O c to m v r ie 1917).

Comitetele naţionale ostăşeşti moldoveneşti din
Odessa, Chişinău, Sevastopol şi Iaşi — fiind unite —
hotărăsc convocarea Congresului militar moldovenesc
la Chişinău pe ziua de 20 Octomvrie 1917. Convo
carea a avut loc după tipul revoluţionar, fără a cere
autorizaţia Guvernului provizoriu rus şi nici a Comi
sarului guvernului din Basarabia (VI. Cristi).
La Congres s’au prezentat peste 600 de delegaţi,
ofiţeri şi soldaţi moldoveni, de pe toate fronturile,
plus un număr aproximativ de 500 delegaţi din di
ferite organizaţiuni profesionale. Delegaţii militari s’au
prezentat în urma unei telegrame a unei delegaţii de
3 persoane, în frunte cu Sub-Locot. Ion Păscăluţă, prin
care s’a comunicat, că Guvernul rus a aprobat parti
ciparea delegaţilor moldoveni la Congresul lor în
garnizoana Chişinău şi ca unităţile să înlesnească
cu permisiuni pe soldaţii moldoveni, pentru a putea
lua parte la Congres, dându-le şi hrana în bani pe timp
de 5 zile.
Congresul a fost prezidat de răposatul Maior V.
Cijevschi, vice-preşedinţi fiind Sub-Locot. Ion Păscăluţă şi Sub-Locot. Gherman Pântea; ca secretari erau:
voluntarul Şt. Holban şi Sub-Locot. Năstase.

In adunarea din 20-22 Octomvrie Congresul declară
autonomia Basarabiei şi alegerea unui birou pentru
organizarea Parlamentului local, denumit Sfatul Ţării,
precum şi 44 ostaşi din sânul Congresului ca depu
taţi în Sfatul Ţării.

Compunerea Biroului de organizare al
Sfatului Ţării
Sub-Lt. V. Ţanţu — preşedinte
Lt. de marină Prahniţchi— membru
» Dumitru Mârza
»
» An. Moraru
„
» Leon Ţurcanu
Sub-Lt. Gherman Pântea
»
» Chir. Sberea
„
» N. Cernăuţan
»
Frunt. Elefterie Sinicliu
»
»
Ion Tudósé
»
»
Şt. Holban
—
secretar
Sub-Lt. I. Păscăluţă —
comisar
Serg. Ion Ignatiuc
—
membru
»
Ion Buzdugan
„
Sold. marin. Gr. Turcuman
„
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Sub-Lt.-adm. B. M. Epure — membru
C ooptaţi:
N. Alexandri — membru
Ion Pelivan
»
Pan. Halippa
»
Dan. Ciugureanu »
Ion Inculeţ
»
P. Erhan
»
N. N. Codreanu
»

nari din g a rn izo a n a O d e s s e i : Prap. 1. Păscăluţă, N.

Secară, C. Osoian şi marinarul Gafenco.
IV. D ela

C om itetul

V. D ela
pe

frontul

Com itetul

prim ului C o n g res

cuman.
*

III. D ela

făceau parte: Arman, Afanasie,
Bacsan, Dobuleac, Dimitraşcu, Eţcul, Inculeţ, Panţâr,
Budişteanu, Grosu, Cărăuş, Diaconovici, Caraiman,
Cocârlă, Codreanu, Ocean, Pascalov, Bujniţă, Pereteatcov, Rudiev, Stavriev, Tălămbuţă, Halippa, Hachii,
Ciorescu, Iurco, Erhan, Cojocar, Cristi şi Cotoros.
Ulterior aceşti membri din partea ţăranilor au fost
înlocuiţi cu următorii aleşi de către Congresul ţăra
nilor din Ianuarie 1918 ’ ):
Ţiganco, Arseniev, Savciuc, Vranov, Ţurcan, Co
cârlă, Galeţchi, Vizitiu, Găină, Caraiman, Buciuşcan,
Dimitraşcu, Inculeţ, Cotoros, Ciorescu, Harbuz, Mirlici, Nedeac, Cernega, Budnicenco, Bacsan, Brinici,
Popa, Marchitan, Nichitiuc, Diaconovici, Stavriev,
Budiştean, Erhan, Burduh, Cernob, Cuncev, Glugan,
Popa, Demirov, T. Bârcă, Botnariuc.

m ilitar m o ld o 

g a r n iz o a n a

Com itetul execu tiv

*

Din Com itetul execu tiv gu b ern ial al Consiliului

*

V ozn esen sc:

m old oven esc

so ld a ţi, o fiţeri

*

*

In astfel de împrejurări a luat fiinţă Sfatul Ţării,
care s’a deschis la 21 Noemvrie 1917.
Redăm mai jos rezoluţiile întâiului Congres ostă
şesc, procesul-verbal de deschiderea Sfatului Ţării şi
alte documente.

Evfimie Palii.
Consiliului d ep u ta ţilo r

*

d ep u taţilor ţărani

reunit al d ep u taţilor m ol

d oveni ca v a le rişti din

de

Grigorie

din peninsula C rim e e i: Prap. Spinei şi Grigorie Tur-

1. Judeţul Hotin : Anatolie Moraru, Locot. Cernăuţan,
Sub-Locot. Dimitrie Mârza, Prapor. Alexandru Moraru ;
2. Jud. Soroca : Leonida Ţurcan, Boris Epure, Şte
fan Bolocan, Ion Ignatiuc;
3. Jad. Bălţi: Gherman Pântea, Anton Crihan, Ion
Buzdugan, Vasile Ţanţu;
4. Jad. O rhei: Dimitrie Plătică, Elefterie Sinicliu,
Ilarion Buiuc, Grigorie Roşea, Andrei G ăină;
5. Jad. Chişinâu: Ştefan Holban, Gheorghe Tudor,
Nicolae Grosu ;
6. Jad. Tighina: fon Creangă, V. Ştirbeţ, Timofei
Silistrar, Atanasie Chiriac;
7. Jud. Ismail: Vitalie Zubac, Nicolae Ciornei, Chirii
Sbierea ;
8. Jud. Cetatea-Albă: Valentin Prahniţchi, Dimitrie
Dragomir, Ion Tudose.
C om itetul

m oldovenesc

Scobiola.

VI. D ela Com itetul execu tiv m old oven esc al
Consiliului d ep u taţilor so ld a ţi m arinari şi ofiţeri

venesc din to a tă R u s ia :

II. D ela

m ilitar

Cazacliu, Gheorghe Mare.

(20 Octomvrie 1917)
p a rtea

executiv

r o m â n : Andrei C.

ostaşilor moldoveni aleşi deputaţi în Sfatul Ţării

Din

central

voluntarul Nicolae Suruceanu.

TABLOUL

I.

executiv

m old oven esc : Maiorul V. Cijevschi, Sub-Lt. Rugină şi

al

şi m ari

1.

Rezoluţiile Congresului Ostăşesc Moldovenesc
i.

1. Despre republica federativă rusească
»Fiindcă Rusia e foarte mare şi e locuită de o mul
ţime de popoare, fiecare cu cultura lui deosebită şi
cu conştiinţa lui naţională, o cârmuire centrală din
Petrograd împiedecă numai propăşirea culturală a na
ţiilor şi îmbunătăţirea stării lor economice.
»In vederea acestei împrejurări, întâiul Congres Os
tăşesc Moldovenesc a hotărît: să se recunoască, că
forma cea mai potrivită a ocârmuirii Rusiei este re
publica federativă democratică“ .
*) Dosarul Cancelariei Sfatului Ţării Nr. 3, voi I, şedinţa
din 26 Ianuarie 1918. Proces-verbal Nr. 37.
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2. Despre autonomia Basarabiei
»Având în vedere cultura naţională a Neamului Ro
mânesc şi trecutul său şi plecând dela principiul re
voluţiei, că fiecare norod are dreptul să hotărască
singur de soarta sa, Congresul, în dorinţa de a uni
Neamul moldovenesc şi a-i chezăşlui drepturile lui na
ţionale şi propăşirea Iui economică şi culturală, a
hotărît:
»Să declare autonomia teritorială şi politică a Ba
sarabiei. Pentru apărarea drepturilor şi intereselor
autonomiei Basarabiei, pe lângă stăpânirea vremel
nică să fie un împuternicit al Neamului moldovenesc«.

3. Naţionalizarea armatei moldoveneşti
»Găsind că rânduiala veche, de a întocmi oştirile
amestecând la un loc felurite neamuri, are temei an
tidemocratic şi are de scop slăbirea noroadelor, şi
totodată recunoscând, că numai ;ub steagurile mol
doveneşti şi condus de ofiţeri moldoveni poporul
moldovenesc va putea apăra patria şi slobozeniile
câştigate prin revoluţie, Congresul a hotarît: să se în
ceapă cât mai degrabă organizarea oştilor moldove
neşti de tot felul de arme. Pentru formarea şi ocârmuirea lor să se alcătuiască în cel mai scurt timp
Comitetul general ostăşesc moldovenesc, în frunte cu
un Comisar pentru afacerile militare moldoveneşti şi
cu un împuternicit în Stavcă (Marele Cartier general
rus). Comitetul general va alcătui proiectul naţiona
lizării oştilor moldoveneşti şi va începe a introduce
sistemul de naţionalizare în vieaţă«.

4. Despre cohortele moldoveneşti
»Pentru potolirea anarhiei şi susţinerea rânduelii în
Basarabia pe vremea demobilizării, Congresul a hotărît: să se sporească numărul cohortelor jdela 16 până
la 100, având fiecare cohortă câte 100 de soldaţi.
Afară de aceasta, soldaţii moldoveni din cavalerie să
fie deosebiţi şi trimişi în Basarabia, în schimbul păr
ţilor de cavalerie, cari deţin paza acuma în ţara
noastră« l).

5. Despre organul Sfatului Ţării
»întâiul Congres Ostăşesc Moldovenesc a hotărît:
»Pentru ocârmuirea Basarabiei, în cel mai scurt
timp să se alcătuiască Sfatul Ţării. în el vor intra
120 de deputaţi în felul următor: Moldovenii vor
avea 84 de locuri (70% ) şi celelalte neamuri din Ba
sarabia 36 locuri (30% ). 44 deputaţi moldoveni se
vor alege din Congresul de faţă ; 30 deputaţi dintre
ţărani şi 10 din organizaţiile şi partidele moldove
neşti. Să li se dea în Sfatul Ţării 10 locuri (pe de
asupra celor 120) Moldovenilor de peste Nistru, dacă
dânşii vor voi să le prindă. Unirea cu capitaliştii nu-i
dorită. Sfatul Ţării va fi vremelnic şi va fiinţa numai
până la alcătuirea Adunării întemeietoare basarabene.
Toate aşezămintele administrative din Basarabia se
supun pe deplin Sfatului Ţării. îndată ce se va în
fiinţa Sfatul Ţării, toate Comitetele din Basarabia
capătă un caracter curat profesional şi nu au drep
tul de a se amesteca în trebile politice“.

6. Pământul şi colonizarea
»Congresul a hotărît: tot pământul Basarabiei cu
bogăţiile dintr’însul şi de pe dânsul e moştenirea lo
cuitorilor ei. Pământurile mănăstireşti, bisericeşti, îm
părăteşti şi celelalte, fără plată, trec în mâna celor
cari le vor lucra cu braţele lor. Stăpânirea de pă
mânt se desfiinţează pentru totdeauna. împărţirea pă*) Gazeta »Cuvânt Moldovenesc“, Nr. 96 din 1917.

mântului se va hotărî în Adunarea întemeietoare ba
sarabeană.
»Colonizarea Basarabiei cu străini e oprită. Au drep
tul de a veni în Basarabia numai acei basarabeni,
cari sub stăpânirea veche au fost nevoiţi să pără
sească ţara«.

7. Despre Adunarea întemeietoare
»Congresul a h otărît: să se lucreze pretutindeni
pentru alegerea şi susţinerea candidaţilor moldoveni
în Adunarea întemeietoare“ .

8. Naţionalizarea şcolilor în Basarabia
»Congresul a hotărît:
»a) Să se naţionalizeze în cel mai scurt timp şcolile,
aşezămintele şi dregătoriile din Basarabia autonomă;
nb) învăţământul să fie îndatoritor şi fără nicio
plată. Toate şcolile se vor întreţine din banii ţării;
nc) Toate şcolile Statu'ui, mijlocii, atât ale minis
terului de învăţământ, cât ca şi a altor ministere, trebue să treacă în mâinile Zemstvei guberniale basa
rabene ;
nd) în mâinile Zemstvei guberniale trec : seminariile
şi institutele de învăţători, şcolile tehnice, şcolile
de gospodărie şi şcolile viticole. Toate aceste şcoli
trebue să fie naţionalizate ’);
ne) împărtăşind hotărîrile Zemstvei guberniale despre
naţionalizarea şcolilor, Congresul recunoaşte, că şcoala
naţională e treaba întregului norod şi nu numai a
unor organizaţii profesionale sau aşezăminte obşteşti,
cum a fost până acuma;
» /) Zemstvele ţinutale numaidecât să îndeplinească
toate hotărîrile Zemstvei guberniale despre naţionali
zarea şcoalei moldoveneşti;
g ) Zemstva Achermanului şi altele, cari împiedecă
naţionalizarea şcolilor moldoveneşti, este îndatorită
să ia toate măsurile pentru înfiinţarea şcolilor mol
doveneşti în satele locuite de M oldoveni;
nh) Toţi învăţătorii basarabeni sunt chemaţi la
munca obştească pentru înfăptuirea şcoalei naţionale,
aşezată pe temeiuri democratice;
ni) Să se facă cunoscut sfaturilor pedagogice ale
tuturor şcolilor din Basarabia, că trebue luate măsuri
grabnice pentru naţionalizarea şcolilor şi predarea
învăţământului în limba moldovenească“ .

9. Despre învăţământul particular
»Congresul recunoaşte, că trebue cât mai grabnic
înfiinţat învăţământul în afară de şcoală pe temeiuri
naţionale. Organizarea cade în sarcina Zemstvelor ju
deţene şi gubernială ale Basarabiei«.

10. Despre Moldovenii de peste Nistru
»Congresul a hotărît: să se propue moldovenilor de
peste Nistru 10 locuri în Sfatul Ţării şi să se dea tot
sprijinul organizaţiei lor.*)
*) Gazeta »Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 96 din 1917.
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»Să se îndrepte către stăpânirea vremelnică şi Rada
Ucraineană cu cererea, ca Moldovenilor de peste
Nistru să li se încuviinţeze aceleaşi drepturi, pe cari le
au alte neamuri în Basarabia autonomă“.

»Congresul, în sfârşit, a hotărît, ca în vieaţa nouă
democratică a Basarabiei să fie chezăşluite drepturile
naţionale ale tuturor noroadelor mici din Basarabia«.
Preşedintele
Cijevschi,

11. Despre Fondul Naţional

Congresului,

Rotmistr

(Maior)

V.

Secretar, Pod-Porucic (Sub-Lct.) Gh. Nâstase.

»Să fie însărcinat Sfatul Ţării a se îngriji pentru
facerea fondului naţional.

Chişinău, 25 Octomvrie 1917.

II

PROCES-VERBAL Nr. 1

)

al şedinţei organului basarabean al ţării — Sfatul Ţării, care a avut loc în oraşul Chişinău
la 21 Noemvrie 1917 în prezenţa deputaţilor aleşi şi a reprezentanţilor diferitelor organizaţiuni
obşteşti, militare, politice şi naţionale.
Şedinţa se deschide la orele 12 ziua. Deasupra pa
latului Sfatului Ţării fâlfâie drapelul Basarabiei.
înainte de a se începe şedinţa, în capela, care se
găseşte în acelaş palat, în partea lui din stânga, a
fost oficiat un Tedeum solemn în limba moldove
nească de către vicarul eparhiei Basarabiei Prea
Sfinţitul Gavriil, episcopul Cetăţii-Albe, care la urmă
s’a adresat către asistenţă în moldoveneşte cu urmă
toarele cuvinte:
— Ii felicit pe Moldoveni cu autonomia ! Dumnezeu
să ajute! Trăiască Sfatul Ţării la mulţi ani!
După aceasta, asistenţa a ieşit din biserică şi s’a
îndreptat spre sala de şedinţe, în care a fost introdus
de către câţiva soldaţi drapelul naţional al Regimen
tului moldovenesc.
Acest drapel a fost sfinţit de către Prea Sfinţitul
Gavriil cu aghiasmă. Corul protoiereului Berezovschi
a executat imnul naţional » Deşteaptă-te Române« şi
«Pe-al nostru steag e scris unire“. Asistenţa cu entu
ziasm strigă :
— Ura! Trăiască!
După aceasta, asistenţa iese în balcon, ca să vadă
defilarea Regimentului moldovenesc şi altor trupe, cari
au venit să salute Sfatul Ţării.
La orele 2 deputaţii şi publicul ocupă locurile în
sala mare, destinată pentru deschiderea şedinţelor
Sfatului Ţării.
Primele două rânduri de scaune sunt ocupate de
către deputaţi, restul de public.
In dreapta şi stânga dela locul prezidenţial sunt
aşezate două bănci pentru reprezentanţii presei.
Cel mai mare ca vârstă dintre deputaţi, N. N.
Alexandri, ocupând locul prezidenţial, se adresează
către asistenţă cu următoarele cuvinte:
— Domnilor deputaţi! Declar şedinţa Sfatului Ţă
rii deschisă.
Ca în urma unui semnal, toţi deputaţii şi publicul
se scoală şi, aplaudând frenetic, strigă :
0 Dosarul Cancelariei Sfatului Ţării Nr. 3, voi. 1, Reprodus
de d-1 Ştefan Ciobanu («Unirea Basarabiei«, pag. 88).
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— Trăiască Basarabia autonomă! Trăiască demo
craţia ! Trăiască Republica Moldovenească !
Corul execută din nou imnul »Deşteaptă-te Române«.
In ochii multora se văd lacrimi, unii plâng. Refu
giaţii îşi acopăr feţele cu batistele. Preşedintele, muşcându-şi buzele, încearcă să-şi oprească lacrimile.
Arhimandritul Gurie, deputatul Pelivan, doamna de
putat Alistar şi mulţi alţii plâng ca copiii.
După ce a trecut această furtună de entuziasm,
lacrimi şi felicitări, Preşedintele (de vârstă) propune
Sfatului Ţării să-şi aleagă prin votare un preşedinte.
Preşedintele Comitetului executiv gubernial basara
bean al deputaţilor ţărani şi deputatul Sfatului Ţării
P. V. Erhan îl propune ca Preşedinte al Sfatului Ţării
pe I. C. Inculeţ.
Prin votare, la care au luat parte 95 de deputaţi,
după enumerarea voturilor, se declară, că deputatul
Ivan Constantinovici Inculeţ a fost ales Preşedinte cu
unanimitate de voturi.
Această declaraţie a fost acoperită cu o erupţie de
aplauze.
Doamna deputat dr. Alistar, în costum naţional,
îmbracă pe umărul Preşedintelui o frumoasă panglică
naţională tricoloră.
Din nou se aud strigăte de »ura« şi aplauze. Când
s’a restabilit liniştea, Preşedintele se adresează Adu
nării cu următoarea cuvântare dintâi iu limba moldo
venească şi pe urmă în cea rusească:
— Cetăţeni deputaţi!
Vă mulţumesc pentru cinstea înaltă, pe care mi-aţi
arătat-o, alegându-mă în postul de preşedinte al celui
dintâi Parlament basarabean, pe care atât de mult îl
aşteaptă cei mai buni fii ai ţării noastre.
Noi ne-am adunat într’un moment groaznic. Re
publica rusească se găseşte în mare pericol. Lipsa
unei autorităţi la centru şi anarhia, care a cuprins
toată ţara, ameninţă cu pieirea Statul întreg.
Singura scăpare a Republicii e în organizarea dife
ritelor ei părţi pentru viitoarea mare federaţie. Prin
mersul istoric al evenimentelor, s’a creiat o aşa si

tuaţie, că numai diferite părţi ale Republicii pot să
creieze o putere organizată şi împreună cu alte părţi
organizate ale Republicii ar fi în stare să împiedece
distrugerea complectă a Statului şi pentru a păstra
cuceririle revoluţiei.
Şi Basarabia trebue să fie organizată, şi, cine
ştie, poate într’un viitor apropiat, în scopul de a sta
bili o ordine în Stat şi în numele principiului cucerit
de către revoluţia rusă, a autodeterminării complecte a
popoarelor, Basarabia va trebui să devie republică
democratică, formând o parte indivizibilă din marea
Republică federativă democratică rusească.
Până la convocarea Adunării întemeietoare basarabene şi până la stabilirea principiilor federaţiei de
către Adunarea întemeietoare din toată Rusia, în Ba
sarabia trebue să devie autoritate superioară Sfatul
Ţării, compus din reprezentanţii organizaţiilor de
mocratice, din organele de autoadministrare, din par
tidele politice şi reprezentanţii naţionalităţilor, cari
ocupă teritoriul Basarabiei.
In faţa Sfatului Ţării stau probleme colosale.
înainte de toate el va trebui să-şi aţintiască pri
virile asupra anarhiei, care pe zi ce merge creşte în
ţară. D-voastră ştiţi că cea mai mare parte a jude
ţului Hotin este devastată. Şi valul progromurilor în
cepe să cuprindă părţile judeţelor limitrofe. Sfatul
Ţârii trebue să păstreze ţara de ruinarea complectă.
In obligaţiunile Sfatului Ţării trebue să intre pro
blema, care nu suferă amânare, de a pregăti şi con
voca Adunarea constituantă a Basarabiei, aleasă pe
baza votului universal, egal, direct şi secret.
Noi avem credinţa fermă, că a sosit momentul,
când tot pământul şi toată libertatea trebuesc să fie
date poporului muncitor. Cuvintele sfinte: »pământul
şi libertatea“ , cari au fost pe buzele tuturor amicilor
democraţiei şi cari s’au înrădăcinat adânc în sufle
tele ţăranilor — sunt în pragul înfăptuirii. Până la
elaborarea unui proiect de lege, care va stabili mo
dul trecerii pământului la poporul muncitor, Sfatul
Ţârii trebue să-şi puie ca scop — să înlăture anarhia
agrară, când fratele se ridică împotriva fratelui, şi
să păstreze pădurile de distrugere.
Mai departe, în timpul de faţă, când ţara şi armata
sunt ameninţate de foamete, Sfatul Ţârii trebue să
ia asupra sa organizarea distribuirii drepte a alimen
telor şi a ştofelor. In aşteptarea demobilizării, când
soldaţii flămânzi şi goi, ce se întorc de pe front, pot
să curâţe tot în calea lor, Sfatul Ţării trebue să
se ocupe imediat de organizarea punctelor de apro
vizionare în calea armatelor demobilizate, unde oamenii
necăjiţi ar putea căpăta hrană şi îmbrăcăminte.
Deasemenea, Sfatul Ţării trebue să ia măsuri, ca
tot pământul, care n’a fost însămânţat de cu toamnă,
să fie însămânţat.
Vai de noi, dacă din cauza chestiunilor de apro
vizionare, vom pierde libertatea dobândită cu atata
greutate. Şi d-voastră ştiţi, că în Basarabia, una din

cele mai bogate gubernii în cereale, în Februarie
poate să nu ajungă pâine. Sfatul Ţării trebue să ga
ranteze libertatea deplină a muncii organelor auto
administrăm obşteşti, alese pe baza dreptului elec
toral general, luând odată cu aceasta măsuri ca tot
pe această bază să fie alese şi să funcţioneze bine
toate organele autoadministraţiei încă nedemocratizate.
Asupra Sfatului Ţării cade obligaţiunea sfântă de
a îndruma vieaţa ţării pe matca legilor, fiindcă nu
poate fi ordine fără respectarea legilor. Dar odată
cu aceasta Sfatul Ţării trebue să tindă, ca măsurile
legislative să meargă în contactul necesar cu con
ştiinţa de drept a poporului. Garantând libertatea
cuvântului, a persoanei, conştiinţei, întrunirilor, a do
miciliului — Sfatul Ţării trebue să ia toate măsurile
pentru apărarea acestor bunuri adevărate ale vieţii
cetăţeneşti.
Drepturile minorităţilor naţionale de asemenea tre
buesc garantate. In Basarabia liberă nu poate fi loc
pentru naţiunile dominante.
Cetăţeni deputaţi!
Către voi şi peste capetele voastre către toţi acei
cari trăiesc pe teritoriul Basarabiei mă adresez:
In acest moment groaznic, când noi toţi stăm la
marginea prăpăstiei, anarhiei, vărsării de sânge fră
ţesc, a sărăciei, a foametei şi a frigului, eu frăţeşte
vă învit pe toţi să stabilim un front revoluţionar
unic, să ne gruj%m prin sforţări prieteneşti în jurul
organului nostru superior al ţării— Sfatului Ţării— şi să
uităm pentru un moment toate interesele mici şi egoiste
şi atunci noi vom salva ţara şi vom apăra de dis
trugere patria noastră com u-ă — marea republică de
mocratică federativă rusească — şi libertatea căpătată
de către popor cu atâta greutate, nimănui şi nici
odată nu o vom da-o.
Cuvântul a fost apoi dat reprezentantului partidului
naţional-moldovenesc P. N. Halippa, care a rostit
următoarea cuvântare:
— Domnilor membri ai în altei Adunări!
Asupra mea a căzut fericirea să fiu reprezentantul
partidului naţional-moldovenesc în înalta adunare. In
creiarea acestui partid eu văd înfăptuirea tuturor idea
lurilor naţionale ale poporului moldovenesc (aplauze
furtunoase). Domnilor deputaţi! Când în urmă cu 8
luni noi toţi ne îndoiam, când noi toţi eram răpiţi de
internaţionalismul bolnăvicios, creiat de către revo
luţia rusă, noi cei dintâi am ridicat drapelul naţional,
care este o stea călăuzitoare pentru ideia iubirii de
Patrie, adică a pământului nostru moldovenesc. Această ideie noi am îrnbrăţişat-o cu căldură şi ime
diat, cu credinţă în succesul operei noastre, am început
s’o răspândim prin toate colţurile ţării noastre dela
Prut şi până la Nistru.
Munca noastră a fost foarte grea, întrucât, pe deo
parte, poporul suferea, amorţit de lanţurile robiei, iar
pe de alta— noi recunoşteam, că aceste lanţuri nu pot
fi rupte îndată. Chiar la începutul muncii noastre s’au
găsit mulţi moldoveni, cari ne spuneau, că noi mun
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cim în zadar, fiindcă poporul se găseşte în întuneric.
Şi dacă noi astăzi vedem, că lanţurile grele ale ro
biei au căzut şi poporul nostru s’a trezit la o vieaţă
nouă, aici trebue să mărturisesc, că o parte din me
rite revine partidului naţional, reprezentanţii căruia
au contribuit mult la căderea acestor lanţuii. Partidul
naţional a rupt gratiile de fier ale puşcăriei, unde
suspina poporul nostru, şi în acest moment Patria
noastră este liberă şi autonomă, şi, poate într’un vii
tor apropiat, împrejurările ne vor duce pe noi spre
republică. Pot să mărturisesc, că aceasta visează şi
partidul naţional. Dar pentru aceasta trebueşte uni
rea întregei naţiuni şi înţelegerea complectă între di
ferite popoare, întrucât numai prin autodeterminarea
naţională a fiecărui popor în parte şi prin federali
zarea acestor unităţi se poafe salva marea republică
rusă. Partidul naţional nu urmăreşte scopuri şoviniste,
ci vrea să intre în contact strâns cu restul naţiona
lităţilor mici ale ţării, ca împreună cu ele să mun
cească la reclădirea ţării pe principii noui (aplauze).
Noi dorim să trăim în înţelegere frăţească cu toate
naţionalităţile şi de aceea noi le propunem să se or
ganizeze. Declar, că partidul naţional reprezintă na
ţiunea moldovenească (aplauze). Dar odată cu aceasta declar, că noi suntem departe de gândul de a
subjuga pe alţii; dimpotrivă dorim să lucrăm în Sfa
tul Ţării pentru binele tuturor naţionalităţilor din
Basarabia, cari au dreptul să trăiască pe pământul
ei ospitalier. Cu acest gând eu strig: «Trăiască Sfa
tul Ţârii! Trăiască Basarabia liberă în republica
rusească democratică federativă". (Aplauze îndelun
gate).
După aceasta, preşedinteie Comitetului executiv gubernial din Basarabia al deputaţilor ţărani, P. V.
Erhan, spune următoarele:
— In această clipă a marei fericiri ţăranii din Ba
sarabia m’au însărcinat să salut onorata adunare. Nu
există o altă clasă socială, asupra capului căreia să
fi căzut atâtea nenorociri şi cu atâta putere, ca
ţăranii.
Ţăranii şi masele muncitoreşti suportă toate greu
tăţile organizării Basarabiei. Ţărănimea a dus această
cruce din prima zi a revoluţiei şi speră, că numai
republica democratică basarabeană, în unire cu re
publica democratică federativă rusească, va aduce
binele tuturor. Ţăranii au credinţa, că Sfatul Ţării
îşi va pune ca ţintă — pacea imediată, onorabilă, pe
principiul autodeterminării tuturor popoarelor. Din
lanţurile robiei, din adâncurile ignoranţei poporului
a isbucnit incendiul mondial, şi ţărănimea va lupta
cu ignoranţa, fiindcă ea ştie, că numai prin luminarea
poporului şi cultură ea va duce ţara spre bogăţie
şi fericire. Pământul se va da numai poporului mun
citor. Se va duce o luptă consecventă, organizată şi
insistentă, ca toate bogăţiile pământului să fie numai
la dispoziţia poporului. Dar puterea este în unire şi
pentru ţărănimea Basarabiei nu există deosebire între
Moldoveni şi nemoldoveni, şi în acest Parlament ţă
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ranii, ca un singur om, vor ieşi şi vor apăra inte
resele tuturor ţăranilor şi ale întregei Basarabii. Fie
binecuvântat momentul, când ţărănimea s’a întrunit
pentru prima dată, ca să meargă pe calea libertăţii,
egalităţii şi frăţiei. Intr’un ceas bun!
Reprezentantul Comitetului executiv gubernial unit
din Basarabia al Sovietului deputaţilor soldaţi şi mun
citori, Locotenentul T. B. Cotoros salută deschiderea
Sfatului Ţării — stăpânul adevărat al Basarabiei:
— Deschiderea Sfatului Ţării, după cum s’a sub
liniat de către oratorii precedenţi, coincide cu un mo
ment greu, şi aceasta trebue să ne convingă, că des
chiderea lui se face la timp, mai cu seamă acuma
când în joc este pusă nu numai vieaţa Rusiei şi a
Basarabiei, ci şi soarta libertăţii, când puterea o uzur
pează în mâinile sale banda lui Lenin.
Numai poporul însuş şi anume poporul divizat
după teritorii poate să-şi conducă ţara, iar nu un
grup de persoane fără răspundere. Scopul Sfatului
Ţării este de a merge pe calea libertăţii, egalităţii
şi fraternităţii. Aceasta este obligaţiunea lui înaltă
şi sfântă. Sfatul Ţării, creiat de către elementele de
mocratice şi revoluţionare, trebue să devie pavăză
pentru interesele maselor muncitoare, trebue să dea
pământ şi voie.
Primarul oraşului Chişinău A. C. Şmidt salută
Sfatul Ţării şi pe întreaga asistenţă în numele ora
şului gubernial, iar din momentul de faţă, poate în
numele capitalei Basarabiei.
Oratorul conştient de răspundere faţă de celelalte
oraşe, salută Sfatul Ţării, care se naşte acuma —
organul superior al ţării Basarabiei, care va scoate
ţara din acea situaţie îngrozitoare, în care se găseşte
ea şi Rusia. Oratorul ţine minte de jurământul, dat
de el revoluţiei ruseşti şi el este încredinţat, că Sfatul
Ţării nu va uita marele testament al revoluţiei, că
toate popoarele sunt suverane.
Preşedintele Biroului de organizare al Sfatului
Ţării şi deputat, Sub.-Locotenentul V. Ţanţu, salută
Consiliul Ţării în următoarele cuvinte:
— Domnilor deputaţi! Sunt fericit fără măsură, când
văd că idealul nostru s’a înfăptuit. Salut Sfatul Ţării
în numele acelor eroi moldoveni, cari departe de
ţara noastră au adus în pieptul lor ideia Sfatului
Ţării. Luptând pe front, noi visam acest organ şi îl
aşteptam cu nerăbdare; el nu se arăta. Atunci noi,
ostaşii, ne-am hotărît să venim la Chişinău, ca să
începem lupta pentru această operă mare.
Cu puteri limitate noi am început lupta, ca mari
narul îndrăzneţ, care în barca sa mică se aruncă în
valurile înfuriate ale mării, cu speranţa de a se în
toarce spre ţărmurile natale. Astăzi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, noi ne-am atins scopul şi făcând totul ce
este posibil pentru creiarea acestui organ, noi predăm
cârma în mâinile D-voastră, ca D-voastră cu bine să
îndreptaţi barca către ţărmurile, unde o aşteaptă cu
nerăbdare copiii adevăraţi ai Patriei. Din partea
noastră dorim succes Sfatului Ţării în munca lui pen

tru folosul Basarabiei, ca fraţii noştri de pe front să-şi
vadă ţara natală scăpată de acele nenorociri, cari o
bântuie astăzi dela un capăt la altul (aplauze fu r
tunoase).
Reprezentantul Comitetului executiv gubernial al
Sovietului deputaţilor soldaţi şi muncitori, Dobrovolschi,
salutând Sfatul Ţării, spune, că în istoria revoluţiei •
ruse va fi acordat, fără îndoială, sovietelor deputaţilor
soldaţi şi muncitori un loc onorabil şi că Sfatul Ţării,
care ocupă astăzi, ca autoritate ţărănească centrală,
locul de frunte, trebueşte prin toate măsurile să susţie
şi să Ie traducă in vieaţă acele măsuri, cari corespund
platformei democratice a Sovietului deputaţilor mun
citori şi soldaţi. Fiind reprezentant al ideii socialiste,
Sfatul Ţării trebue să apere lozincile şi principiile
proclamate de către revoluţia rusă şi numai în ase
menea condiţiuni el poate conta pe sprijinul Sovietu
lui deputaţilor soldaţi şi muncitori.
Reprezentantul Comitetului apărării revoluţiei în
Basarabia, în salutul său şi-a exprimat speranţa, că
Sfatul Ţării se va lupta cu anarhia şi cu cauzele
cari o provoacă, şi că el îşi va îndrepta munca spre
îmbunătăţirea vieţii ţărănimii întunecate din Basa
rabia.
Reprezentantul Radei militare din Odessa, doctorul
Luţenco, arătând că idealurile politice ale Basarabiei
şi Ucrainei coincid, salută poporul basarabean în nu
mele Radei centrale ucrainene, Radei militare dela
Odessa şi în numele întregului popor ucrainean.
Preşedintele tribunalului regional din Chişinău, 5.
Luzghin, salută deschiderea Sfatului Ţării, care este
chemat să înlăture dezastrul şi anarhia în ţară. Entu
ziasmul patriotic din sufletul fiecăruia trebueşte dictat
de iubirea faţă de Patrie. Sfatul Ţării trebue să se
bizuie pe legi, şi întrucât justiţia este scutul legilor
şi al ordinei, de aceea justiţia va susţine Sfatul Ţării.
Oratorul îşi termină cuvântarea arătându-şi dorinţa,
ca în Basarabia binecuvântată, pe care el o iubeşte
cu căldură, să apară soarele pentru totdeauna.
Reprezentantul Comitetului executiv al Sovietului
deputaţilor soldaţi şi muncitori din Chişinău, doctorul
Niselsohn, arată, că Sfatul Ţării are în perspectivă o
muncă grea şi plină de responsabilitate. Adresându-se
către preşedintele I. C. Inculeţ, oratorul spune, că Ba
sarabia liberă — este fructul revoluţiei ruseşti şi el ca
preşedintele organului superior al ţării se va întâlni
în cale cu puterile obscure, cari vor atenta la liber
tatea cucerită, şi că zidurile clădirii unde se găseşte
Sfatul Ţării niciodată n’au auzit atâtea promisiuni,
câte s’au făcut astăzi şi aceste promisiuni sunt poliţe
care neapărat trebuesc plătite.
Oratorul strânge peste capetele deputaţilor mâna
întinsă a preşedintelui şi-i doreşte să-şi găsească co
laboratori demni, ca în contact strâns cu ei să in
troducă în vieaţă idealurile înalte ale revoluţiei.
Reprezentantul Comitetului central moldovenesc
Oh. Pântea, salutând deschiderea Sfatului Ţării, crede,
că Sfatul Ţării va creia un trandafir din Basarabia.

— Trăiască Basarabia autonomă, liberă şi toate na
ţiunile marei Rusii federative!
Reprezentantul Radei ucrainene, a »Prosvitei« din
Chişinău, Miţchevici, salutând primul organ legislativ
al Basarabiei republicane libere, are credinţa, că Sfatul
Ţării va introduce fără şovăire în vieaţă principiile
proclamate de către democraţia revoluţionară.
Reprezentantul partidului socialiştilor-revoluţionari,
M. I. Cogan, arătând în cuvântarea sa că toate po
poarele sunt egale în drept, ri, a dat citire următoarei
declaraţii a Congresului al doilea gubernial din Ba
sarabia a partidului socialiştilor-revoluţionari, în ce
priveşte atitudinea lui faţă de organizarea Consiliului
(Sovietului) ţării în Basarabia:
»Partidul socialiştilor-revoluţionari, plecând dela
principiul autodeterminării şi egalităţii naţionalităţilor,
văzând în aceasta una din condiţiunile necesare pen
tru desvoltarea normală a popoarelor şi a conştiinţei
lor socialiste, susţine orice mişcare naţională, îndrep
tată spre desrobirea puterilor vii ale poporului mun
citor în lupta lui pentru dreptate socială. Cea mai
bună formă de conlocuire a popoarelor Rusiei par
tidul socoate republica democratică federativă cu au
tonomie teritorial-naţională, în hotarele delimitaţiunilor etnografice şi cu asigurarea legilor fundamentale
ale ţării, cum sunt drepturile minorităţilor etnice în
localităţile cu populaţie amestecată, precum, în gene
ral, şi drepturile publice ale tuturor limbilor, în care
vorbesc masele muncitoare în Rusia.
»Luând în consideraţie compoziţia eterogenă a Ba
sarabiei, al doilea Congres gubernial basarabean al
partidului socialist-revoluţionar va apăra principiul
acordării minorităţilor naţionale, precum şi naţiona
lităţilor fără teritoriu, dreptul pentru formarea unită
ţilor personal-autonome cu independenţă deplină în
limitele naţional-culturale. Punând baza pe aceste teze»
al doilea Congres gubernial başarabean al partidului
socialist-revoluţionar vede în Consiliul (Statul Ţării),
în compoziţia lui de astăzi, o instituţie provizorie,
chemată să pregătească un Consiliu al Ţării perma
nent, ales prin vot universal, direct, egal şi secret pe
bazele reprezentanţei proporţionale.
»Până la creiarea unui asemenea organ bine orga
nizat, al doilea Congres gubernial basarabean al par
tidului socialiştilor-revoluţionari găseşte inadmisibile
orice tentative de naţionalizare a ţării în folosul
uneia din naţionalităţile ce locuesc în Basarabia, pre
cum şi cheltuiala nedreaptă pentru aceste scopuri a
mijloacelor Ţării. Odată cu aceasta, al doilea Congres
gubernial basarabean insistă asupra egalităţii com
plecte a tuturor limbilor locale. Al doilea Congres
gubernial basarabean crede, că bazele fundamentale
ale federaţiilor viitoare, legăturile între ele, raportu
rile lor cu ocârmuirea centrală, drepturile acestei ocârmuiri în domeniul politi ei interne şi externe, trebuesc
să fie stabilite de către Adunarea constituantă a toată
Rusia, care va fi expresiunea voinţei tuturor popoa
relor cari locuesc în Rusia.
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»Al doilea Congres gubernial basarabean subliniază,
că renaşterea naţionalităţilor pentru o vieaţă liberă
este una din^cuceririle prin ipale ale revoluţiei ruse,
că succesul viitor al autodeterminării naţionale este
în legătură strânsă cu succesul revoluţiei ruse, şi de
aceea numai în unirea democraţiei revoluţionare a
Basarabiei cu democraţia tuturor naţionalităţilor din
Rusia este posibilă înfăptuirea idealurilor naţionale
şi a speranţelor tuturor naţionalităţilor, cari locuesc
în Basarabia.
»Partidul socialiştilor-revoluţionari a fost primul
partid socialist în Rusia, care a proclamat principiul
organizării federative a Rusiei şi care întotdeauna a
susţinut mişcarea naţională în ţară, şi de aceea al
doilea Congres gubernial basarabean al partitului socialiştiior-ievoluţionari salută renaşterea naţională în
Basarabia şi creiarea Consiliului ţării basarabene«.
Reprezentanta ligii femeilor moldovence, medicul
E. V. Alistar, insistând asupra rolului femeii în opera
de educaţie a generaţiilor viitoare, are credinţa că
Sfatul Ţării va înfăptui toate acele probleme, cari
au fost anilnţate de către preşedinte şi deputaţi.
In numele soldaţilor moldoveni de pe frontul ro
mânesc, Sub-Locotenentul G. Mare a spus următoarele— Fraţi deputaţi!
Istoria poporului nostru ne arată, că sute de ani
poporul nostru a fost persecutat şi subjugat de către
alte popoare. Noi am suferit năvălirile Hunilor, Tă
tarilor, Turcilor şi altor neamuri, cari ne prădau şi
oprimau. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, ca după sufe
rinţe îndelungate să ajungem la ziua de astăzi, cea
mai însemnată zi în istoria poporului nostru.
Astăzi, domnilor deputaţi, puneţi temelia fericirii
poporului şi d-voastră trebue să dovediţi, că d-voastră sunteţi hotărîţi să vă ocârmuiţi singuri şi să vă
angajaţi vieaţa după dorinţa d-voastră. Dar d-voa
stră trebue să ţineţi minte, că trebue să vă luptaţi
mult pentru menţinerea libertăţilor cucerite. Ziua de
astăzi este atât de mare, încât şi soarele vă priveşte.
Fiţi şi d-voastră ca soarele, spre care şi poporul
se uită cu credinţă şi speranţă. Să fiţi conduşi de
două sentimente, cari sunt cele mai sfinte: iubirea
către mamă şi naţie. Noi să jurăm, că mai bine să
nu existăm, decât să ne ocârmuiască alţii, să ne bea
sângele şi să ne ţie în robie. (Aplauze prelungite).
Preşedintele partidului soda l-democrat muncito
resc rus, d-na N. E. Grunfeld, face o paralelă între
Rusia veche şi cea de astăzi, liberă, descătuşată, şi
spune că toate greutăţile economice şi sociale, la cari
se adaogă şi opresiunea politică, le suportă sărăci
mea. Basarabia în special îşi va aduce aminte de
ţarism, sub care ţara servea ca arenă pentru eveni
mente sângeroase, şi Moldovenii, iar împreună cu ei
şi Evreii, n’aveau dreptul să-şi aibă şcoala lor şi să
vorbească în limba lor.
Deschiderea Sfatului Ţării, organul superior al
ţării, poate fi salutată numai în măsura, în care el
va introduce în vieaţă un program în conformitate
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cu cuceririle democraţiei revoluţionare. Clasa munci
toare este interesată în păstrarea Rusiei unitare şi
formând un centru al vieţii locale, trebuesc să fie ga
rantate interesele tuturor naţionalităţilor, cari locuesc
în Basarabia, fiindcă înfăptuirea tuturor năzuinţelor
Moldovenilor şi altor naţionalităţi este în legătură
strânsă cu cele mai bune aşteptări şi năzuinţe ale
revoluţiei ruseşti, mulţumită căreia noi am căpătat
posibilitatea să ne întrunim.
Trăiască Rusia unitară şi Basarabia liberă!
Reprezentantul naţiunii poloneze d. Pomorschi sa
lută Sfatul Ţării, fiind încredinţat, că în Basarabia
vor fi apărate interesele tuturor naţionalităţilor, cari
trăiesc în ea.
Reprezentantul naţionalităţii greceşti P. V. Sinadino salută Sfatul Ţării prin următoarele cuvinte:
— Domnule preşedinte şi domnilor membri ai Con
siliului superior al Basarabiei, Sfatul Ţ ă r ii!
Sunt fericit, că asupra mea a căzut sarcina de
a saluta în numele Grecilor din Basarabia, cari din
vechime se bucură de toate drepturile, pe cari le are
populaţia băştinaşă. Exprim sentimentul tuturor Gre
cilor, având speranţa, că Sfatul Ţării va introduce
în pământul nostru natal ordine, legalitate şi pace,
cari vor apăra vieaţa, libertatea şi avuţia tuturor ace
lora, cari vor avea înalta cinste de a trăi sub ocro
tirea libertăţii din Basarabia.
Naşterea ideii despre Consiliul superior basarabean
şi înfăptuirea ei arată iubirea caldă faţă de pămân
tul natal al populaţiei locale moldoveneşti, care, vă
zând dezastrul general din Rusia, nu putea să nu în
ţeleagă, că una din cauzele fundamentale ale acestei
nenorociri mondiale constă în faptul, că marea iubire
de Patrie a fost călcată în Rusia în picioare. Che
zăşia succesului muncii d-voastre noi o vedem în co
laborarea prietenească cu celelalte naţionalităţi, cari
locuesc în Basarabia, şi numai pe aceasta se poate
clădi temelia trainică a înfloririi şi puterii Patriei
noastre.
Trăiască Basarabia liberă, autonomă, matură ca
Stat!
Reprezentantul populaţiei bulgaro-găgăuze din Ba
sarabia M. S. Stoianov s’a adresat către Adunare
cu următoarea cuvântare:
— S’a turburat marea fără de sfârşit a poporului rus.
Revoluţia rusă a rupt toate lanţurile autocrate şi a
eliberat toate corăbiile popoarelor dintr’un iernatec
lung. Pe marea înviforată rusească au pornit coră
biile libere ale popoarelor. Dar furtuna se întăria tot
mai mult, şi nu multe din corăbii au rămas neprimej
duite de furtună. Intre aceste corăbii să găseşte şi
corabia noastră natală, scumpa Basarabie. Comanda
corăbiei noastre, rămânând fără căpitan, cu îndrăzneală
şi siguranţă poporul a luat în mână cârma vasului.
Fără a se teme de loviturile crude ale valurilor vieţii,
a dus cu tărie corabia scumpă spre limanul liniştit.
In această zi corabia noastră basarabeană a sosit
istovită în portul Sfatului Ţării. Sunt fericit de a

saluta Consiliul superior al Ţării — Sfatul Ţării în
numele poporului bulgaro-găgăuz.
Reprezentantul partidului proletariatului evreesc
»Bund‘% Covjrschi, dă citire următoarei declaraţii:
-In momentul tragic şi îngrozitor pentru întreaga
Rusie, apare Sfatul Ţării pe arena creaţiunii de Stat.
Lipsa unei autorităţi centrale, recunoscută de întreaga
democraţie, distruge ace'e legături de Stat, cari ar
fi putut să organizeze ţara noastră, obasită de răsboiul
de trei ani, cu consecinţele lui grave— dezastrul economic
şi de aprovizionare. Valurile anarhiei, cari s’au întins
larg în ultimul timp, ameninţă să înnece toate valo
rile culturale şi materiale, i reiate prin munca de sute
de ani a poporului şi cari trebue să fie temelia ne
cesară a progresului viitor. Toate acestea sdruncină
în mod inevitabil şi situaţia noastră internaţională
în rândul puterilor mari, cari la rândul ei ameninţă
cu consecinţe foarte grave şi periculoase. Şi cu cât
sunt mai complicate, mai îngrozitoare împrejurările
politice, economice şi internaţionale ale zilei de astăzi,
cu atât mai mare răspundere cade asupra acelui
organ, care îşi i-a asupra sa iniţiativa creaţiunii de
Stat. Ca să devie centru de Stat, care este che
mat să organizeze puterea de jos, Sfatul Ţării
imediat trebue să-şi creeze autoritate în massele
tuturor naţionalităţilor, pe cari soarta istorică le-a
unit în hotarele Basarabiei. In această privinţă noi,
reprezentanţii partidului proletariatului evreesc »Bund*,
credem, că a atrage atenţia şi simpatiile păturilor
muncitoare se poate numai prin păstrarea tuturor
idealurilor democratice, principiilor şi drepturilor, cari
au fost anunţate de către marea revoluţie rusă, cari
în parte au fost înfăptuite in legislaţia de după în
ceputul revoluţiei şi cari au slobozit rădăcini adânci
în massele poporului, formând bazele conştiinţei lui
de drept. In conformitate complectă cu programul
partidului, noi vom cere pentru fiecare naţionalitate
dreptul pentru libera desvoltare a particularităţilor ei
culturale, pentru care scop este necesar: egalitatea
tuturor limbilor, autonomia Basarabiei ca ţară, care
îşi are particularităţile ei economice, naţionale şi de
vieaţă şi garanţia complectă a drepturilor minorită
ţilor, sub formă de autonomie cultural-personală na
ţională. Nu cu mai puţină insistenţă noi vom cere,
în interesele desvoltării economice şi a unităţii luptei
de clasă, ca în Basarabia liberă să nu fie introduse
limitaţiuni politice şi economice, atât pentru unele
părţi ale populaţiei Basarabiei, cât şi pentru unele
elemente cari trăiesc în afară de Basarabia. Noi cre
dem că asemenea limitaţiuni în timpurile de faţă nu
pot fi închipuite şi admise, ca măsuri reacţionare,
cari pot să împiedece desvoltarea culturală şi econo
mică a ţării.
»Noi subliniem aceasta, fiindcă limitările politice
şi economice ar deveni lovituri grave asupra pro
letariatului evreesc, ale cărui interese noi suntem che
maţi să le apărăm.
»După progromurile din 1903 şi 1905 o bună parte

din proletariatul evreesc, cea mai întreprinzătoare, ener
gică şi conştientă, a emigrat în America şi Europa, fapt
care a adus la slăbirea mişcării socialiste, care şi-a pier
dut rădăcinile. După ce se va termina răsboiul, aceste
masse se vor întoarce îndărăt în patria lor şi orice
limitări le-ar rupe posibilitatea de a-şi pune în va
loare puterea, cunoştinţele şi experienţa, prin care
fapt s’ar împiedeca progresul cultural şi material al
Basarabiei, în care în special este interesat proleta
riatul, care vede în desvoltarea complectă a forţelor eco
nomice şi culturale ale Ţării antecedentul necesar pentru
înfăptuirea idealului Iui final, socialismul. Odată cu acea
sta »Bundul«, ca partid al proletariatului evreesc,
vede clar comunitatea soartei istorice a muncitorilor
tuturor părţilor Rusiei, comunitatea de interese şi de
luptă de clasă şi de aceea noi vom insista asupra
unei legislaţii muncitoreşti unice, care va fi treculă
prin Adunarea constituantă a toată Rusia, care este
chemată să înfăptuiască toate idealurile marei revo
luţii ruse. Aceste idealuri sunt înfăptuite în parte în
legisl ţia revoluţionară a guvernului provizoriu, în
legea electorală generală pentru toate instituţiile
creiate pentru organele autoadministrării locale.
»Aceste organe ale stăpânirii locale, împreună cu
alte organizaţii revoluţionare democratice muncitoreşti
şi militare, cari stau întru apărarea revoluţiei, sunt
cuceriri indiscutabile ale democraţiei revoluţionare,
şi de aceea noi credem, că activitatea Sfatului Ţării
trebue să meargă în contact deplin cu aceste instituţiuni. In afară de aceasta, noi credem, că în cali
tate de instituţie, care organizează Basarabia liberă,
Sfatul Ţării trebue să fie alcătuit pe baza exprimării
drepte a voinţei popoarelor. In compoziţia lui de
astăzi Sfatul Ţării, după părerea noastră, nu cores
punde reprezentării drepte proporţionale a tuturor
naţionalităţilor, cari locuesc in Basarabia, şi de aceea
el trebue să fie reorganizat în mod corespunzător,
fiind sub forma lui de astăzi un organ provizoriu.
Sfatul Ţării va trebui să fie sancţionat dintâi de Adu
narea constituantă basarabeană, iar mai pe urmă de
cea rusă.
»Acestea sunt tendinţele, părerile şi speranţele, acestea sunt scopurile proletariatului revoluţionar evreesc. Noi vroim să credem, că poporul moldovenesc,
care a suferit toată greutatea jugului politic şi na
ţional, va merge pe calea libertăţii politice şi naţio
nale. Noi credem, că poporul, eliberat de către revo
luţia rusă, va merge pe calea întăririi şi înfăptuirii
idealurilor ei umane. Numai pe această cale se poate
scăpa Basarabia şi Rusia de anarhie şi pieire. Numai
pe această cale Sfatul Ţării va putea aduna voinţa
poporului, astăzi împrăştiată, şi va creiaacel entuziasm,
care este necesar pentru clădirea unirii Basarabiei
libere, democratice, cu Rusia liberă democratică«.
In numele primului Regiment naţional moldove
nesc, Locotenentul Cazacu a rostit următoarea cu
vântare :
— Primul Regiment moldovenesc
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trimite salutul său Sfatului Ţării. Aducem urări
calde pe altarul Patriei. Noi jurăm pe mormintele
strămoşilor noştri, că ne vom 'lupta până la ultima
picătură de sânge pentru drepturile câştigate cu atâta
greu şi după atâtea veacuri de robie (aplauze fu r
tunoase). Noi nu vom permite ca cineva să samene
discordie. (Aplauze prelungite).
Reprezentantul partidului socialiştilor - poporani,
doctorul Ştern, salulă Sfatul Ţării, care şi-a luat
asupra sa munca uriaşă pentru înfăptuirea năzuinţe
lor democraţiei revoluţionare.
Şedinţa se întrerupe pentru 15 minute.

După redeschiderea şedinţei se acordă cuvântul
reprezentantului partidului naţional-moldovenesc, Ioan
Pelivan, care rosteşte următoarea cuvântare:
— "Prea stimaţi deputaţi ai înaltei Adunări !
Astăzi este ziua cea mai însemnată în istoria po
porului moldovenesc. Acest popor a fost condamnat
să piară, dar astăzi el renaşte; a fost înmormântat,
iar astăzi a înviat. Toţi Moldovenii simt o bucurie
nemărginită, când văd drapelul naţional, care fâlfâie
deasupra acestui palat. Astăzi se înfăptueşte idealul
strămoşilor noştri şi speranţele tuturor conducăto
rilor poporului nostru, cari s’au coborît în morminte
cu durere în suflet. Daţi-mi voie, în acest moment
istoric, să-mi îndrept privirile îndărăt şi să ating
puţin istoria poporului nostru, plină de lacrimi şi du
reri.
In anul 1812 noi am fost rupţi din trupul Mol
dovei şi anexaţi la Statul rus. In trecutul poporului
nostru întotdeauna s’a întâmplat astfel: când se lup
tau între ei doi bandiţi — Rusul şi Turcul, nici unul
din ei nu suferia, ci suferia nenorocitul nostru popor
moldovenesc. Aşa s’a întâmplat şi în anul 1812,
când Basarabia a fost ruptă dela trupul Moldovei
ca să fie cedată ţarului rus. Conducătorii poporului de
atunci s’au îngrozit, fiindcă, cu toate că Moldova se
găsea sub protectoratul turc, ea era liberă. Este drept,
Turcii luau a zecea parte din munca poporului, dar
Turcul era cinstit: el ne prăda, dar nu-şi băga ciş
mele murdare în sufletul nostru (aplauze). Turcul ne
dădea voie să ne rugăm lui Dumnezeu în limba
noastră şi în bisericile noastre de care el nu se atin
gea. Turcul ne-a lăsat şcoala în forma în care am
moştenit-o dela bunici cu predarea în limba natală ;
el nu ne forţa să învăţăm turceşte. Acelaş lucru a
fost şi în domeniul justiţiei şi administraţiei. Noi
aveam legile noastre, prin care ne ocârmuiam, noi
aveam judecătorii noştri moldoveni, pe cari îi ale
geam noi după regulele moştenite dela străbuni. Ocârmuitorii se bucurau de iubirea poporului, fiindcă ei
erau ridicaţi la acea cinste de către popor. Şi aşa
era bine. lată de ce, când în anul 1812 s’a aflat, că
cea mai fertilă parte a Moldovei va trebui să treacă
la Rusia, strămoşii noştri s’au turburat. Ei ştiau, că
în Rusia ţăranii se găsesc în robie, că ei se vând ca
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dobitoacele. De o mult mai mare libertate se bucu
rau ţăranii din Moldova, decât în Rusia. Este drept,
împăratul Alexandru I, »Binecuvântatul“ , ne-a acor
dat în anul 1818 autonomie, dar după 10 ani, împă
ratul Nicolae I, care era un duşman al libertăţii, a
suprimat-o. Din acest moment se începe perioada su
ferinţelor poporului nostru. Slugile ţarismului rusesc
tindeau spre înăbuşirea spiritului naţional, spre izgo
nirea limbei noastre natale din biserică, şcoală, ad
ministraţie, ca s’o nimicească cu totul. Rusificatorii
cruzi au ponegrit numele de Moldovan, bălăcindu-1
în noroi şi numindu-1 „bou“ . Aceste slugi au nimicit
cântecul Moldovei, în care se deplângea soarta Mol
dovenilor, cari din cauza discordiei au căzut în ro
bie. îmi aduc aminte de un fiu al Patriei noastre
scumpe, Dim. Moruzi, care a scris » Pribegi în ţară ră
pită“ , un fel de Evanghelie a Moldovenilor. Această
carte trebue citită de către fiecare din noi.
Mulţumită acestor scriitori s’a menţinut spiritul na
ţional şi exista speranţă în eliberare. A trebuit să
suferim un timp îndelungat, şi abia în anul 1905 se
începe mişcarea naţională. Atunci se face încercare
de-a propovădui limba părinţilor noştri. Până atunci
se socotia ca o mare ruşine a vorbi moldoveneşte şi
cu durere în suflet auziam că înşişi Moldovenii spu
neau, că nu este frumos să vorbim moldoveneşte,
fiindcă limba moldovenească este o limbă vulgară.
Trebuia să păstrăm în ţara noastră totul, ce ne amintia
despre trecutul nostru, dar slugile ţarismului rusesc
ne-au pocit pronumele, au schimbat chiar denumirile
de oraşe, sate şi de toate lucrurile, cari puteau servi
ca dovadă, că aici a trăit un popor independent. Şi
totuşi ideia autonomiei la poporul nostru n’a murit
cu desăvârşire, fiindcă au rămas hrisoave vechi şi
mărturii: manuscriptele lui Mavrocordat şi legile lui
Donici, din cari se vede, că oarecând în aceste locuri
a fost Moldova independentă, care se ocârmuia prin
legile şi obiceiurile ei. In afară de aceasta istofia
mărturiseşte, că ideia autonomiei s’a păstrat în scrie
rile autorilor basarabeni, cari ar putea face cinste
oricărui popor, ca, de exemplu, cavalerul Stamati,
Donici, Sârbu, Hajdeu şi alţii. Poate d-voastră aţi
auzit de marele nostru scriitor Alecu Russo, care a
prezis, că va veni revoluţia mare şi va declara, că
şi noi avem dreptul la autodeterminare naţională.
Această ideie a fo s t însuşită de către soldaţii noştri
şi ei o răspândesc pretutindeni, muncind cu râvnă pen
tru înfăptuirea ei. Numele lor trebue să fie înscris
cu litere de- aur în istoria poporului nostru (aplauze
furtunoase). Dacă n’ar f i fo s t Congresul lor din Octomvrie, care a proclamat autonomia Basarabiei, des
chiderea Sfatului Ţării n’ar f i avut loc. Dacă n’ar
f i fo s t ei, domnilor deputaţi, d-voastră astăzi na v’aţi
f i adunat aici, în Sfatul Ţării. (V o c i: bravo 1 u ra !).
Aceşti urmaşi ai lui Ştefan cel-Mare şi-au luat obli
gaţiunea grea de a ne recuceri drepturile, pe cari noi
■le am pierdut. Să nu uităm că, dacă noi Moldovenii

am f i uitat limba noastră, noi am f i fo s t şterşi de pe
pământ.

şi egal cu egal. Cât timp există Ucraina, cât timp eâ
nu este nimicită, ideia federaţiei nu va muri.

Numai mulţumită limbii noi am trăit şi numai
mulţumită ei noi vom putea trăi mai departe. Popo
rul nostru în trecut n’a avut altă mângâiere decât
biserica. In vremea ţarismului el a fost nevoit să as
culte serviciul divin în limbă străină, pe care n’o în
ţelegea. Trebue ca în toate satele moldoveneşti să se
oficieze serviciul religios în limba moldovenească.
Până eri copiii noştri au fost nevoiţi să înveţe în
şcoli străine, cum s’a întâmplat şi cu mine. Ce fel de
cultură se putea însuşi în aceste şcoli ?! Sufletul nostru
a fost educat într’un spirit străin poporului nostru.
Dacă noi nu ne vom învăţa copiii noştri în limba
moldovenească, zadarnice sunt toate principiile liber
tăţii. Numai prin şcoala moldovenească poporul nostru
va putea fi scos din robie spre lumină şi fericire.

— Domnilor membri ai înaltei Adunări!
Asupra mea a căzut fericirea să salut Sfatul Ţării
în numele ziarului „Cuvânt Moldovenesc«. Noi suntem
foarte fericiţi, că astăzi vedem înfăptuirea ideei noastre,
pe care am propovăduit-o prin ziar. Şi dacă noi până
astăzi spuneam, că Moldovenilor le trebueşte Sfatul
Ţării, care i-ar ocârmui, din momentul de faţă îi
chemăm la lucru pe deputaţi, şi noi avem convin
gerea adâncă, că mulţumită râvnei d-voastră poporul
nostru va fi fericit. Trăiască Sfatul Ţării ! Trăiască
Basarabia noastră ! {Aplauze).

Noi credem, că Moldovenii vor arăta geniul lor
latin şi că nu va trece mai mult decât un sfert de
veac şi popoarele, cari locuesc pe ambele maluri ale
Nistrului, vor ajunge la o situaţie culturală înaltă.
Reprezentantul partidului evreesc socialist unit
Eigher citeşte în limba rusă o declaraţie, prin care
salută Sfatul Ţării şi tendinţele Moldovenilor spre
autonomie. După dorinţa preşedintelui şi a întregei
Adunări, oratorul salută Sfatul Ţării şi în limba
evreească. Declaraţia conţine următoarele:
»Tovarăşilor şi cetăţenilor !
»In numele partidului socialist evreesc unit al mun
citorilor şi al partidului social-democrat muncitoresc,
salut democraţia moldovenească în năzuinţele ei spre
autonomie şi toate naţionalităţile, cari locuesc în Ba
sarabia în tendinţele lor spre autonomie teritorială.
Tinzând spre rezolvirea teritorială a problemei de
emigraţiune evreească, socialiştii evrei întotdeauna au
recunoscut şi recunosc dreptul autonomiei teritoriale
pentru naţionalităţile, cari în mase locuesc pe un
teritoriu oarecare. Dar la clădirea acestei autonomii
nu trebuesc sacrificate minorităţile naţionale. Problema
lor trebue să fie rezolvată într’un singur mod şi
anume: autonomia naţională personală. O asemenea
autonomie noi cerem pentru Evreii, cari trăesc în Ba
sarabia. Ca bază pentru această autonomie trebue
să fie comunitatea evreească şi Seimul evreesc, creiat
pe temelii democratice.
»In competinţa acestei comunităţi noui democratice
trebue să intre toate chestiunile, cari privesc vieaţa
evreească, ca de exemplu : chestiunile culturii evreeşti,
a ocrotirilor sociale evreeşti, colonizării evreeşti şi
emigrării, a statisticii evreeşti, etc.
»Numai printr’o asemenea rezolvire a problemei
naţionalităţile minoritare nu vor fi persecutate, şi
masele muncitoreşti vor şti să-şi satisfacă nevoile
lor naţionale. Nu este de prisos să amintesc, că noi
cerem libertatea limbilor, dreptul de a învăţa şi a ne
adresa în limba natală în toate instituţiunile ţării.
Astfel pentru Evrei noi cerem recunoaşterea limbii
evreeşti vorbită. Noi adăugăm, că numai în unire cu
democraţia so ialistă din marea Rusie pe temeliile
republicii ruseşti federative democratice, cu autonomie
personală pentru minorităţile naţionale, noi vom clădi
temelia, care este necesară pentru desvoltarea ideilor
noastre şi pentru atingerea cât mai grabnic a sco
pului nostru final — socialismul.
«Trăiască Republica democratică federativă ru
sească! Trăiască Basarabia liberă democratică !«.

Reprezentantul Radei Ucrainene militare din Chişinău, Şevcenco, salutând Sfatul Ţării, spune, că
triumful Moldovenilor este triumful poporului ucrai
nean din Basarabia, care a înfăptuit ideile anunţate
300 de ani în urmă, când Bogdan Hmelniţchi a in
trat în uniune cu Statul moscovit şi a declarat, că
toate popoarele trebue să se unească, liber cu liber

Reprezentantul advocaturii G. C. Kircorov, salutând
organul superior al Ţării, dă citire declaraţiei advo
caturii cu următorul conţinut:
»Advocatura în general şi cea basarabeană în spe
cial, întotdeauna a fost în primele rânduri în lupta
pentru drepturile poporului, pentru lege temeinică şi
ordine, şi când a căzut regimul autocrat, advocatura

Nu numai învăţătura, ci şi judecata se făcea în
limbă străină de către judecători străini poporului
nostru. Să ne feriască Dumnezeu de asemenea jude
cători. De aceea eu strig : creiaţi legi noui, sfinte, bune,
cari ar corespunde tradiţiilor, vieţii şi istoriei poporu
lui nostru moldovenesc. Recrutarea se făcea după un
obicei barbar. Copiii noştri erau duşi peste mări şi
ţări, ca acolo să li se pocească sufletele şi să facă
să-şi uite poporul din care făceau parte. De acuma
înainte eroii noştri îşi vor face serviciul militar aici
în ţara lor, ca, la caz de nevoie, noi să avem apără
tori ai ţării dintr’ai noştri, iar nu străini (aplauze
prelungite). Nu uitaţi, domnilor, că poporul nostru
pune toate speranţele în voi. De aceea mă adresez
către voi din tot sufletul: nu vă certaţi, ci lucraţi în
înţelegere. Aşa ne învaţă poetul nostru:
»Unde-i unul, nu-i putere la nevoi şi la durere;
Unde-s doi, puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte».
(Aplauze furtunoase, prelungite).
După cuvântarea deputatului Pelivan, reprezen
tantul ziarului » Cuvânt Moldovenesc«, V. Har ea, se
adresează către Adunare cu următoarele cuvinte:
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a căpătat credinţa că a venit sfârşitul luptei pentru
drepturile poporului, pentru legi temeinice şi ordine.
Dar soarta a hotărît altfel.
»Au trecut opt luni dela lovitura de stat şi idealu
rile advocaturii, mulţumită anarhiei, care a cuprins
toată Rusia, s’au îndepăitat şi mai mult. Anarhia
ameninţă să şteargă nu numai cuceriri e revoluţionare
ale poporului, nu numai ordinea de drept şi cultura
poporului, ci însuş poporul şi Republica, şi în aceste
momente se iveşte necesitatea unei autorităţi puter
nice locale, întrucât autorităţile locale faţă de cea
centrală cu desele ei schimbări, cari duc la sdruncinarea ei, aceste autorităţi locale sunt absolut nece
sare şi temeinice. Din punct de vedere al advocaturii,
singurul mijloc pentru menţinerea şi întărirea cuce
ririlor revoluţiei şi pentru apărarea Statului împotriva
distrugerii complecte, este de a întări autoritatea lo
cală, compusă din oameni culţi, întregi, cinstiţi poli
ticeşte, străini de metodele demagogiei şi cari se bizue
pe păturile democratice şi pe toate organizaţiunile
naţionale şi obşteşti. Numai o asemenea autoritate,
punând capăt dezastrului local, va avea posibilitatea
să conţi ibue la organizarea unui stat comun tare.
In aceste scopuri creiarea unui organ al ţării se pre
zintă ca ceva foarte urgent şi necesar pentru apă
rarea vieţii şi avutului populaţiei şi a tuturor bogă
ţiilor ei naturale şi culturale. Numai sub scutul orga
nului ţării, bazat pe dreptul electoral al populaţiei
Basarabiei, este posibilă autodeterminarea complectă
a tuturor naţionalităţilor, cari locuesc în Basarabia,
cu reprezentare proporţională în organul ţării. Tot
materialul adunat de către organul ţării în chestiunea
autonomiei politice a Basarabiei, după ce se va ju
deca din toate punctele de vedere la faţa locului,
trebue să fie înaintat Adunării constituante, care va
întări părţile slabe ale Republicii sănătoase ruseşti«.
Se acordă cuvântul reprezentantului Uniunii ziariş
tilor basarabeni I. 1. Gherman, care rosteşte urmă
toarea cuvântare:
— In zilele de restrişte ale poporului, în mâhnire
adâncă, când soarele libertăţii, care nu demult prin
razele sale ne chemă la vieaţă, pare a se stinge dea
supra noastră, când stăm în faţa anarhiei, care de
astădată cu cruzime ridică frate asupra fratelui şi
ameninţă să înnece toată ţara, — eu cred că voiu
exprima o idee generală, când voiu spune, că a trăi
astfel mai departe este imposibil, că noi cu greu su
portăm răpirea pământului de către duşmanul din
afară, că noi ne sufocăm, când duşmanul cu piciorul
de fier calcă pieptul sângerând al poporului. Şi în
aceste zile grele, când se părea că ne părăseşte toată
energia, când a început să cadă ameninţător intere
sul faţă de chestiuni obşteşti, când au început să se
stingă idealurile umane, — cine dacă nu presa, acest
mare cântăreţ al libertăţii poporului şi purtătorul
idealurilor umane, va veni cu salutul său la nou năs
cutul Sfat al Ţării şi-i va dori să adune forţele po
porului şi să apere idealurile binelui şi cinstei şi
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roadele revoluţiei, cât mai repede şi cât mai tare:
libertatea, egalitatea şi fraternitatea între toate na
ţionalităţile, cari trăiesc în Basarabia.
Sunt fericit, că asupra mea a căzut înalta cinste
să salut în numele ziariştilor pe d. preşedinte, pe
d-nii deputaţi şi întreaga Adunare.
Presa, stimaţi domni, fiind cea mai de seamă expresiune a gândirii obşteşti, cea mai puternică armă
a luptei politice pentru fericirea şi drepturile popo
rului, cel mai puternic factor al progresului pe câm
purile luptei paşnice în mijlocul prieteniei popoarelor^
iar nu în uciderea de frate, — este socotită ca mare
putere mondială. Această presă, cum am spus, cel
mai mare factor al progresului, ca putere mondială,
a venit să salute părticica născândă a Republicii fe
derative ruse, având credinţă fermă, că organul ţării,
al Basarabiei autonome, va înfăptui toate năzuinţele
şi speranţele maselor şi toate idealurile, pentru cari
a luptat poporul şi pe cari le-a dus în spatele său
şi presa prin biciuirile şi persecuţiile guvernului ţarist.
Presa crede, că Sfatul Ţării, înfăptuind autono
mia, va înlocui legătura mecanică moartă cu toată
Rusia printr’o unire vie pentru scopurile comune.
Presa îşi dă seama de munca grea, pe care o ia asu
pra sa Sfatul Ţării. Presa nu ascunde că anarhia
a semănat pe căile muncii uriaşe a Sfatului Ţării
multe ispite. Dar conştiinţa poporului, autoritatea
fermă şi cinstită, va găsi în sine putere pentru a
evita locurile otrăvite de ispită, ţinând minte de cu
vintele Sfintei scripturi:
»Vai ţării de ispită şi de două ori vai aceluia, care
va introduce ispita în ţară«. Dumnezeu să întărească
puterile noului născut! Fie ca copiii noştri şi urmaşii
noştri apropiaţi, folosindu-se de roadele muncii neo
bosite a Sfatului Ţării şi a poporului adunat în jurul
lui, să aibă dreptul să spuie: »ei şi-au iubit Basa
rabia, dar şi-au iubit ţara şi patria lor mamă, Rusia
una şi nedespărţită, care cu mâna întinsă aştepta
ajutor dela copiii săi».
După ce 1.1. Gherman a plecat dela tribună, Pre
şedintele adunării strigă: »Trăiască presa liberă! Fie
ca silnicia să nu se atingă niciodată de presă!«.
Reprezentantul marinarilor din Sevastopol, L oco
tenentul Prahniţchi, salutând Adunarea, spune, că
Sfatul Ţării este singurul port, unde noi ne putem
adăposti de furtuna, care se deslănţue în jur şi că
în lucrările Sfatului Ţării grija pentru ţărani va
trebui să treacă ca un fir roşu.
Reprezentantul Uniunii funcţionarilor Zemstvei guberniale din Basarabia, inginerul Mujicicov, dă citire
următoarelor cuvinte:
»In tendinţa de a găsi ieşire din dezordinea gene
rală, anarhia şi dezastrul patriei noastre, elementele
ei mai sănătoase trebue să caute scăpare acolo, unde
se poate — în unirea diferitelor naţionalităţi pe bazele
autodeterminării democratice a popoarelor. Func
ţionarii Zemstvei, ca intelectualitate adevărat demo
cratică, nu pot să nu se bucure, asistând la înfăp

tuirea unei asemenea uniri şi au credinţa, că organul,
care reprezintă aici ideia autodeterminării, ne va scăpa
de dezastru, va introduce ordine în ţara noastră şi
va traduce în fapt principiile libertăţii, atât de mult
aşteptată şi căpătată cu atâta greutate.
»Salutând din tot sufletul Consiliul ţării, noi func
ţionarii Zemstvei şi de acum înainte vom da ţării
Basarabiei şi gândul nostru creator, şi puterile noastre,
şi Consiliul ţării întotdeauna poate conta pe sprijinul
nostru complect, care va consta în munca pentru bi
nele şi folosul Basarabiei“ .
După cuvântul inginerului Mujicicov se urcă la tri
bună redactorul ziarului »Ardealul“ d. O. Ghibu. Depu
taţii şi publicul l-au întâmpinat cu aplauze prelun
gite, la care el a răspuns cu următoarele cuminte:
— Domnilor deputaţi şi fraţi moldoveni şi basarabeni!
Din toată inima vă mulţumesc pentru primirea
caldă, pe care mi-aţi făcut-o. Această primire dove
deşte, că d-voastră nu mă consideraţi străin aici, în
Basarabia, cu toate că eu nu sunt născut în Basa
rabia (aplauze). Dar nici eu nu mă consider străin
aici, în ţara locuită de fraţii mei Moldoveni. (Aplauze
furtunoase şi strigăte »bravo«, »ura«). Când în acest
moment eu am cinstea să vă vorbesc aici în Sfatul
Ţării al Basarabiei, ca reprezentant al unui ziar, care
poaită numele scumpei şi mult încercatei patrii a
mea, eu am convingerea că d-voastră simţiţi, ca şi
mine, vocea puternică a acestei ţări, pe care n’au
putut-o înăbuşi suferinţele ei milenare. Eu cred, că şi
d-voastră iubiţi Ardealul tot atât de tare, ca şi noi,
locuitorii Ardealului, cari în număr de mai bine de o
sută de mii, de mai mult de un an, suntem nevoiţi
să pribegim prin Rusia, înfruntând suferinţele. Iubiţi
această ţară, fiindcă Ardealul este leagănul nu numai
al întregului nostru popor, ci şi leagănul d-voastră,
fiindcă Moldovenii au venit de acolo acum 600 de
ani. (Aplauze prelungite). Vocea suferinţelor Patriei
noastre nu poate să nu aibă oarecare influenţă asupra
d-voastră, chiar în această zi de bucurie în vieaţa
d-voastră. D-voastră aţi suferit o sută de ani şi acum
vedeţi că idealurile d-voastră s’au înfăptuit. Noi am
suferit o mie de ani şi astăzi încă n’am auzit, că a
sosit ceasul dreptăţii eterne. Au trecut 1800 de ani
de când împăratul Traian ne-a împrăştiat în ţara de
astăzi, şi în decursul acestor veacuri noi ne-am luptat
cu popoarele barbare, cari ne-au distrus complect,
lăsându-ne numai vieaţa. Istoria noastră este scrisă cu
lacrimi şi cu sânge.
Mulţumită suferinţelor noastre s’au creiat acele
cântece celebre, cari au răsunat astăzi aici, în sală.
Dela noi s’a auzit pentru prima dată cântecul »D eşteaptă-te Române“ şi »Pe-a/ nostru steag e scris unire“ .
Aceasta fiindcă, cu toate suferinţele noastre, noi am
păstrat credinţa în sufletul nostru că mai devreme
sau mai târziu şi noi trebue să fim liberi. Şi astăzi,
când eu vorbesc în Chişinău, în Sfatul Ţării al Ba
sarabiei, eu trec cu gândul departe, peste Prut şi

peste Carpaţi. Gândul meu se îndreaptă spre capitala
ţării mele, spre Alba-lulia, unde va trebui să fie înfipt
drapelul tricolor al întregului nostru popor. (Aplauze
prelungite şi v o c i : » Trăiască Ardealul! Trăiască
Transilvănenii /«
Ora dreptăţii pentru întregul nostru popor trebue
să sosească. Sunt fericit, domnilor deput ţi şi fraţilor,
că Dumnezeu m’a învrednicit să fiu între d-voastră
în zilele reînvierii Basarabiei. Şi dacă în ziarul
»Ardealul« eu până acuma am scris numai cu lacrimi
de durere despre fraţii mei nenorociţi, sunt bucuros că
din momentul de faţă eu voiu putea scrie cu lacrimi
de bucurie despre vieaţa nouă a fraţilor mei Moldo
veni. In această zi de mare bucurie, la care aţi ajuns,
în numele Ardealului, din tot sufletul strig :
TrăiascăBasarabia ! Trăiască Sfatul Ţ ării! Trăiască
Republica federativă!
Când şi-a terminat cuvântarea d-1 Ghibu, depu
taţii şi publicul s’au sculat şi au aplaudat, strigând:
— Trăiască Ardealul! Trăiască Transilvania liberă !
Trăiască Transilvănenii ! Trăiască poporul românesc 1
Reprezentantul Uniunii învăţătorilor şi funcţiona
rilor Zemstvei din judeţul Chişinău'), Praporşcicul
Podlesnâi, dă citire rezoluţiei votată de Comitetul
executiv al funcţionarilor Zemstvei, cu următorul
conţinut:
»Poporul moldovenesc, ca un popor care are dreptul
la o autodeterminare complectă, trebueşte ca în si
tuaţia de astăzi să-şi aibă autoadministrarea sa sub
forma unui organ superior pentru ocârmuirea ţării şi
în scopul de a apăra avutul poporului de puterile
obscure ale anarhiei şi pentru a coordona activitatea
tuturor instituţiilor de Stat şi obşteşti. Comitetul func
ţionarilor Zemstvei speră, că Sfatul Ţării va asigura
legalitatea alegerilor în Adunarea constituantă, va lua
pai te activă la alcătuirea Republicii federative ruseşti
şi va restabili drepturile cetăţeneşti pentru toţi locui
torii ţării, fără nicio excepţie. Plecând dela aceasta,
Comitetul, salutând organul superior al ţării, roagă
să se ia în scamă, că Uniunea funcţionarilor Zemstvei
întotdeauna se va călăuzi de dorinţele şi cerinţele
Sfatului Ţării şi va contribui în măsura posibilităţii
la munca culturală de creaţiune«.
In numele învăţătorilor, oratorul Podlesnâi mai
spune:
— Să devie Sfatul Ţării piatra fundamentală a zi
dirii, pe care se va ridica fericirea, binele şi liberta
tea tuturor popoarelor cari locuesc în Basarabia 1 Fie
binecuvântat numele aceluia sau acelora, cărora le-a
, venit în minte marea idee de a creia organul ţării 1
Fiţi binecuvântaţi şi voi aleşii, cari în aceste vremuri
extrem de grele v ’aţi luat asupra d-voastră marea
operă a salvării pământului natal! Acest moment să
devie momentul liniştei care răsare şi a perioadei
mult aşteptată a sfintei treimi: ţăranul, soldatul şi
muncitorul. Intr’un ceas b u n !*)
*) Acutn se numeşte »Lăpuşna».
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Preşedintele Adunării /. C. încuieţ Strigă:
— Trăiască incomparabilul şi scumpul nostru în
văţător !
Reprezentantul Uniunii cooperativelor, deputatul
Gh. Buruiană, se adresează către Adunare cu următoa
rele cuvinte:
— Ca fiu al Moldovei, sunt fericit că am ajuns
la această zi. Mulţi s’au străduit să stingă în sufle
tul nostru iubirea de Patrie, dar n’au reuşit. Şi în
această luptă s’a născut o flacără mare şi frumoasă.
Cooperatorii moldoveni, cari până acuma au răspân
dit lumina în popor, sunt fericiţi că marea operă a
fost încununată de succes şi că de acuma înainte
soarta Basarabiei se găseşte în mâinile ei însăşi. Să
ajute Dumnezeu, ca Sfatul Ţării să păstreze Basa
rabia liberă !
Preşedintele Comitetului executiv judeţean din Chişinău G. C. Chircorov, salutând Sfatul Ţării în limba
moldovenească, dă citire unui rând de telegrame de
felicitări dela Comitetele de voloste ale jud. Chişinău,
precum şi din partea Comitetului executiv din jud.
Orhei.
Reprezentantul ziarului moldovenesc „Soldatul Moldovan«, soldatul M. Minciună, aducând salutări Sfatu ui
Ţării spune, că ziua de astăzi este ziua marelui triumf
al tuturor Basarabenilor în general, iar pentru Mol
doveni este sărbătoarea sărbătorilor: Paştele nostru.
— Noi am trecut printr’o mare de nevoi şi grozăvii.
Dar scăpând acuma de întunerecul egiptean al ţarismu
lui, scuturând jugul robiei, noi nu vom pune acest jug
asupra altor naţiuni ale ţării noastre, cari au sufe
rit împreună cu noi. Poporul moldovenesc, întotdea
una blând, supus şi ospitalier, nu va vroi să facă
rău fraţilor săi, pe cari soarta i-a aruncat în mijlo
cul strămoşilor noştri. Noi, Moldovenii, deschidem
larg uşa casei noastre şi cu lacrimi de bucurie îi
întâmpinăm pe toţi, cari trec pragul nostru. Intraţi!
Casa noastră este mare, masa bogată, veniţi cu toţii
la serbarea vieţii. Trăiască poporul moldovenesc !
Trăiască iubirea şi frăţia între popoarele cari trăiesc
în Basarabia! Trăiască înţelegerea între toate po
poarele 1
După aceasta, delegatul soldaţilor moldoveni de pe
frontul de miază-noapte salută Adunarea în urmă
toarele cuvinte :
— Asupra mea a căzut cinstea să asist la des
chiderea Sfatului Ţării şi să vă aduc salutul solda
ţilor moldoveni de pe frontul de miază-noapte. Ei
demult aşteaptă cu nerăbdare veşti, despre pământ şi
voie. Soldaţii, fără îndoială, vor cuceri toate drep
turile poporului şi vor da sprijin Sfatului Ţării. Ei
cu toţii strig ă :
— Trăiască Basarabia autonomă !
Delegatul soldaţilor moldoveni din peninsula Crimeia salută Sfatul Ţării şi îşi exprimă dorinţa, ca
să se înfăptuiască totul, despre ce s’a vorbit aici în
chestiunea pământului şi libertăţii. In concluzie el
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salută Republica basarabeană şi Republica federativă
rusă.
Cuvântul se acordă marinarului I. Gafencu, repre
zentantul Comitetului executiv al soldaţilor moldoveni
din Odessa.
— Comitetul din Odessa—-a spus deputatul Ga
fencu,— încă din primele zile ale revoluţiei a început
să lucreze în folosul poporului moldovenesc. El a
unit pe toţi ofiţerii şi soldaţii moldoveni din gar
nizoana Odessei şi a organizat la 18 Aprilie o ser
bare mare, la care au participat 12.000 de soldaţi
moldoveni şi cari au jurat în faţa drapelului naţio
nal să fie credincioşi ideii naţionale şi să contribue
la înfăptuirea programului partidului moldovenesc. El
a organizat soldaţii de pe frontul românesc, din Sevastopol, Ecaterinoslav şi alte multe oraşe. El a în
dreptat pe calea bună a naţionalismului pe ofiţerii
m oldoveni; el a creiat Comitetul central din Chişinău,
care a organizat cohortele moldoveneşti, iar în tim
pul din urmă regimentele moldoveneşti. Astăzi, când
prin munca soldaţilor se deschide Sfatul Ţării, Co
mitetul din Odessa se simte fericit, că poate să trans
mită răspunderea pentru viitorul poporului în mâi
nile Sfatului Ţării, căruia îi va da tot sprijinul.
In concluziune, oratorul, în numele Comitetului din
Odessa, doreşte Sfatului Ţării înţelegere şi succes.
Studentul I. Văluţâ, delegatul societăţii studenţilor din
Odessa „Renaşterea“ , se adresează Adunării cu urmă
toarele cuvinte:
— Domnilor deputaţi ai primului parlament basa
rabean !
Vă salut în numele studenţilor moldoveni, cari au
o bucurie mare, că au posibilitatea sa vadă cu ochii,
cum în această zi mare ţara noastră se organizează
pe temelii, despre cari au visat atâta fiii cei mai buni
ai poporului nostru.
Studenţii moldoveni îşi dau perfect de bine seama
de obligaţiunile grele, pe cari vi le-aţi luat şi din
partea lor făgăduesc tot sprijinul, ca să aducă scumpa
noastră Basarabie la fericire.
Oratorul termină, strigând în numele societăţii stu
denţeşti .»Renaşterea« din Odessa:
— Trăiască Sfatul Ţării! Trăiască Basarabia!
După aceasta cuvântul se acordă arhimandritului
Gurie, reprezentantul clerului moldovenesc. Apariţia
lui la tribună a fost salutată cu aplauze. Prea Cuvioşia Sa se adresează către Adunare cu următoarele
cuvinte:
— Domnule Preşedinte şi domnilor deputaţi!
Vă aduc salutul meu sincer.» Deputaţi moldoveni“ ...
ce cuvânt nou, frumos, necunoscut până acum (apla
uze). Ca reprezentant al clerului, din adâncul sufletului
vă doresc cele bune. Clerul moldovenesc a suferit in
trecut multe persecuţii; el a suferit mai mult din
partea ţarismului decât alte clase. Sfânta Scriptură
spune, că cuvântul trebue să fie liber, dar în Rusia
el n’a fost liber pentru cler. Noi învăţam în şcoală nu

limba care trebuia să ne mântuiască, ci aceea care ne
ducea la robie.
învăţam şaisprezece ani şi când ne duceam la sate
ca să luminăm poporul, ne convingeam că noi n’aveam
cunoştinţe folositoare. Acei ceri doriau să fie de folos
poporului, trebuiau să înveţe dela început. Libertatea,
egalitatea şi fraternitatea, aceste principii creştineşti,
în realitate, în vieaţa Bisericii, nu se simţeau până
acum. Cred că în momentul de faţă clerul va putea
deveni conducător adevărat al poporului. Sfatul Ţării,
în care astăzi de mai multe ori s’a invocat numele
lui Dumnezeu, va ajuta să se întărească autoritatea
în ţară, să stabilească pacea binefăcătoare şi vieaţa
creştinească adevărată.
Aceste urări le exprimă nu numai clerul, ci şi Se
minarul şi toate şcoalele spirituale din Basarabia, în
numele cărora doresc succes Basarabiei şi Sfatului
Ţ ă rii!
In limba moldovenească rosteşte o cuvântare re
prezentantul slujbaşilor căilor ferate, declarând, că
slujbaşii din Basarabia vor da tot sprijinul Sfatului
Ţării în organizarea poporului moldovenesc şi termină
cu cuvintele:
— Trăiască Basarabia, care a înviat din morţi!
Trăiască Sfatul Ţării!
Mai departe urmează cuvântarea delegatului parti
dului socialist-revoluţionar moldovenesc, deputatul I.
Buzdugan, care spune:
— Astăzi este învierea din morţi a poporului nostru
moldovenesc. Mai bine de o sulă de ani noi am . - ut
de suferit sub jugul ţarismului, dar astăzi şi pentrn
noi a răsărit soarele libertăţii. De acum înainte el va
lumina vecinie. In cursul unui veac întreg noi n’am
avut nici o zi, care s’ar asemăna cu cea de astăzi.
Astăzi este ziua Intrării în Biserică. Astăzi Basa
rabia noastră, ca un prunc nevinovat, intră în Bise
rică, în era nouă a vieţii sale. Ţarismul a isgonit
limba noastră, distrugându-ne sufletele; în şcoală şi
Biserică limba noastră a fost persecutată, dar iată că
adevărul etern acuma a înviat, fiindcă sufletul nu
poate fi încătuşat în lanţuri. Limba noastră n’a
fost nimicită şi sufletul nostru n’a fost omorît. El s’a
păstrat în elegiile noastre, în legendele noastre popo
rane şi în basm e; el s’a păstrat în rugăciunile noas
tre către Dumnezeu. Când astăzi am auzit în Biserică
serviciul divin oficiat în limba noastră veche şi am
văzut acolo ridicându-se drapelul nostru naţional,
m’am gân dit: de-acuma a răsărit şi steaua noastră şi
va lumina veşnic ; limba noastră nu va fi persecutată
ca înainte. Fiindcă, într’adevăr, poporul nostru se asea
mănă cu un hârleţ, despre care poetul Goga spune:
»Te-ai frânt de glia tuturora,
Dar n’ai săpat moşia ta«.
De-acuma înainte să ne conducem singuri vieaţa şi
soarta nostră. Şi să dea Dumnezeu ca fraţii noştri
de peste Nistru şi Carpaţi să-şi vadă înfăptuit visul
lor despre autonomie, aşa cum l-am văzut noi astăzi

pe al nostru. Noi trebue să intrăm în contact strâns
cu fraţii noştri de peste Nistru; noi nu trebue să-i
lăsăm să piară, ci trebue să-i ajutăm. Să nu vă fie
frică de greutăţile pe cari le veţi întâmpina. Noi tre
bue să fim ca cremenea, care, când se loveşte de oţel,
dă scânteie.
Să muncim, ca să devenim lumină pentru toate po
poarele, cu cari trăim împreună şi cu cari trebue să
trăim în înţelegere reciprocă. Dacă vom face aşa, vom
fi o ţara fericită. Din adâncul inimei doresc un viitor
strălucit! Trăiască Sfatul Ţării şi toate naţionalităţde reprezentate în e l !
Ştabs-Căpitanul Bogos, delegatul Comisariatului mi
litar moldovenesc pe lângă Sfatul Ţării, se adresează
către Adunare cu următoarele cuvinte :
— Fraţilor!
Astăzi a căzut de pe ochii noştri vălul. Privirea
noastră este clară. Din ziua de astăzi noi suntem
scăpaţi de robia grea de un veac a ţarismului. In ziua
de astăzi sufletul Moldoveanului sclipeşte cu raze de
pietre scumpe. Pietre scumpe sunteţi d-voastră, domn lor deputaţi. In numele Comisariatului strig: La
mulţi a n i! Noi, Comisariatul provizoriu, până acuma
am avut grijă de soldaţii moldoveni, cari veneau la
noi şi cereau să-i adăpostim. Până acuma noi am
apărat multe ţă ri; acuma vrem să apărăm ţara noas
tră, care ne este mai scumpă ca orice. Pe aceşti sol
daţi, pentru apărarea ţării de primejdie, noi i-ant
adunat sub drapelul naţional în regimente moldove
neşti.
De-acuma înalta obligaţiune de a-i aduna pe toţi
Moldovenii din toată Rusia, în regimente naţionale
moldoveneşti, trece în mâinile Sfatului Ţârii. D -voa
stră trebue să înfăptuiţi toate visurile poporului nostru.
Luaţi măsuri grabnice să fie chemaţi toţi Moldovenii
în Patrie. Ei de atâta timp visează să-şi vadă popo
rul liber. De-acuma noi suntem liberi. De-acuma che
marea voastră trebue să răsune în toată lumea, spu
nând :
” Veniţi, viteji apărători ai ţării !
Veniţi căci sfânta zi a răsărit,
E ziua mare a reînălţării
Drapelului de gloanţe zdrenţuit.
Veniţi din toate unghiurile zării
Să cucerim ce-avem de cucerit /«.
Adunaţi-vă, fraţilor, din toată Rusia, adunaţi-vă
şi ne ajutaţi să cucerim libertatea culturii moldove
neşti, pe care noi până acuma n’am v ă zu t-o !
Cuvântarea Ştabs-Căpitanului Bogos a fost acope
rită cu aplauze furtunoase.
Cel din urmă orator a fost Trofim, care rosteşte
o cuvântare în numele Congresului ţărănesc din jud.
Bălţi, care a avut loc la 19 Noemvrie a. c..
Sunt împuternicit, fraţilor, să vă comunic, că ţă
ranii pun mare speranţă în Sfatul Ţării. Această
speranţă va aduce fericire poporului. Până acum în
Rusia era foarte rău. De-acuma înainte trebue să fie
altfel. Noi toţi trebue să suportăm greutăţile vieţii
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basarabenilor Mitrafa şi Hodorogea, cari au căzut de
mâna răufăcătorilor. Toată asistenţa se scoală în pi

politice şi economice. Ideia dreptăţii şi adevărului trebueşte înfăptuită de către Sfatul Ţării. Din partea
noastră îi vom da tot sprijinul. Dar el trebue neapă
rat să vină în ajutorul ţăranilor, cari se găsesc într’o
situaţie foarte grea. In judeţul Bălţi se găsesc două
regimente căzăceşti, cari în comitetele lor au scos
o rezoluţie, că nu vor înceta cu devastările până
când nu le vor da drumul pe acasă. Ce va rămânea
din ţăranii noştri, dacă noi îi vom lăsa în ghiarele
duşmanilor. In acest moment toţi aşteaptă ajutor dela
Sfatul Ţării. Ajutaţi-i, fraţilor, în marea lor nenorocire
şi nu uitaţi de ei şi pe urmă. Luminaţi-i, şi d-voastră
veţi avea în ei cea mai puternică forţă, care va aduce
Basarabia la fericire.
După ce s’au terminat felicitările, Preşedintele I.
C. Inculeţ propune să se cinstească amintirea tuturor
luptătorilor pentru binele poporului şi în special a

cioare.
La sfârşit Preşedintele se adresează către Adunare
cu o cuvântare, în care arata că Sfatul Ţării şi-a
început lucrările sub semne fericite:
— Soarele a strălucit toată ziua. Să nu se stingă
lumina lui pentru noi niciodată. Noi am auzit felicitările
din partea diferitelor grupări şi organizaţii şi în aceste
felicitări se vede dorinţa tuturor de a lucra cu noi la
un loc. Toţi sunt însufleţiţi de dorinţa de a ne susţine.
Să lucrăm dar împreună şi noi ne vom atinge ţinta!
După aceasta Preşedintele declară prima şedinţă a
Sfatului Ţării închisă.
Şedinţa se închide la orele 8 şi 15 minute seara1).
Preşedinte, I. Inculeţ.

III

2)
Proiectul de organizare a ocârmuirii Basarabiei*
>
„1. Puterea înaltă în Basarabia o are Sfatul Ţării
care este cel mai înalt aşezământ de ocârmuire până
la chemarea Adunării poporane basarabene.
„2. Organ (aşezământ) împlinitor al Sfatului Ţării
este Sfatul Directorilor generali, care este răspunzător
pentru trebile şi măsurile sale numai înaintea Sfa
tului Ţării.
„3. Sfatul Directorilor generali are toată puterea îm
plinitoare şi lucrează în temeiul zacoanelor3) şi poveţelor date şi întărite de Sfatul Ţarii.
„4. Legăturile între Sfatul Ţării şi stăpânirea cen
trală au să se facă prin Sfatul Directorilor generali.
„5. Sfatul Directorilor generali este alcătuit dintr’un
Director-preşedinte şi 10 Directori generali pe urmă
toarele departamente: unul pe trebile din lăuntru; aţ
doilea pe învăţământul norodului; al treilea pe tre
bile pământului şi ale gospodăriei săteşti; al patrulea
pe trebile finanţelor ; al cincilea pe treburile drumu
rilor de fier, pe poşte şi telegraf; al şaselea pe trebile
ostăşeşti; al şaptelea pe judecătorii şi pe trebile cre-

1) Tradus din ruseşte.
2) Ziarul »Cuvânt M oldovenesc“, Nr. 109/917.
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dinţelor religioase; al optelea pe negoţ, industrie şi
pentru apărarea muncii; al nouălea pe trebile străine
(internaţionale) şi al zecelea— controlul general.
»6. Sfatul Directorilor generali se alcătueşte de o
faţă însărcinată cu această treabă de către prezidium-ul Sfatului Ţării împ eună cu o Comisie mij
locitoare, în care intră 7 deputaţi dela toate fracţiile
Sfatului Ţării. Sfatul Ţării are drept să-i întrebe
pe directorii generali despre orice treabă în ocârmuirea lor şi ei sunt datori să răspundă. Dacă Sfa
tul Ţării arată neîncredere Directorilor generali, ei
părăsesc slujba lor toţi sau o parte din ei.
„ 7 . Trebile Ţării se hotărăsc după zacoanele de
până acuma, cari n’au fost desfiinţate de stăpânirea
vremelnică (rusească) sau de Sfatul Ţării. Asemenea
se iau în seamă măsurile şi poruncile stăpânirii vre
melnice (ruseşti), cari au fost scoase dela 1 Martie
1917 încoace şi cari se potrivesc cu împrejurările din
ţara noastră“ .

Legilor.

ION PELIVAN
Director General al Externelor

Col. T. COJOCARU
Director General al Răsboiului

T. IONCU
Director G-ral al Finanţelor

ION INCULET
Preşed. Sfatului Ţării

PAN. ERHAN
Preşed. Cons. Directorilor ge
nerali şi Director General al
Agriculturii

ŞT. CIOBANU
Director G-l al învăţăm ântului

VL. CRISTI
Direcţor General al Internelor

NIC. CODREANU
Director General al Comunica
ţiilor

V. PODVINSCHI
Director G-ral al Controlului

P B IM U L G U V E R N A L R E P U B L IC II M O L D O V E N E Ş T I
Acest Guvern a fost întărit de Sfatul Ţării în ziua de 7 Decemvrie 1917 *).
») Au mai figurat M. SAVENCO—Director General al Justiţiei şi B. G R IN FE LD -D irector General al Industriei şi Comerţului.
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C olon el re z e rv ă T E O D O SIE C O JO CARU

Cel dintâi Director general (Ministru) la departa
mentul de răsboi al armatei Republicii moldoveneşti.
Născut în anul 1879 în comuna Bubueci, judeţul
Lăpuşna.
Absolvent al Şcoalei militare din Odessa.
A făcut parte ca membru activ în Comitetul cen
tral executiv ostăşesc moldovenesc din Chişinău, fiind
unul dintre membrii, care a luat parte la organiza
rea acestui Comitet.
In demnitatea de Director general al răsboiului, a
fost numit după ce fusese ales deputat în Sfatul Ţării.
Imbolnăvindu-se apoi, i s’a ţinut locul pentru scurt
timp de către Sub-Locot. Gherman Păntea.
In al doilea guvern (Dr. D. Ciugureanu) a rămas

numai Şeful Statului-major al armatei Republicii mol
doveneşti. Tot din cauza sănătăţii i s’a ţinut şi locul
acesta un oarecare timp de către d-nii: Căpitan Du
mitru Bogos, apoi de Colonel Ghepeţchi şi în urmă
de către Colonel Gaivaronschi.
Pe la începutul lunii Martie revine din nou la şe
fia Statului-major, pe care o deţine până la demobi
lizarea armatei Republicii Moldoveneşti, după care,
printre primii ofiţeri moldoveni, trece în armata ac
tivă română, demisionând din cauză de boală, în
anul 1919.
In urmă a ocupat şi demnitatea de preşedinte al
Comisiei interimare a municipiului Chişinău.
*
*
*
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După d-1 Colonel T. Cojocaru, când s’a alcătuit
al doilea guvern de către d-1 Dr. D. Ciugureanu, a in
trat în acest guvern, la Departamentul de răsboi, def.
Colonel Const. Brăescu, care până la acea dată ocupa
postul de Comandant al Brigăzii de cavalerie din
Chisinău.
La 16 Martie 1918, def. Colonel C. Brăescu este
înaintat de Republică la gradul de General de brigadă,
deţinând demnitatea de Ministru al Armatei până la
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Unire, iar după această dată, după demobilizarea ar
matei Republicii Moldoveneşti, trece cu acest grad in
armata activă română.
A fost inspector al Cercurilor de recrutare din Ba
sarabia, apoi inspectorul lucrărilor de pensii din Ba
sarabia.
, .
A încetat din vieaţă în anul 1 9 2 7 , făcându-i-se fu
nerarii naţionale, trimiţându-i-se din Bucureşti o co 
roană de flori naturale din partea M. S. Regelui.

GH. PÂNTEA

V. T A N Ţ U

V. CIJEVSCHI

C. O S O IA N U

IST. SECARĂ

Personalităţile de mai sus au ocupat diferite dem
nităţi în Republică, astfel după cum urmează:
Răposatul V. Cijevschi1) şi V. Ţanţu au fost co
misari militari în Basarabia până la înfiinţarea Sfa
tului Ţării; d-nii N. Secară şi C-tin Osoianu au fost
Subsecretari de Stat la Departamentul răsboiului în
timpul Republicii Moldoveneşti.
Gherman Pântea a ţinut locul provizoriu al d-lui
Col. Cojocaru, Director general al răsboiului.
*

*

*

Redau mai departe o strigare a Comisarului militar
către ostaşii moldoveni, precum şi copia ordinului
Nr. 1, dat pe armata Republicii moldoveneşti:
*) Vasile Cijevschi a fost ulterior, tot în Republică, Sub
secretar de Stat la Departamentul afacerilor străine.

I.

Comisariatul generai militar moldovenesc către
soldaţii şi ofiţerii celui dintâi Regiment
moldovenesc
Cetăţenilor!
Voi v’aţi învrednicit să fiţi cei dintâi vulturi ai
scumpei noastre Basarabii. S’au împlinit visurile tu
turor bunilor Moldoveni, a sosit timpul fericit al deş
teptării şi voi, vulturii Ţării, sunteţi sprijinul biruinţei
noastre. Voi aţi fost împrăştiaţi pe toată faţa pămân
tului, voi aţi fost înlăturaţi şi îndepărtaţi dela vatra
sfântă a Ţ ă rii; duşmanul nu v’a lăsat să fiţi împre
ună, că se temea de puterea voastră. Azi lanţurile
robiei au căzut şi voi sunteţi la sânul Ţării voastre.
Şi credem, fraţilor, că nu mai vreţi să fiţi iarăşi des-
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pârţiţi. Dar atunci trebueşte să facem una şi bună:
să ascultăm unul de altul, ca să ne închegăm şi să ne
împreunăm mai tare şi mai strâns... La lucru, fraţilor,
fără nicio şovăială, pentru scumpa noastră Basarabie!
Comisar militar, V. Ţanţu ’ ).

11.
Ordin către oştirile Republicii moldoveneşti-)
Nr. 1.
15 Decemvrie 1917, Chişinău.

Cetăţeni, soldaţi şi ofiţeri!
Grea sarcină a căzut asupra mea. Adunarea Înaltă
a Sfatului Ţării m’a împuternicit să îndeplinesc obli
gaţiunile Directorului general de răsboi şi marină.
Trebue să întrebuinţăm forţe supraomeneşti în lupta
cu dezastrul şi dezordinea ce bântuesc în Republica
rusească şi ameninţă să ajungă cu valurile lor şi în
ţara noastră «Moldova“ . Cea mai mare dificultate
întâmpinăm în faptul că noi toţi am pierdut încre
derea şi nu mai credem nimănui. Intre noi sunt sămănate neîncrederea şi îndoiala.
Cetăţeni, eu sunt împuternicit de Sfatul Ţării, ales
de voi, şi prin aceasta sper, că toate ordinele mele
vor fi luate în consideraţie şi executate.
1. Ţinând seamă de toată gravitatea momentului
şi că reuşita poate fi câştigată numai prin ajutorul
tuturor organizaţiilor democratice, fac apel călduros
către toţi să mă ajute la lucrarea aceasta grea. Cu
ajutorul lui Dumnezeu, cetăţenilor, să lucrăm împreună
pentru mântuirea iubitei noastre Republici Moldove
neşti.
2. Numesc ca ajutor al meu pentru afacerile de
marină pe Locot. Prahniţchi şi pentru infanterie pe
Ajutorii de Sub-Lt. Secară şi Osoianu3).
3. Numesc în postul de Comandant al garnizoanei
oraşului Chişinău pe soldatul Ilie Catârău din Regi
mentul I moldovenesc şi, în calitate de reprezentant al

') » Cuvânt Moldovenesc1-1, Nr. 102 din 15 Noemvrie 1917.
2) Reprodus de d-1 Gherman Pântea în lucrarea sa »Rolul
organizaţiilor militare moldoveneşti“, pag. 6 1 -6 2 .
a) D-nii N. Secară şi C. Osoianu erau deja aleşi in acea
demnitate de către Sfatul Ţării, deci această din urmă nu
mire a fost numai ca o reconfirmare.
•i) Faimosul Ilie Catărău nu avea nicio legătură nu numai
cu Sfatul Ţării, dar nici chiar cu Regimentul moldovenesc.
Acesta s ’a strecurat în regiment ca un revoluţionar pentru
a răsvrăti pe ostaşii moldoveni la revoluţie - contra ofiţerilor
şi ordinei.
Ilie Catărău a locuit la d. Şur, la care a rechiziţionat un
apartament, prin adjutantul său d. Ajut. Sub.-Lt. N. Companeiţev,
actualmente funcţionar la Primăria municipiului Chişinău. Ulte
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Sfatului Ţ ă rii4), îl împuternicesc cu depline puteri, de a
uza de toate mijloacele ce-i stau la dispoziţie, spre a
menţine ordinea în capitala tinerei noastre Republici.
4. Ordon tuturor unităţilor militare, ocârmuiriior
şi instituţiilor, ca toată averea militară ce se găseşte
pe teritoriul Republicii moldoveneşti să nu fie înstrăi
nată şi trecută peste hotarele Republicii Moldoveneşti,
fără ştirea şi voia Directoratului general de răsboi.
5. împuternicesc pe căpitanul Caşcarev să formeze
în oraşul Bender un divizion moldovenesc de artilerie.
Complectarea acestui divizion cu oameni şi cu cai
o pun în sarcina Ocârmuirii de artilerie de pe lângă
Directoratul de răsboi.
6. Drujina 5) »Hersonului«, ce se află în Bender,
având în vedere că este complect alcătuită din soldaţi
moldoveni, ordon a fi considerată moldovenească şi
reorganizată din 6 compănii în 8 compănii. Formarea
acestei diujini cade în sarcina Lt.-Colonelului Gaivaronschi.

7. Drujina 478, ce se găseşte în oraşul Bălţi, fund
formată din soldaţi moldoveni, ordon a fi considerată
moldovenească şi transformată în drujinâ de 8 com
pănii. Formarea aceasta cade în sarcina Ştabs-Căpitanului Popa.
8. Ordon a se înfiinţa o Comisiune de medici, pe
lângă Regimentul I moldovenesc, sub preşedinţia Me
diculu i-Şef al acestui regiment şi cu 4 membri: 3
medici şi un ofiţer reprezentant al părţilor militare,
pentru cercetarea sănătăţii ofiţerilor şi soldaţilor din
unităţile militare moldoveneşti, pentru acordare de
concedii sau eliberare din serviciul militar. Comisiunea
va începe a funcţiona dela 18 Decemvrie a. c..
Originalul semnat:
Locţiitorul Directorului general de răsboi,
Sub-Lt. Păntea.
Şeful Cancelariei, Ştabs-Căp. Bogos.
Prim-aghiotant, Ştabs-Căp. A. Berezovschi.

rior, Ilie Catărău s’a mutat la hotel „ Londra“, ocupând camera
Nr. 1, unde a şi fost arestat in noaptea de 31 Decemvrie 1917
şi trecut peste Nistru.
, .
Ţin să mai adaog, că Ilie Catărău, înainte de numirea lui
în postul de comandant al garnizoanei Chişinău, se afla deţinut
în închisoarea centrală din localitate şi, datorită faptului că el
răsvrătise pe puşcăriaşi, a fost pus în libertate cu condiţia de a
se abţine dela acte de desordine.
Ieşit din închisoare, s’a adresat cu cerere către garnizoana
Chişinău, prin care a solicitat primirea şi însumarea lui ca vo
luntar în Regimentul 1 moldovenesc, în gradul de soldat, ceeace
i s’a şi aprobat.
s) O unitate de miliţieni cu efectiv de aprox. un batalion.

D, BOGOS «)

Născut în anul 1889 în comuna Grozeşti, judeţul
Chişinău.
Absolvent al Seminarului teologic din Chişinău, iar
studiile universitare şi le-a făcut la Varşovia.
Fost şef al Statului-major al armatei Republicii
moldoveneşti.
A luat parte activă în mişcările naţionale din Ba
sarabia (1917 — 1918).
A fost unul dintre cei dintâi prefecţi de judeţ (Lă-*)

puşna) după Unire, apoi Secretar general al Internelor
în Basarabia— în prima guvernare a d-lui General Averescu (1920), iar mai apoi Ministru al Basarabiei —
sub guvernul de scurtă durată al răp. Take lonescu.
Autorul lucrării „Basarabia la răspântie“ şi al mai
multor articole de revistă şi ziare, colaborator la re
vista » Vieaţa Basarabiei« (1932).
Actualmente Primar al municipiului Chişinău şi de
putat de Lăpuşna.

*) Maior în rezerva Armatei romàne.
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ORGANIZATORII şi COMANDANŢII
PRI MELOR UNI T ĂŢ I N A Ţ I O N A L E M O L D O V E N E Ş T I
COHORTE, DETAŞAMENTE şi REGIMENTE, PRECUM şi ROLUL LOR

<

O rg a n iza tori p rim e lo r u n ităţi de C O H O R T E M O L D O V E N E Ş T I dela O dessa şi Chişinău.

Acele unităţi au avut rolul de a menţine ordinea
în oraşele şi judeţele din Basarabia. Au fost reparti
zate pe circumscripţii judeţene, majoritatea fiind puse
la dispoziţia prefecţilor de judeţ şi şefilor de miliţie
ai judeţelor. S’au repartizat câte 1— 3 compănii (co
horte) Ia un judeţ, cu efectiv de 100 de oameni în
fiecare cohortă, cu un ofiţer. Totalul cohortelor la
început erau 12.
Iată un document privitor la organizarea cohortelor
moldoveneşti :

Organizarea cohortelor moldoveneşti
»Având în vedere provocările la anarhie şi siluirile
asupra locuitorilor din Basarabia şi urmările lor
nedorite, starea de nelinişte între soldaţii moldoveni
de pe front şi dela spate, provocate de către compăniile ce trec la front prin Basarabia, de dezertori şi
diferiţi matadori şi provocatori de dezordine, — aju
torul Comandantului suprem al Armatei de pe frontul
român, generalul Şcerbacev, prin telegrama Nr. 156.370
a permis să se formeze şi să se trimită în Basarabia
16 cete mobile de miliţieni din soldaţi născuţi în
Basarabia şi cari au fost răniţi nu mai puţin de două ori.
»Scopul formării cetelor:

» 1. Paza siguranţei personale şi publice a cetăţenilor;
»2. Lupta cu dezertorii şi matadorii;
»3. Oprirea vânzării tainice a băuturilor spirtoase;
»4. Prevenirea dezordinelor agrare;
«5. Lupta cu anarhia şi contrarevoluţia;
«6. Menţinerea ordinei în caz de demobilizare.

»Organizarea cetelor:
»1. O ceată se compune din 100 oameni (din uni
tăţile de rezervă ale circ. Odessa) cu un ofiţer;
»2. In capul cetelor stă un Inspector;
»3. Toţi comandanţii se numesc după indicaţiile Co
mitetului executiv moldovenesc.
»Regulele şi datoriile autorităţilor:
»1. Inspectorul cetelor este subordonat direct Şefului
Statului-major al circ. Odessa, iar în ordinea externă
va fi supraveghiat de Comandantul garnizoanei Chi
şinău ;
»2. Inspectorul îngrijeşte de formarea cetelor;
»3. Le dirijează unde crede că este mai necesară
prezenţa lo r ;
»4. Desemnează raza lor de acţiune (un număr de
sate);
»5. Stabileşte legătura cu organizaţiile revoluţio
nare locale şi Comisarul Guvernului;
»6. Ia toate măsurile pentru asigurarea siguranţei
politice;
»7. Dă ordinele necesare şefilor de ce te ;
»8. Despre activitatea sa, la timp comunică Şefului
Statului-major din Odessa şi Comitetului executiv
moldovenesc.
«Şefii cetelor:
»1. Şeful cetei este direct subordonat Inspectoratului,
iar în ordinea supravegherii externe— Comandantului
garnizoanei locale;
»2. In activitate se conduce de această instrucţie şi
indicaţiile inspectoratului miliţiei;
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»3. Ia şi hotărîri independente, dacă cer împrejurările;
„4. Aşează pe oameni în centrul regiunii sale (în
sat), după ord. Inspectorului;
»5. Face o exactă recunoaştere a regiunii sa le;
„6. Lucrează în înţelegere cu organizaţiile revolu
ţionare locale.
»Aprovizionarea:
„Soldaţii şi ofiţerii o primesc, ca şi în părţile de
rezervă, dela Comandanţii Cercurilor de recrutare, în
regiunea cărora sunt aşezaţi. Comisarii volostelor şi
Comitetelor săteşti sunt datori să lc dea tot concur
sul pentru mişcări şi cuartiruiri.
„NOTĂ.— Acum este Inspector al cetelor mobile
de miliţieni şi Com'sar dela Comitetul moldovenesc
pe lângă Ştabul circumscripţiei militare Odessa, Praporşcic Crihan.
„Locţiitor al Comandantului, Şef al Statului-major al Circ. militare Odessa, General-Leitenant, Marx.
„Adjutantul Secţiei de operaţiuni, Căpitan, Satinschi“.
(Ziarul „Cuvânt Moldovenesc«, Nr. 72 din 26 Au
gust 1917).
*
* *
Un caz, care pe cât este de interesant, pe atât e
şi de ciudat şi ţin să-l redau.
După deschiderea Sfatului Ţării (2 3 -2 4 Noemvrie 1917), Ajutorul Inspectorului cohortelor, d-1 N.
Ciornei, lansează un ordin, prin care schimbă denu
mirea de » cohorte« cu aceia de » detaşamente sburătoare«.
Statul-major rus din Odessa, aflând de această
schimbare, ordonă telegrafic d-lui N. Ciornei a raporta,
cari sunt motivele şi pe baza cărui ordin a făcut
această schimbare de denumire ?
D.
N. Ciornei răspunde telegrafic următoarele: „£ efului Statului major, Odessa. La telegrama Nr. 38.002,
am onoare a vă raporta: „Isto ria Neamului îşi are
m otiv ele şi b a zele e i“ ■)•
La răspunsul primit, Statul-major din Odessa n’a
mai revenit cu nici un ordin de urmare.
*
* #

Lista primilor comandanţi şi ajutoarelor lor
(după ordinea de bătae Nr. 40 din Februarie 1918):
Inspectorul Cohortelor—Sub-Locot. N. Ciornei*2),
Ajut. Insp. Cohortelor
»
»
D-tru Budescu,
Adjutant al Inspectorului „
„
Gulea,
Şeful depozitului de echipament—Sub-Lt. M. Suruceanu,
Ofiţer cu misiuni speciale— Sub-Lt. Scrob,
Preotul cohortelor— Protoereul Const. Parfenie,
Comandantul Batal. I — Maior Mavro Vladimir,
»
»
II — Căpitan Condrea,
*) Reţinută dela d-1 N. Ciornei.
2) înaintea acestuia a fost Sub-Locot. Anton Crihan, actual
mente Subsecretar de Stat la Ministerul de agricultură, iar
d. Ciornei fiind ajutorul d-sale.
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Comandantul comp. I
yy 2
yy
V
yy 3
yy 4
yy
yy 5
V
yy 6
yy
V
yy 7
yy
yy 8
yy
yy 9
yy
yy 10
yy 11
yy
yy 12
yy
Ofiţer subaltern
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

— Sub-Lt. Perepeliuc,
yy T. Ţugulschi,
—
yy Botezat,
yy ( f ) B. Bodorin,
—
yy Grigoraş,
—
yy Capelă,
—
yy Ceban,
—
yy Cârlătean,
—
yy Muscinschi,
yy Harea,
—
yy Roman,
—
yy ( f ) Răilean,
—
yy S. Gonţa, .
—
—
yy Ghilevici,
yy Veşcu,
—
—
yy Bulat,
—
yy Maiorov,
—
yy Păscari,
—
yy Matfeev,
—
yy Cotoman.
* *

Redau mai jos un ordin dat pe Cohortele moldo
veneşti :
O R D I N
pe C oh ortele m old oven eşti Nr. 40

din 10 Februarie 1918
P a rte a a ctiv ă

§ 1
Cu prezenta aduc la cunoştinţă lista ofiţerilor Co
hortelor moldoveneşti cu arătarea funcţiunilor ce în
deplinesc :
1. Inspectorul Cohortelor— Aj. Sub-Locot. N. Ciornei,
dela 1 Decemvrie 1917.
2. Ajut. Insp. Cohortelor— Aj. Sub-Locot. Budescul,
dela 22 Ianuarie 1918.
3. Adjut. person. al Insp.-Aj. Sub-Locot. Gulea, dela
8 Februarie 1918.
4. Şef de Stat-major— Căpitan Oţel, dela 1 De
cemvrie 1917.
5. Ajut.-şef pe partea activă— Sub-Locot. Doni,
dela 1 Decemvrie 1917.
6. Aj.-şef pe partea admin.— Adm.-Sub-Locot. Mândrescu, dela 29 Decemvrie 1917.
7. Ajut. Adj. pe partea activă— Sub-Locot. Curbet,
dela 22 Ianuarie 1918.
8. Ajut. Adj. pe partea admin.— Aj. Sub-Locot. Gurandă, dela 15 Decemvrie 1917.
9. Şeful Secţiei transmis.— Sub-Locot. Roşea, dela
1 Decemvrie 1917.
10. Ajut. şef. Secţiei transmis. — Subofiţ. Admin.
Brânză, dela 1 Ianuarie 1918.
11. Şeful depozit, echipament— Aj. Sub-Locot. Surucean, dela 1 Decemvrie 1917.
12. Ofiţer cu misiuni— Aj. Sub-Locot. Scrob, dela 19
Ianuarie 1918.

13. Ofiţer cu misiuni— Aj. Sub-Locot. Zadoianâi,
dela 9 Decemvrie 1917.
14. Preotul Statului-major — Protoiereu C. Parfenie,
dela 1 Noemvrie 1917.
C ohortele

1. Comand. Bat. I— Maior Mavro, dela 16 Decem
vrie 1917.
2. Adjut. Batal.— Aj. Sub-Locot. Leiland, dela 17 De
cemvrie 1917.
3. Şef partea Admin. Bat. 1— Locot. Stratan, dela
13 Decemvrie 1917.
4. Admin. pe partea Adm. Batal. I— Funcţ. militar
Doni, dela 21 Ianuarie 1918.
5. Casier şi cartir. Bat. I— Funcţ. militar Cupcic,
dela 23 Ianuarie 1918.
6. Comand. Cohortei 1—Aj. Sub-Locot. Perepeliuc,
dela 27 Ianuarie 1917.
7. Comand. Cohortei 2— Aj. Sub-Locot. T. Ţugulschi,
dela 1 Noemvrie 1917.
8. Comand. Cohortei 3—Aj. Sub-Locot. Botezat,
dela 16 Decemvrie 1917.
9. Comand. Cohortei 4—Sub-Locot. B. Bodorin, dela
3 Decemvrie 1917.
10. Comand. Cohortei 5— Aj. Sub-Locot. Grigoraş,
dela 7 Decemvrie 1917.
11. Comand. Cohortei 6—Aj. Sub-Locot. Capelă, dela
1 Decemvrie 1917.
12. Comand. Cohortei 7— Aj. Sub-Locot. Ceban, dela
1 Decemvrie 1918.
13. Comand. Cohortei 8— Aj. Sub-Locot. Grigoriev II,
dela 15 Ianuarie 1917.
14. Corn. Cohortei auxil. Bat. 1— Sub-Loc. Ghiton,
dela 17 Decemvrie 1917.
15. Corn. Bat. 2— Căpitan Condrea, dela 21 Ia
nuarie 1918.
16. Adjut. Bat. 2— Aj. Sub-Locot. Ştefârţă, dela 24
Decemvrie 1917.
17. Şef partea Admin. Bat. 2 —Căpitan Liciman,
dela 16 Ianuarie 1918.
18. Admin. pe partea Admin. Bat. 2— Aj. Sub-Loc.
Lupul-lacovin, dela 1 Ianuarie 1918.
19. Casier şi cartir. Bat. 2—Funcţ. militar Platonov,
dela 20 Ianuarie 1918.
20. Comand. Cohortei 9— Aj. Sub-Locot. Ştirbei, dela
20 Ianuarie 1918.
21. Comand. Cohortei 10—Aj. Sub-Locot. Cârlătean,
dela 1 Decemvrie 1917.
22. Comand. Cohortei 11— Aj. Sub-Loc. Muşcinschi,
dela 1 Decemvrie 1917.
23. Comand. Cohortei 12— Aj. Sub-Locot. Crico-Semeonov, dela 17 Decemvrie 1917.
24. Comand. Cohortei 13— Aj. Sub-Locot. Harea, dela
13 Decemvrie 1917.
25. Comand. Cohortei 14— Aj. Sub-Locot. Roman,
dela 1 Decemvrie 1917.
26. Comand. Cohortei 15— Aj. Sub-Locot. Răilean,
dela 1 Ianuarie 1918.

27. Corn. Coh. auxil. Bat. 2— Sub-Locot. Gobalji,
dela 31 Decemvrie 1917.
28. Corn. Coh. automob. Bat. 2— Aj. Sub-Locot.
Grigoriev, dela 18 Ianuarie 1918.
29. Corn. Coh. Călăraşi «Ultani«— Sub-Locot. Tătic,
dela 8 Ianuarie 1918.
30. Corn. Detaş. serv. legătură— Sub-Locot. Cupcea,
dela 16 Ianuarie 1918.
31. Admin. Detaş. serv. legătură— Funcţ. militar
Pulcev, dela 16 Decemvrie 1917.
O fiţerii in feriori ai co h o r te lo r Bat. 1 şi 2
32. Aj. Sub-Locot. Bulat, dela 8 Ianuarie 1918.
33. Sub-Locot. Veşco.
34. Locot. Ghilevici, dela 11 Ianuarie 1918.
35. Aj. Sub-Locot. Gonţa, dela 10 Ianuarie 1918.
36. »
»
Zaioncicovschi, dela 20 Decem
vrie 1917.
37. Locot. Zaiţev, dela 1 Ianuarie 1918.
38. Aj. Sub-Loc. Caimacar., dela 18 Decemvrie
1917.
39. Sub-Loc. Crasnopolschi, dela 22 Ianuarie 1918.
40. Aj. Sub-Loc. Cozac, dela-21 Ianuarie 1918.
41. Aj. Sub-Locot. Cuhar-Galcinschi, dela 15 De
cemvrie 1917.
42. Aj. Sub-Loc. Cotrubenco, dela 14 Ianuarie
1918.
43. Aj. Sub-Locot. Lunga.
44. Sub-Locot. Lupaşco, dela 18 Ianuarie 1918.
45. Aj. Sub-Locot. Lemne, dela 20 Decemvrie 1917.
46- ”
”
Luchianov, dela 23 Ianuarie 1918.
47. Sub-Loc. Medvedţchi, dela 20 Decemvrie 1917.
48. Aj. Sub-Loc. Maiorov, dela 16 Decemvrie 1917.
49- »
»
Negură-Condorachi, dela 1 Ia
nuarie 1918.
50. Aj. Sub-Loc. Obraşcenco, dela 20 Ianuarie 1918.
51. Sub-Locot. Popa, dela 15 Decemvrie 1917.
52. Aj. Sub-Locot. Păscari.
53- ”
”
Rusanovschi, dela 17 Dec. 1917.
54- ”
”
Soculschi, dela 1 Ianuarie 1918.
55- ”
”
Sârbu, dela 17 Ianuarie 1918.
”
”
Friptul, dela 20 Decemvrie 1917.
67- »
»
Harbură, dela 18 Decemvrie 1917.
58. »
„
Hristea.
59- ”
«
Cebotari, dela 10 Ianuarie 1918.
60. »
»
Şpacovschi, dela 10 Ianuarie 1918.
61. Sub-Locot. Iuhimeţ, dela 16 Decemvrie 1917.
62. Aj. Sub-Locot. Scutelnic, dela 2 Ianuarie 1918.
63. Ofiţer inferior Detaş. Călăraşi „Ultani“— Locot.
Vorobiov, dela 22 Ianuarie 1918.
64. Ofiţer inferior Detaş. serv. legăt.— Sub-Locot.
Cotoman dela 2 Ianuarie 1918.
65. Ofiţer inferior Detaş. serv. legăt.— Locot. Şoşov,
dela 5 Ianuarie 1918.
66. Ofiţer inferior Detaş. serv. legăt.— Aj. Sub-Loc.
Matveiev, dela 18 Ianuarie 1918.
67. Comand. Cohortei 16— Aj. Sub-Loc. Zaviţchi,
dela 10 Ianuarie 1018.
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§

2

Toţi domnii ofiţeri şi funcţionari specificaţi mai
sus, vor înainta imediat la Secţia administrativă a
Statului-major certificatele de încetare de plată ale lor
pentru primirea drepturilor de soldă.
Cei ce nu posedă certificatele, vor primi drepturile
numai pentru timpul cât se află în serviciul Cohortelor.
§ 3
Adjutantul-Şef al Statului-major al Cohortelor Mol
doveneşti, Sub-Locot. Doni, a reintrat astăzi în func
ţiunile sale de serviciu.
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Ajutorul Adjutantului, Sub-Locot. Curbet, va relua
în primire vechiul serviciu.
(Raportul Sub-Locot. Doni, a. c. Nr. 87.)
Originalul semnat:
Inspectorul Cohortelor, Sub-Locot. N. Ciornei,
p. Conformitate:
Adjutant-Şef partea activă, Sub-Lt. Doni.

f Colonel N. F U R T U N Ă

Organizatorul şi Comandantul celui dintâi Regi
ment de Infanterie Moldovenesc.
Colonelul N. Furtună a fost cel mai mare în grad
dintre primii ofiţeri moldoveni de carieră, cari au
aderat dela început la organizarea Comitetelor naţio
nale moldoveneşti.

A activat şi contribuit pentru opera românească—
începând dela 1 Mai 1917 până la Februarie 1921,
când, încă în plină vigoare, a încetat din vieaţă,
fiind mult regretat de camarazii săi, ofiţeri ai fostei
Republici Moldoveneşti.
*

A fost un fierbinte patriot, luând parte activă la
luptele naţionale pentru Românism.
Prin el s’au pus bazele de organizare a celor din
tâi unităţi naţionale moldoveneşti în Basarabia şi
printr’însul au fost chemaţi ofiţerii moldoveni de pe
front şi din oraşele ruse, cu cari apoi s’au încadrat
acele unităţi.

*

*

Pe când organiza Regimentul Moldovenesc, (1917),
Col. N. Furtună era în gradul de Lt.-Colonel, a fost
apoi înaintat la gradul de Colonel de către con
ducerea Republicii în anul 1918, cu care grad s’a
activat în armata română — imediat după Unire, fiind
numit Comandant al Cercului de recrutare Chişinău.
*
*
*
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Regimentul 1 Infanterie Moldovenesc s’a organizat
în urma demersurilor ce s’au făcut de către Comi
tetul central executiv ostăşesc moldovenesc din Chişinău, care a trimis o delegaţie la laşi la Generalul
Şcerbacev şi la Petrograd la Primul-Ministru Kerenschi,
cerând aprobarea cuvenită.
Regimentul s’a format din ofiţeri, reangajaţi şi sol
daţi moldoveni, elemente pur româneşti din Basara
bia, afară de vre-o câţiva ofiţeri
rnşi, dar şi
aceştia moldovenizaţi. S’a alcătuit din 4 batalioane, o
companie de mitraliere şi o companie de cadre— pen
tru viitorii instructori.
Efectivul batalionului varia între 1.000— 1.200 oa
meni. In Februarie 1918 Regimentul avea un efectiv
de: 103 ofiţeri, 11 medici funcţionari, 7 surori de ca
ritate, 2.875 trupă, 80 cai.
Batalionul al 4-lea era destinat ca rezervă — penru a complecta efectivul cohortelor judeţene, însărci
nate cu menţinerea ordinei prin sate.
*
*
*
Regimentul 1 Infanterie Moldovenesc, ca şi celelalte
unităţi, nu a avut drapel dat de Republica moldove
nească, ci în locul acestuia avea steagul tricolor
românesc. Ofiţerii şi trupa au depus jurământul în
prezenţa acestui simbol şi în faţa preotului şi a Co
mandantului de regiment, după următoarea formulă:
„In numele lui Dumnezeu Atotputernicul, jur cre
dinţă Republicii democratice moldoveneşti, supunere
ocârmuitorilor şi legilor ei şi îndatoririlor militare în
toate împrejurările, în timp de pace, ca şi în timp de
râsboi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“
*
*
*
După Unirea Basarabiei, în conformitate cu Jur
nalul Consiliului de Directori generali ai Republicii, s’a
dispus demobilizarea trupelor moldoveneşti şi, potri
vit ordinului Nr. 459, al Ministerului de răsboi ro
mân, din 15 Mai 1918, — acest Regiment s’a contopit
cu Regimentul 23 infanterie românesc.
Ofiţerii moldoveni, cari au dorit, au rămas în Re
gimentul 23 infanterie, fiind însumaţi la drepturi pro

») A se vedea I. D. Nr. 3.227, publicat în Monitorul Ofi
cial din 1 Noemvrie 1918.
2)
Din lipsă de acte originale, ordinea de bătae a unită
ţilor s’a întocmit pe baza declaraţiilor ofiţerilor, cari au făcut
serviciul efectiv în acele unităţi.
3) A fost membru în Comitetul executiv moldovenesc al Sfa
tului deputaţilor soldaţi şi ofiţeri, precum şi membru în Comi
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vizoriu, ulterior s’a confirmat primirea
în armata română *).
*

*

lor definitivă

*

PRIMA ORDINE DE BĂTAE
A OFIŢERILOR REGIMENTULUI I *
2)
1.
Statul-Major
1. f Col. N. Furtună — Comandantul Reg. Ulterior
a fost înlocuit prin d. Colonel 5. Gurschi, iar acesta
din urmă prin d. Colonel /. Topenco.
2. Col. /. Topenco — Ajut. Comandant.
3. Ad-tor Lt.-Colonel P. Hudzinschi — Ajut. C-dt
Ad-tiv.
4. -j- Sub.-Lt. Dobrobojenco — Adjutant.
5. f Sub-Lt. Stanev— Ofiţer de legătură şi trans-misiuni.
6. f Căp.

Urfalov — ofiţer cu

aprovizionarea

la

bat. IV.
7. Sub-Lt. V. Vasiliu — ofiţer casier, înlocuit prin
Sub.-Lt. A. Caponi.
8. Ad-tor Sub-Lt. Luca Ştirbei — ofiţer cu cazarmarea şi aprovizionarea3).
9. Medic Colonel Becinarovschi — medicul Regimen
tului.
10. Preotul Ignatiev — confesor.
11 Locot. 'Diacenco, — Şef de muzică.
II
Cei dintâi comandanţi de batalioane
1.
2.
3.
4.

Colonel /. Topenco — Comandantul Bat. I
f Căpitan Celac
“
» II
Locot.-Col. Panaghianţ
»
» III
-f Locot.-Col. Fomov,
»
» IV
III
Şcoala de cadre

1. Căpitan Taran— Comandantul şcoalei.
2. Locot. Constantinov — Aj. comandantului.

tetul naţional moldovenesc din Odessa, iar apoi a făcut parte
ca membru activ în Partidul naţional moldovenesc din Chişinău.
A luat parte la organizarea Regimentului I Infanterie Mol
dovenesc, împreună cu răposatul Col. Furtună. S’a activat în
armata română cu gradul de Ad-tor Sub.-Lt., demisionând
din armată în Septemvrie 1918, din motive familiare.

Col. GH. L U JA N S C H 1 >)

Fost membru activ în Partidul Naţional moldo
venesc (1917).
Pe timpul Republicii moldoveneşti a fost în Secţia
de organizare a armatei a Directoratului răsboiului,
apoi la Comenduirea Pieţei Chişinău. D-sa a primit
însărcinarea de a forma o divizie de infanterie în
oraşul Cetatea-Albă, care însă n’a mai luat fiinţă
din cauză de forţă majoră. A fost printre cei dintâi
care a solicitat trecerea în armata română şi a în*)

demnat pe toţi ofiţerii moldoveni să facă acelaşi
lucru.
înainte de Unire a intrat în Serviciul Comenduirii
garnizoanei Chişinău ca consilier al Comandantului
Pieţei, care pe atunci era d. Col. P. Cănciulescu,
actualul General Comandant al Corpului III Armată.
E decorat cu ordinul »Coroana României« în gra
dul de comandor şi alte înalte ordine imperiale ruse.

*) Actualmente e Comandant al Pieţei Chişinău.
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Căpit. rez. E F R E M D U M B R A V Ă

Născut în com. Taşlâc, jud. Cet.-Albă, în anul 1885.
La vârsta de 20 ani s’a aruncat în vârtejul revo
lutei ruseşti din 1905 şi în răscoala din 1907, de pe
urma cărora a fost nevoit să se refugieze în România,
unde a stat până la 1909. Reîntorcându-se în Basarabia,
în acelaş an a fost arestat la punctul de frontieră Ungheni, deşi avea paşaport bulgăresc, şi a fost expediat
sub excortă la Odessa, unde a stat la închisoare un an.
In anul 1912, se înscrie audient la Institutul din
Chiev, secţia agronomică şi politehnică, unde ia parte
activă la formarea » Cercului studenţesc moldovenesc«,
împreună cu studenţii Alexie Bocancea, Vlad Cazacliu,
I. Dumitraşcu, Andrei Guţanu şi alţii.
Incepându-se răsboiul mondial, este mobilizat şi
trimis la şcoala militară de ingineri (fortificaţii, po
duri şi şosele) din Petersburg, iar după absolvire a fost
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repartizat la Comandamentul unei divizii de pe frontul
german. După isbucnirea revoluţiei ruse, în 1917, îşi cere
detaşarea ca translator de limba română la Cartierul Ar
matei a 6-a rusă din Bolgrad. Sosind aci începe lupta
pe terenul naţional împreună cu d-nii: Ştefan Ciobanu
şi Ion Pelivan, cari se aflau în acea garnizoană.
După plecarea d-lor Ion Pelivan şi Ştefan Ciobanu
la Chişinău, d. E. Dumbravă a rămas singur în Sudul
Basarabiei, unde se preocupă de organizarea elemen
telor moldoveneşti, trimiţând la Chişinău grupuri de
soldaţi moldoveni, căci se începuse organizarea regi
mentelor moldoveneşti.
Personal a organizat un regiment moldovenesc de
infanterie în Bolgrad, cu numele de »Noul basarabean«.
A fost Comisarul judeţului Ismail până la Unire,
iar după Unire a fost numit Prefect al aceluiaş judeţ.

Căpitan GH. V. A N D R O N A C H I

Autorul lucrării de faţa.
Născut în anul 1893, în com. Chiperceni, jud. OrheL
Absolvent al şcoalei militare din Odessa.
A fost organizatorul şi Comandantul primului De
taşament moldovenesc de Gardă călăreaţă, de pe
lângă Sfatul Ţării, fiind în acelaş timp şi Prefect de
miliţie al judeţului Chişinău, din August 1917 până
la Martie 1918 i).
Cavaler al ordinului derăsboi •>Sfântul Gheorghe«.

________________ _

*

*

*

*) In arm ata Republicii Moldoveneşti a avut gradul de Lt.Colonel (M. Of. pe Armata Republicii moldoveneşti. Anex. Nr. 78
din 22 Martie 1918). In prezent contează în Regimentul 7 Vâ
nători, fiind detaşat la Ministerul Basarabiei.

Detaşamentul comandat de mine a fost înfiinţat
la începutul lunii Noemvrie 1917 — încadrându-se cu
ofiţeri moldoveni şi ruşi basarabeni, iar gradele in
ferioare fiind recrutate din voluntari (tineri cu termen
redus) şi soldaţi moldoveni.
Armamentul, muniţiunile, echipamentul, caii cu harnaşamentul lor, furajul şi diferite alte materiale şi
furnituri s’au complectat prin strângerea lor de pe
drumuri şi câmpuri, căci se aflau în abondenţă la tot
pasul, părăsite sau aruncate de unităţile ruse, ce se
retrăgeau în debandadă de pe frontul român.
Cel mai mare număr de cai şi cel mai mult harnaşament şi armament s’a obţinut dela Regimentul 3
Zaamuri (cavalerie) şi Regimentul 21 cavalerie, cari
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din cauza lipsei de furaj şi a dezertărilor de oameni
cu o parte din efectivul cailor, erau desorganizate
complect.
Concomitent cu înfiinţarea Regimentului 1 de Infan- '
terie moldovenesc şi al Detaşamentului de Gardă în
Chişinău se începuse şi organizarea unei Divizii de
cavalerie, de către d. Lt.-Colonel Cricopulo.
Misiunea acelei Divizii era de a menţine ordinea
în întreaga Basarabie, — dar nu a putut lua fiinţă
din cauza lipsei de fonduri.
*

*

*

Detaşamentul a fost alcătuit din 4 escadroane (cu
2 divizioane), având un efectiv de 24 ofiţeri, 32 reanga
jaţi, 480 soldaţi, 540 cai de serviciu şi 24 cai pen
tru comanda mitralierelor şi trăsuri.

5. Locot. M. Dima (*)— Ofiţer de legătură şi trans
misiuni.
6. Locot. Litostanschi— Comand, mitralierelor.
7. Medic Căpit. Stepanov— Medic.
8.
n
veter. Căpit. Leonte— Medic veterinar.
9. Preotul N. Cazachevici— Confesor.
10. Sub-Lt. Coordina (*)— Şef de muzică.
II
Comandanţii de escadroane
1. Locot. Zireanu — Comand, escadronului
»
S. Nichitenco— Comand.
»
2.
Em. Cetacli (*) »
»
yy
3.
D. Spătaru (*)
»
»
yy
4.

I
II3)
III
LV

111
Ofiţeri subalterni la escadroane

ORDINEA ULTERIOARĂ DE BĂTAE A OFIŢERILOR
DETAŞAMENTULUI
I
Statul-major
1. Lt.-Colonel Gh. Andronachi — Comandant (*) ■).
2. Maior Alex. Untariu — Ajutor comandant şi ca
sier.
3. Locot. I. Popescu (* )— Adjutant 2).
4.
»
P. Svircevschi— Ştful biroului organiz. şi
operaţ.

i)
Ofiţerii însemnaţi cu o steluţă s’au activat în Armata ro
mână, restul au trecut în rezerva Armatei, iar alţii au plecat
în Rusia, înrolându-se în arm ata albă (Denichin-Vranghel)
împreună cu alţi camarazi — din celelalte regimente (Reg. 1
inf. mold., 1 Husari basar. şi 1 Husari moldov.).
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1. Locot. N. Nichitenco, 2. Lt. N. Donici, 3. Sub-Lt.
Ciuvaev, 4. Sub-Lt. Romanenco, 5. Sub-Lt. Moiseev,
6. Sub-Lt. Golovani, 7. Sub-Lt. Ivancenco, 8. Sub-Lt.
Covalenco, 9. Sub-Lt. Litvinschi, 10. Ajut. Sub-Lt.
Ivanov.
, *
*
*
Acest Detaşament s’a demobilizat odată cu cele
lalte unităţi naţionale moldoveneşti prin Comisia de
demobilizare, fără a se contopi cu vreun alt regi
ment românesc.

2) A fost înlocuit prin Locotenentul P. Svircevsclii.
3) Comandanţii esc. 1 şi II au fost şi Comandanţi ai Di vizioanelor de cavalerie respective.

C ăpitan rez. G H E O R G H E S Â R B U ')

Născut în Chişinău in anul 1891.
Absolvent al şcoalei militare de artilerie din Pe
tersburg.
Organizatorul şi Comandantul celei dintâi baterii
de artilerie moldovenească de pe lângă Sfatul Ţării.
*

*

❖

Bateria s’a încadrat cu soldaţi moldoveni, veniţi
la Chişinău de pe front din regimentele de artilerie
ruseşti.

î ) Unităţile s’au pus în ordinea vechimei lor, după eunl a
luat fiinţă fiecare.

Parte din tunuri şi material s’a luat din Brigada
14 Artilerie , ce-şi avea garnizoana la Chişinău până
la răsboi; iar cea mai mare parte s’a adunat de pe
drumuri, fiind abandonate de unităţile de artilerie
ruse — în dezertarea lor de pe frontul român.
La primirea ordinului de demobilizarea trupelor mol
doveneşti, această baterie s’a însumat la Regimentul
25 Artilerie, care în acel timp şi până azi, cu mici
întreruperi, îşi are garnizoana la Chişinău, suburbia
Buiucani.

C olon el r e z e r v ă M. P O P A

Născut în anui 1877 în comuna îaloveni, judeţui
Lăpuşna.
A absolvit şcoala de cavalerie din Elisavetgrad.
Fost Comandant al 1-iului Regiment de Husari (basa
rabean), apoi Comandant al Brigăzii de Cavalerie şi
mai apoi Comandant al garnizoanei Chişinău, în Re
publica Moldovenească.

Regimentul 1 Husari (basarabean) s’a înfiinţat
în oraşul Solgrad la începutul lunii Noemvrie 1917,
alcătuindu-se din două divizioane cu câte trei escadroane fiecare.
Efectivul lui era format din soldaţi basarabeni ai
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Diviziei VIII cavalerie şi încadrat tot cu ofiţeri basârabeni din aceeaşi divizie, care era compusă din regi
mentele 8 Husari, 8 Dragoni şi 8 Ulani.
Peste câteva zile după deschiderea Sfatului Ţării
— 21 Noemvrie 1917, — regimentul 1 Husari (basara
bean) porneşte în marş cu direcţia Chişinău. Sosind
aci, ocupă cazarma fostului regiment 8 Husari (rus).
Scopul venirii acestui regiment în capitala Repu
blicii era de a sprijini noua autoritate a provinciei
autonome.
Ostaşii acelui regiment erau, întru câtva, mai rusificaţi decât ofiţerii şi soldaţii din celelalte unităţi
naţionale moldoveneşti. îşi menţineau vechea tradiţie
de husari şi, prin vanitatea lor de călăreţi, şi-au ere»

iat o atmosferă ostilă între celelalte trupe călăreţe şi
mai ales între unităţile moldoveneşti de infanterie (co
hortele), cari erau cele dintâi aderente şi sprijinitoare
ale mişcării revoluţionare cu caracter naţional mol
dovenesc din Basarabia. Cavaleria însă era cea mai
din urmă care a renunţat la stindardul imperialismului
rusesc, pierzând numai într’o mică măsură conserva
tismul ei tradiţional.
Explicaţia constă în faptul că arma cavaleriei era
mai privilegiată în imperiul rus decât celelalte arme.
Supunându-se cea din urmă noului curent revoluţio
nar, cavaleria nădăjduia că se va reveni în curând
la vechea monarhie autocrată rusă şi atunci ea se va
transforma din nou într’o armată imperială, luptând
ca voluntară sub emblema albă sau verde.
In mistificarea acestei nădejdi, cavaleria sabota
sistemul revoluţionar rus şi bolşevismul încă multă
vreme după isbucnirea revoluţiei.
In cele din urmă, ostaşii cavalerişti s’au convins
că aspiraţiunile lor sunt irealizabile şi s’au împrăştiat
ori s’au adaptat momentului şi locului unde se aflau.
*

*

*

ORDINEA DE BĂTAE A REGIMENTULUI 1
HUSARI (basarabean)
I
1. Colonel M. Popa — Comandantul regimentului.
2.
»
Cigrinţov — Ajutor, comandant *).
3. Locot.-Colonel Fiona — Ajutor, comandant.
4.
»
»
Borcico-Hoţco — Ajutor ad-tiv.
5.
»
D. Popa — Ajutor operativ*2).

6. Locot.-Colonel Pavlovschi— însărcinări speciale 3).
7.
»
»
Stepanovschi, — cu organizarea.
8.
»
»
Vlad. Movilă— »
»
4).
II
Com andanţii de d ivizioan e 5).

1. Maior Andrianov — Comand. Divizion. I.
2.
n
St. Ianovschi
»
»
II.6)
III
T a b e la nom in ală a c e lo rla lţi ofiţeri

1. Căpitan Gheiching, 2. Căpitan E. Budescu, 3. Că
pitan S. Baldâri, 4. Căpitan N. Birman, 5. Căpitan V.
Beiul, 6. Căpitan Alexandru Balinschi, 7. Căpitan Gh.
Stori, 8. Căpitan I. Socolov I, 9. Căpitan D. Socolov,
10. Căpitan I. Socolov II, 11. Căpitan Mădărău, 12.
Căpitan C-tin Eviţchi, 13. Căpitan I. Eliade, 14. Locot. N. Duminican, 15. Locot. C-tin Russo, 16. Locot.
Tritiunov.
*
*
*
In Februarie 1918 acest regiment avea următorul
efectiv : 36 ofiţeri, 6 medici, 417 trupă, 616 cai.
*

*

*

După primirea ordinului de demobilizarea trupelor
naţionale moldoveneşti, conform ordinului Nr. 459 din
15 Mai 1918, al Ministerului de răsboi, acest regi
ment s’a contopit cu regimentul 9 Călăraşi românesc,
iar ofiţerii: parte din ei au trecut în armata activă
română, iar restul în rezervă 7).

t

B A trecut apoi la comanda Regimentului, iar Colonelul M,
Popa Ia comanda Brigăzii de cavalerie.
2) Trecut la Brigada de cavalerie.
3) Idem.
4) Trecut la Comenduirea pieţei, actualmente în activitate.
B) Tabela de efectiv la comanda Divizionului prevedea un
Locotenent-Colonel sau Maior, iar la escadron un Maior, cu un
Căpitan-Ajutor şi cu 2—3 ofiţeri subalterni. Tot astfel se pre
vedea şi la batalioanele de infanterie.

6) Actualmente Locot.-Colonel în aciivitafp.
7) Colonel Stepanovschi, Locot.-Colonel VI. Movilă, Maiof
St. Ianovschi (mai târziu), Căpitan Budescu, Căpitan Beiul, Că
pitan Balinschi, Căpitan 1. Eliade, Căpitan Mădărău şi Căpitan
C-tin Russo au trecut în armata română odată cu contopirea
regimentului lor cu regimentul 9 Călăraşi românesc. Restul de
ofiţeri, parte au trecut în rezerva armatei, iar parte au plecat
în Rusia, înrolându-se in armata albă, — ca voluntari ruşi —
luptând contra bolşevismului.

169

Regimentul 1 Husari (moldovenesc)
Regimentul I Husari moldovenesc, cu garnizoana
în Chişinău, a fost organizat şi comandat de Maiorul
rez. Gheorghe Botezata.
Acest regiment s’a organizat în oraşul Novogheorghievsc (Rusia), la începutul lunii Decemvrie 1917,
fiind încadrat cu ofiţeri şi soldaţi moldoveni din Ba
sarabia, ce se aflau în regimentul 8 cavalerie de re
zervă din acea garnizoană, care complecta efectivul
în oameni şi animale al Diviziilor VIII şi XIV cava
lerie ruse aflate pe front.
Astfel format şi organizat pe 6 escadroane, a ple
cat spre Chişinău, unde a sosit în ziua de 27 Decem
vrie 1917, ocupând cazarma de pe str. Feodorova, colţ
cu str. Bulgară ’), ocupată anterior de Brigada XIV
de Artilerie rusă.
Regimentul s’a organizat în conformitate cu un
ordin venit din partea Sfatului Ţării, semnat de către
răposatul V. Cijevschi ca Comisar militar şi de d.
Gherman Pântea, adresat d-lui Maior Gh. Botezatu,
aflat în garnizoana Novogheorghievsc, ceeace a apro
bat şi Statul-major al Regiunii militare Odessa, pre
cum şi garnizoana respectivă.
*

*

**7

Regimentul I Husari moldovenesc, până la punerea
lui în subsistenţă de către Republică, îndura mari
neajunsuri şi lipsuri, aşa încât trebuia să se între
ţină cum putea, din propria lui iniţiativă, pentru a-şi
duce existenţa de azi pe mâine. Astfel, d. Maior G.
Botezatu în noaptea de 29 Decemvrie 1917, perso
nal— în capul escadronului I, ocupă şi rechiziţionă
toate depozitele de alimente, materiale şi subsistenţă
aflate în » Ograda Armenească“ , pe cari pusese stă
pânire organizaţia bolşevică » Front-Otdeh.
De altfel mai toate unităţile moldoveneşti aplicau
acest sistem.
$
*
*
Intre Regimentul I Husari (basarabean), de sub
comanda d-lui Colonel M. Popa, şi Regimentul I Hu
sari (moldovenesc), de sub comanda d-lui Maior Gh.
Botezatu, exista un antagonism, din cauză că d. Col.
M. Popa intenţiona a contopi cele două regimente
într’un singur regiment sub comanda d-sale. S’au fă
cut propuneri în acest sens, însă d. Maior Gh. Bo
tezatu s’a opus. A intervenit pentru aceasta şi răpo
satul General C. Brăescu, fost atunci Colonel-Comandant al Brigăzii de cavalerie, invocând motivul, că
un regiment de Husari nu poate fi comandat de un
Maior. S’a răspuns că Regimentul 1 Husari (moldo
venesc) are ca Comandant un Colonel şi d. Maior
Gh. Botezatu a telegrafiat Colonelului Martânovschi,
*) Aceste străzi poartă azi denumirea de /. C. Brâtianu şi
General Draga lina.
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care se afla la Novogheorghievsc, să vină la Chişi
nău pentru a lua comanda Regimentului I Husari
(moldovenesc), ceeace şi s’a întâmplat, Maiorul Gh.
Botezatu rămânând Ajutor de comandant. Prin felul
acesta s’a aplanat oarecum conflictul dintre cele două
regimente de cavalerie.
Peste puţin timp, Colonelul Martânovschi se îm
bolnăvi, iar comanda Regimentului a luat-o d. Lt.-Col.
I. Jevalov din Ministerul de răsboi al Republicii.
*
*
*
Odată cu primirea ordinului de demobilizare, pre
cum şi ordinul Nr. 459/1918 al Ministerului de răsboi
român, acel regiment s’a contopit cu Regimentul 10
Călăraşi.
*
*
*
Cu toată stăruinţa şi investigaţiunile făcute, nu am
putut găsi ordinea de bătae a acelui Regiment. Din
mărturiile ofiţerilor cari au contat în acel Regiment
şi din ceeace îmi aduc personal aminte, ofiţerii cari
au activat mai mult— fiind primii cari au dat con
cursul la organizarea acestui Regiment, pe lângă cei
3 arătaţi mai sus, au fost: 1. Lt.-Col. Pojoga, 2. Lt.Col. Lebinus, 3. Maior Urbanovici (actualmente Lt.Colonel activ), 4. Căpit. Paleolog, 5. Lt. Nour, 6.
Lt. Grubneac (doi fraţi), 7. Lt. V. Seminel (actual
mente Căpit. activ), 8. Sub-Lt. Zaruţchi, 9. Ad-tor
Sub-Lt. Gemănean.
Efectivul total al acelui Regiment, la 7 Februarie
1918, era de: 27 ofiţeri, 5 medici, 395 trupă, 319 cai.
*
*
*
După ce au luat fiinţă cele 2 regimente de cava
lerie, ele au alcătuit Brigada de cavalerie din garni
zoana Chişinău ').
i) In afară de unităţile naţionale moldoveneşti arătate mai
sus, se mai aflau în garnizoana Chişinău şi alte un.taţi, ruse
şi ucrainene, după cum urmează:
Regimentul 7 infanterie rezervă, partea sedentară; Deta
şamentul Regimentului 21 infanterie; Detaşamentul 4 pioneri;
Regimentul 21 cavalerie-grăniceri; Regimentul 21 cavaleriegaidam aci; Regimentul 3 cavalerie-Zaamuri; Divizionul 2 ca
valerie al Regimentului 2 de Don, cazaci; Regimentul 43
infanterie rezervă polonez; Detaşamentul al 16-lea de auto
mobile - rus; Statul-major al Diviziei 111 de tiraliori; Deta
şamentul 53 hidrotehnic; Atelierele de cismărie ale Armatei
7 şi 9 ; Batalionul 34 ce exploatare — lucrători; Secţia 54
de motociclişti şi laboratorul chimic al Armatei 9 ; Secţia 4
de grenade; Parcul de artilerie al Diviziei 64; Depozitul de
automobile al Armatei 9 ; Batalionul al 14-lea Ucrainean —
hidrotehnic-apeduct; Batalioanele 8 şi 24 căi ferate; Bata
lionul 53 etapă; Regimentui 260 infanterie — ru s; Trenul de
luptă Nr. 120; Detaşamentul de infanterie Nr. 401; Bata
lioanele de transport: 120, 596, 597, 598; Regimentul 45 hidro
teh n ic— rus; Partea sedentară a Reg. 53 şi 54 ruseşti; Deta
şamentul hidrotehnic 20 — rus.
Unele din aceste unităţi se aflau încă în garnizoana Chi
şinău la intrarea trupelor române în Basarabia.

ORDINEA DE BĂTAE A BRIGĂZII DE CAVALERIE
1.
2.
3.
4.
5.

Col. C. Brăescu— Comandant ’).
Lt.-Col. Pavlovschi — Şef St.-major.
Lt.-Col. D. Popa — Ajutor ad-tiv.
Locot. N. Duminican — Şef bir. operaţiuni.
Locot. C-tin Russo — Adjutantul Brigăzii.
*
*
*

Am dat aceste detalii asupra ordinei de bătae a
cavaleriei din Republica Moldovenească pentru a servi
ca mărturie a frământărilor şi deselor schimbări de
comenzi din armată, cari nu erau în nici un caz în
favorul întăririi autorităţii militare din acele timpuri,
ba chiar aduceau apă la moara duşmanilor Naţiunii.
*
*
*
Ţin să mai adaug, că în afară de unităţile naţio
nale moldoveneşti, au mai luat fiinţă pe teritoriul Ba
sarabiei şi unităţi ale altor naţii trăitoare în Basa
rabia, astfel:
O companie de tracţiune mecanică poloneză, cu
sediul în Chişinău.
O companie de Evrei voluntari, organizată şi con
dusă de Arn. Loţvin. Această companie s’a desfiinţat
în ajunul intrării Armatei române în Chişinău.
Iar concomitent cu formarea unui regiment ger
man în sudul Basarabiei, s’a început formarea de
mici fracţiuni germane de miliţie, pentru paza colo
niilor germane din Basarabia.
In legătută cu organizarea acestor unităţi germane,
redau în copie două acte:1
1

DIRECŢIA
GENERALA de SERVICIU
A

ARMATEI ItEPURLICIl MOLDOVtlVKŞTI

neşti, Dvs. sunteţi numit Şeful tuturor organizaţiunilor
de detaşamente de apărare din coloniile germane ale
Republicii Moldoveneşti.
Ministru de răsboi, Colonel Brăescu.
p. Şeful de Stat-major, Maior Bogos.
Adjutant-Şef, Căpitan Untilov.
II

A U T O R I Z A Ţ I U N E
PRETORATUL
Corpului VI Armată
Conform rezoluţiei Domnului General Istrati, Co
mandantul Corpului VI Armată, se autoriză d-1 Ge
neral baron von Gheiching, Şeful suprem al tuturor
detaşamentelor, de a forma în coloniile germane din
Basarabia unităţi de miliţie armate, conţinând câte
40 oameni fiecare unitate.
însărcinarea acestor unităţi este excepţională, de a
se lupta contra anarhiei şi a face ordine, iar nici de
cum a se întrebuinţa aceste unităţi pentru alte scopuri.
Autorităţile militare şi organele poliţieneşti trebue
să dea concursul acestei organizaţii.
Autorităţile comunale, precum şi ofiţerii conducă
tori ai acestor unităţi, îşi iau răspunderea pentru ori
şi ce abatere administrativă şi penală, ce s’ar săvârşi
de aceste grupe de miliţii contra ordinelor Armatei
române şi intereselor ei.
Misiunea şi funcţionarea acestor unităţi limitându-se
la simpla activitate a păstrării ordinei publice, ele
vor lucra în înţelegere atât cu autorităţile militare
române, cât şi cu jandarmeria rurală.
Pretorul Corpului VI Armată, Colonel Racoviţă.

SECŢIA INSPECTORATULUI

Luna Februarie, ziua

Nr. 1.257, Chişinău.
1918, Mai 4,

15,1918

CHIŞINĂU

Generalului de Brigadă Baron
Von Gheiching
Ministerul de Răsboi vă face cunoscut prin aceasta,
că în conformitate cu ordinul Nr. 38, al. 10, din 7
Februarie a. c., dat pe armata Republicii Moldove

i) A fost înlocuit

prin Colonelul M. Popa,

Comandantul

Reg. I Husari (basarabean).
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Rolul Armatei Republicii Moldoveneşti
Elementele moldoveneşti din toate unităţile militare
ale marei Rusii s’au îndreptat, călăuzite de ofiţerii
moldoveni, spre teritoriul din cari făceau parte, în
care se născuseră.
Desigur, că această operaţiune s’a făcut în decurs
de câteva luni cu multă prudenţă şi discreţie.
Aşa era momentul, aşa cereau interesele naţionale
moldoveneşti, în slujba cărora ei intraseră prin însăşi
acceptarea reîntoarcerii la vetre, în Basarabia lor
iubită, continuându-şi slujba ostăşească la ordinele
Patriei lor naţionale, iar nu la cele ale unei alte patrii
vitrege, cutropitoare de atâtea zeci de naţionalităţi
şi pământuri.
La adăpostul ei Sfatul Ţării a putut lucra un oare
care timp în linişte (până la defecţiunea provocată
de Ilie Catărău). Sub paza ei s’au putut împiedeca
devastările conacelor boereşti şi a instituţiunilor pu
blice; sub supravegherea ei s’au păstrat depozitele
de subsistenţă şi materiale militare*; prin ea s’au în
lăturat multe fapte nelegiuite, pierderi de vieţi şi de
conştiinţe în abisul ororilor revoluţionare.
E inutil să stăruesc asupra acestui punct despre
care mai revin şi în altă parte a lucrării. E de ajuns
să subliniez formidabila greutate a strecurării ostaşilor
moldoveni din toate unghiurile Rusiei până în Basa
rabia şi constituirea lor în cohorte, detaşamente şi
apoi în regimente.
Cu venirea Armatei regale române, rolul armatei
Republicii Moldoveneşti s’a uşurat şi s’a simplificat,
colaborând în cea mai deplină armonie cu fraţii ostaşi
de peste Prut, cărora le revine meritul cel mai de
seamă din punct de vedere al pazei şi siguranţei pro
vinciei basarabene.
Unii dintre ofiţerii moldoveni şi chiar dintre rean
gajaţi au trecut, plini de avânt patriotic, în armata
română, iar alţii, dornici de aventuri şi lipsiţi de do
goarea sacrului foc naţional, s’au înrolat în armata
albă ■), sau cea verde a reacţionarilor ruşi şi poate
că în prezent fac parte chiar din cea roşie a bolşe
vismului nimicitor, dacă nu vor fi zăcând în fundul
mărilor ruseşti sau nu vor fi putrezit pe la răspân
tiile stepei ruse.
Dintre ei mulţi erau străini de Basarabia, nu ştiau
o iotă moldovenească, aşa că pagubă mare n’avem
de pe urma lor.
Dacă unii din ei, după ce au trecut prin peripeţii
neînchipuite şi au scăpat de morţi năpraznice în lup
tele cu bolşevicii-— duşmanii lor comuni, — ca ostaşi ai
armatei lui Denichin, Vranghel sau Petliura, şi s’au
pocăit, s’au reîntors în iertătoarea ţară românească,
li s’a îngăduit să trăiască la noi, cu noi şi pentru
noi, vindecaţi definitiv de greşala nechibzuită, adânc
recunoscători acestei blânde, bune şi creştine ţări.
Unii din ei au fost primiţi chiar în cadrele armateil
l) Lista lor se află la autor.
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române ca ofiţeri activi, dându-le putinţa să poarte
nobila haină de ostaş român, cu toate onorurile ei, şi
asigurarea existenţei pe care ei n’o mai visau, iar
altora li s’a dat pensia de invaliditate sau pensia
gradului anilor serviţi.
Este acesta un sistem tipic şi frumos de a se creia
prieteni din indiferenţi, slugi devotate din suspecţi, şi
e locul să o spun acum şi aici.
H
«

*

*

TABLOUL
ofiţerilor activi — moldoveni basarabeni, cari cei
dintâi au solicitat trecerea lor din armata moldo
venească în armata activă română, aceasta
imediat după Unire 27 Martie 1918 2)
Infanterie

Furtună Nicolae,
Lujanschi Gheorghe,
Topencu lacob,
Cojocaru Teodosie,
Răileanu Grigorie,
Mavro Vladimir,
Andronachi Gheorghe,
Ţigănaş Nicolae,
Budescu lacob,
99
Tarlev Hristofor,
Silivestrovici Ion,
n
Blănaru Ioan,
99
99
Rotaru I. Gheorghe,
99
Prodan Xenofon,
99
Sârbu Victor,
Modval Tihon,
99
Cavcovschi Dumitru,
99
Chinguleac Nichita,
9)
Cotruţă Alexandru,
99
99
Celan Pavel,
Odobescu Ion,
99
Parfenie Ilie,
99
Şireaev Mihail,
99
Savin Gh. Ioan,
99
Vărzariu Petre,
99
99
Corobceanu Petre,
Topalov I. Alexandru,
99
Locotenent Hodorovschi Stanislav (demi
sionat şi plecat apoi în P o
lonia).
Catelli Grigore Vasile,
99
Ghilevici Anton,
99
Gângan Ioan,
99
Mardare Mihail,
99
99
Buznea Nicolae,

Colonel
1.
n
2.
»
3.
n
4.
5. Loc.-Colonel
99
6.
n
7.
Căpitan
8.
99
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

2) Datele s’au luat din registrul de procese-verbale al Comisiunii pentru deslegarea chestiunilor militare în Basarabia,
care a funcţionat Ia Chişinău din 1918 până la 1922.

34. Locotenent Gavrilenco Alexandru,
Ghindă Ioan,
35.
yy
n
36.
Costin M. Ioan,
37.
yy
Siminel Petre,
38.
yy
Coban Mihai,
39.
yy
Pilipciuc Ilarion,
40.
yy
Constantinov Ioan,
41.
yy
Pluga u Ioan,
42.
yy
Barcă Alexandru,
yy
43.
Godoroja 1. Andrei,
44.
yy
Cernăuţan Nicolae,
yy
45.
Dângă Constantin,
46.
y>
Ţugulschi Gh. Teodor,
47.
Y>
Talpă P. Nichita,
»
48.
Zagaevschi Ifrim,
49.
r>
Tulbure I. Emanoil,
50.
yy
Tudosie Ioan
51.
yy
Mârza Dumitru,
52.
yy
Comenaant Nicolae,
53. Sub-Locot. Pădure Nicolae,
54.
»
Ostapov Dimitrie,
55.
yy
Soltan Chirii,
56.
yy
Tolmaţchi E. Vasilie,
57.
yy
Comerzan V. Ioan,
òs
yy
Mălai I.eonida,
yy
so .
Obertaş Pavel,
60.
yy
Spătaru Dionisie,
61.
yy
Cuculescu Ioan,
62.
yy
Tătic Ioan
63.
yy
Concănici Constantin,
64.
r>
Bocunovschi Ioan,
65.
•n
Sprânceană Iacob,
yy
66.
Tăiceanu Teodor,
67.
»
Gumă Boris,
68.
yy
Ursaru Ioan,
69.
yy
Cazacu Victor,
70.
yy
Novac P. Mihail,
yy
71.
Cârjanovschi I. Vasile,
72.
y>
Todoroglu-Cilinghiru Gh.
yy
73.
Mâţă-Blândă Avram,
yy
74.
Ştirbu Vasile,
75.
yy
Lizo Eugenie,
yy
76.
Macrinici Trofim,
♦»
77.
Stroi-Stoianovici Vladimir,
78.
yy
Doncilă Ioan,
79.
n
Ghimbră Petre,
80.
yy
Mocanu Andrei,
81.
yy
Marian Pantelimon.
n
82.
Munteanu Leonida,
Morcov V. Ioan,
83.
yy
n
Petrula Petre,
84.
Georgescu Aristide,
yy
85.
yy
86.
Ivancenco Nicolae,
yy
Ochişor Vladimir,
87.
yy
Nestorenco I. Ioan,
88.
Vieru T. Petre,
yy
89.
Ciobanu G. Luca,
yy
90.
91. Aiut. Sub-Lt. Mândru E. Sofroni,
Terzeman Grigore.
92.

C avalerie

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Lt.-Colonel Budescu N. Eugeniu,
Ştefanov Nicolae,
n
n
Movilă F. Vladimir,
Oreol Eugeniu,
Maior
Untilov A. Nicolae,
Căpitan
Beiul G. Vladimir,
»
n
Gumă V. Nicolae,
n
Russo C. Constantin,
n
Balinschi A. Alexandru,
Radomschi Constantin,
r>
r;
Moraru Anatolie (demisionat).
Locotenent Nour I. Pavel,
.
n
Siminel A. Victor,
o
Harconiţa V. Dumitru,
n
Popescu V. Ioan,
Sub.-Locot. Jechiu P. Ştefan,
n
Plămădeală M. Filaret.
*

*

*

Ofiţerii înscrişi în lunile Iulie şi August 1918
Infanterie

110.
111.

Căpitan
n

Crâjanovschi T. Dumitru,
Răducanu V. Ioan.
A rtilerie

112. Locot.-Colonel Razu Alexandru,
113.
Căpitan
Ciubuc Leonida.
T ru p e

114.
115.
116.

Maior
Locotenent
n

sp ecia le

Grescenco C. Vasile,
Gonza G. Pavel,
Ogrodschi T.
M arin a

117. Locotenent Mârza I. Simion,
118. Sub-Locot. Ghilcu V. Nicolae,
119. Ajut.-Sub-Locot. Brânză P.Teodor.
S an itari

120. Medic Colonel Bednarovschi,
yy
121.
Vulpe Bodolica N. Alex.
yy
122.
Hodorovschi Cazimir,
123. Veter.-Maior Budacov Gh. loachim,
ry
124.
Usinevici Gh. Ştefan,
125.
Căpitan
Gorenic I. Andrei,
126. Farm. Sub-Locot. Salagor E. Zosima.
A d m in istraţie

127. Administ.-Locot. Caponi M. Anton,
128.
» Sub-Lt. Ciupe I. Virgil,
129.
ry
» Despa I. Gheorghe,
130.
yy
» Vasiliu Gh. Gheorghe,
131.
yy
»• Gheorghiu Gh. Simion,
132. Sub-ofiţer ad-ţie. cl. 1— Rotaru M.Ilie.
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Şefi de m uzică
133. Sef de muzică Diacenco I. Andrei.
Aceasta categorie de ofiţeri a fost primita m ca
drele active ale Armatei române, — unii pe ziua de 1
Iulie 1918, alţii pe ziua de 1 Septemvrie 1918 şi câţiva,
— după 1918 *).
— ——
T A B L O U L

ofiţerilor foşti cu serviciul în Ministerul de Răsboi
al Republicii Moldoveneşti 1917— 1918i)2)
1. Col. T. Cojocaru, Şef. St.-major (fost activ,
demisionat),
2. Col. Cichirul Cuş (rez.),
3. Col. Ghepeţchi (rez.),
4. Col. Zeleneţchi (rez.),
5. Col Ştirbii (rez.),
6. f Lt.-Col. Nicandrov,
7. Loc.-Colonel Gh. Lujanschi (Col. activ),
V. Cojocaru,
yy
8.
n
Gaivaronschi (rez.).
9.
Juriari (rez.),
10.
yy
Gheiching (baron) (rez.),
yy
11.
Vasiliev (rez.),
12.
yy
Budescul (activ),
yy
13.
yy
Hudolei (rez.),
14.
yy
Pavlovschi (rez.),
15.
yy
N. Agura (rez.),
16.
C-tin Baranov (rez.),
17.
yy
Răilean (Lt.-Col. activ),
18.
Maior
Al. Untilov (Lt.-Col. rez).
19.
n
Hanchevici (rez.),
20.
yy
-j- Zoti,
21.
yy
Crupenschi (rez.),
22.
yy
Griscenco (Lt.-Col. activ),
yy
23.
D. Bogos (rez.),
24.
yy
Andrei Berezovschi (rez.),
25.
Căpitan
f D. Berezovschi,
yy
26.
Juriare (rez.),
yy
27.
N. Untilov (activ),
yy
28.
Stavilă (rez.),
yy
29.
y
y
Ghimişliev
(rez.),
30.
Poleanschi (rez.),
yy
31.
Luscalov (rez.),
yy
32.
+ Donico-Iordăchescu,
y
y
33.
34. Locotenent N. Gumă (Maior activ),
Radomschi (Maior activ),
Y>
35.
Y)
Petică (rez.),
36.
Siminel (Căpit. activ),
»
37.

i) A se vedea I. D. Nr. 3.227, publicat in Monitorul Oficiul
Nr. 262 din 1 Noemvrie 1918.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

DO.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

N. Iamoglo,
Boţan (rez.),
Buciuşcan (rez.),
Mârza (rez. marinei),
yy
Grigoriev (rez.),
yy
Maho
(rez.),
Sublocot.
Scaleţchi (rez.),
yy
Botezat (rez.),
yy
Şvamberg (rez.),
yy
P. Vărăpai (rez.),
yy
Harconiţă (Cap. activ),
yy
Vedraşcu (rez.),
Buzni (Maior activ),
yy
N. Ghinculeac (Căp. activ),
yy
Focşănean (rez.),
yy
Aj. Sub.-Lt. Trofimov (rez.),
Covrigă (rez.),
yy
Prodan (rez.),
yy
Surucean (rez.),
yy
Ursuleac (rez.),
yy
Mârzac (rez.).
yy
Mocanu (Căpit. act).
yy
Bahtalovschi (rez.),
yy
Găină (rez.),
yy
Gumaliuc (rez.),
yy
Vict. Sârbu-Serbov (rez.),
yy
Bednarovschi,
Medic Col.
Berşanschi,
yy
Meţ,
yy
Usinevici,
yy
Subof.-adm. P. Erimicioi,
M. Stângaciu (activ),
yy
Boico (rez.),
yy
Darie (rez.),
yy
Guciujna (rez ),
yy
Livovschi (rez.),
yy
Săcară (rez.),
yy
Ivanov (rez.),
yy
Lădăciuc (rez.),
yy
Morozenco (rez.),
yy
Vinogradov (rez.),
yy
Freiticov (rez.),
yy
Bulâghin (rez.).
yy

Locotenent
»
n

*
*

*

Pe lângă numărul de ofiţeri de mai sus, se mai
găseau la dispoziţia Ministerului de R ăsboi : 96 ofiţeri
activi, medici, ofiţeri de ad-ţie şi subofiţeri, total
deci 176, din cari făceau serviciul efectiv numai 35
ofiţeri, restul fiind la dispoziţia Ministerului.

2) Extras după tabloul original, ce se află la d. Maior rezD. Bogos, fostşef al Statului major.

DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR
DUPĂ 21 NOEMVRIE 1917
Şl

PÂNĂ LA MARELE ACT AL UNIRII
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I. P E L I V A N

Prima delegaţie politică, care a plecat la Iaşi pe
ascuns (1 4 — 15 Decemvrie 1917), pentru a informa
Guvernul român asupra anarhiei ce domneşte în
Basarabia, solicitând un grabnic ajutor din partea
României.
La întoarcere spre Chişinău sunt arestaţi (în gara
Socola de lângă Iaşi), bănuiţi de bolşevici, că vor să
aducă trupe române în Basarabia, dar scapă ca
prin minune.
Pe această temă, la sosirea acestora la Chişinău
se iscă un conflict între membrii » Blocului moldove
nesc“ şi membrii „Fracţiei ţărăneşti“ , care era contra
tendinţelor de a se aduce în Basarabia trupe române.
D-l I. Inculeţ, pentru a pune capăt conflictului,
face în şedinţa Sfatului Ţării următorul expozeu:

i)
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»Marele răsboi“ de d. C. Stere, pag. 107.

V L A D . CRISTI

„Sfatul Ţării, al cărui preşedinte sunt, nu admite
decât o unire strânsă cu Republica democratică rusă,
după cum face dovadă declaraţia Parlamentului. Este
absolut evident, că zvonurile despre aşa zisa „o rie n ta re
rom â n ea scă “ sunt mincinoase şi nu prezintă nici un
temei. Şi mai departe: separatism în Basarabia nu
există, mai cu seamă separatism spre România.
„ Aici nu-şi îndreaptă privirile peste Prut decât o
mână de oameni. Căile Basarabiei se confundă cu
căile Rusiei, pentrucă Rusia e o ţară cu mult mai
liberă decât România, deci nu există o primejdie din par
tea României. Nădăjduim că Sfatul Ţării va reuşi
să apere libertatea Basarabiei împotriva tentativei din
partea României“ ').

PRIMUL ACT SPRE UNIRE
M IN IS T E R U L DE R E S B O Iu
C A B IN E T U L m i n i s t r u l u i

INTRAT N° 1ÌS/29&«.

<a^*jUc'Haitii
£ p y i£ A e * X .

CCL

/O O O

ce vui

<p

4

fc tiţ^ L .

J n c lc & T i/ 6“ -

cLla*-

Ea. ^

ol.

o 'C U X X ^

oJ c l

C L ^m e t i y r u /l a M r ^

Àcc —iz-

c z * --n ^

* —^

x

~

sfatiti*
■Jl%7ai~KU>16c£ţ

t

c^ K ^ U zA
'ZZyC^JS^i^L
’ZtOL.

£eV
Jizi-

ti

^ Y ti.

Ct.

tis
c ^ 7-

Ci.
.

f i t ,

C'C'-/*

'tist, ’U*^-CL^' J ti

CXLs CLf&tiT
y^ a .

titi

cftitic. ' t i

'
'P<^t-i^ec' _

y ^ z z z tititio e ,.■'
/a.

t i

j

PR IM U L, P A S S P R E U N IR E

A fost actul de chemarea trupelor româneşti pentru
apărarea Moldovenilor.
Din cauză că unităţile militare ale Republicii Moldo
veneşti erau prea slabe şi puţin disciplinate şi neputând
ţinea piept numeroaselor bande de soldaţi ruşi bolşevizaţi, ce se retrăgeau de pe frontul românesc şi din cauză
că pe lângă bandele bolşevice, cari se ţineau numai de
jafuri şi asasinate, microbul bolşevist pătrunsese şi în
soldaţii moldoveni din unităţile naţionale moldove
neşti, ameninţând a se întinde mai mult,— Consiliul de
Directori generali al Republicii Moldoveneşti a soli
citat prin actul dela 22 Decemvrie 1917, de mai sus,
ajutorul Armatei fraţilor de peste Prut.
*
*
*

Spre o mai bună lămurire a situaţiei de atunci,
redau mai jos o convorbire la „Hugues« cu Sevastopolul:
— 1 Ianuarie 1918. Cine e a colo?
— Reprezentantul «Comitetului Executiv Moldove
nesc“ , Lt. Prahniţchi.
Aci Casatchin, Gorodeţchi, Plătică, Telembicişi
Cojocarii.
— Să trăiţi!
Vorbesc Prahniţchi cu Pălămari.
Secret.
Situaţia Republicii noastre este foarte grea. Ar
mata rusă stă în ţară şi aceea care trece provoacă
o teribilă anarhie.
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Tot timpul delegaţii ţărăneşti vin cu cereri de
ajutor.
Ultimele ştiri: judeţul Cahul s’a adresat direct Car
tierului cerând armată, fie şi română. Chilia devas
tată. Atitudinea Sfatului Ţării e astfel, încât cu patru
zile în urmă deputatul Sinicliu a arestat tipografia
gazetei ruseşti »Bessarabscaia Jizni« (»Vieaţa Basara
biei“ ), unde a distrus trei mii exemplare din proclamaţii
împotriva Sfatului Ţârii. In judeţ se distrug depozitele
cu cereale. Calea ferată părăsită de paza rusă.
Cartierul a propus Republicii să ia în sarcina sa
paza depozitelor şi cerealelor. Cu propriile puteri
aceasta nu putem s’o facem, dar nici armată străină,
cu deosebire română şi transilvăneană, nu voim. In
această grea vreme aşteptăm dela Sevastopol trupe
basarabene, cari trebue să fie la dispozifia Sf. Ţării
în chip deplin şi fără discuţie. Aceasta este cererea
Preşedintelui Inculeţ şi a Primului ministru Erhan.
Leafa 25 ruble pe lună cu armamentul lor şi puşti
noui. Ca Comandant al acestui grup va f i .................
Concedii nu se admit“ 1).
Fără alte comentarii.
*
*
*
La 13 Decemvrie 1917 marinarii moldoveni din
flota mării Negre, din Sevastopol, iau următoarea re
zoluţie :
„Fiindcă s’au iscat şi se împrăştie fel de fel de
zvonuri despre otreadul (detaşamentul) de marinarisosiţi în Chişinău sub comanda Praporşcicului de

marină Caminschi, pentru apărarea Republicii m oldo
veneşti, noi marinarii din flota mării Negre şi artileriştii din cetatea Sevastopolului aducem la cunoştinţa
tuturor următoarele:
„1. Noi suntem de părerile acelea, pe cari le-a avut
cel dintâi Congres moldovenesc;
„2. Noi nu suntem nici bolşevici, nici menşevici, ci
suntem mai întâi de toate fii ai Basarabiei, pe care
o iubim fierbinte ca pe o mamă şi pe care avem s’o
apărăm cu toate puterile, pe cari le avem la îndemână;
„3. Noi cerem o stăpânire puternică, care să se ra
zăme pe toţi locuitorii Basarabiei şi pe toate orga
nizaţiile moldoveneşti;
„4. Toată puterea în Basarabia trebue s’o aibă în
mâinile sale aşezământul cel mai înnalt în Republica
Moldovenească— Sfatul Ţării, şi în afară de el să nu
mai fie alte aşezământuri de ocârmuire în Basarabia;
„5. Noi vom apăra Sfatul Ţării de orice încercări
de a-i scădea puterea, ori din ce parte ar veni aceste
încercări,— din dreapta sau din stânga. Apărarea
aceasta va fi în bună înţelegere cu garnizoana mol
dovenească din Chişinău şi va fi dusă până la între
buinţarea chiar a puterii armate;
„6. Jos anarhia şi răsboiul între cetăţeni! Noi nici
într’ un fel nu vom sprijini aceste porniri rele;
„7. Trăiască Adunarea întemeietoare a Basarabiei şi
a Rusiei întregi!
„Nacialnicul marinarilor din flota mării Negre, Praporşcicul N. Caminschi“ 2).

Câteva documente în legătură cu tulburările revoluţionare din
Basarabia până la venirea armatelor române
I

Proces-verbal al Comisiunii pentru cercetarea desordinelor în unele localităţi din Basarabia
„Comisiunea extraordinară pentru informaţiuni, com
pusă d in : reprezentanţii Comitetului executiv moldo
venesc din Odessa, ai Sfatului soldaţilor şi ofiţerilor din
circumscripţia Odessa şi ai frontului românesc
Praporşcic Matv cv, Praporşcic Ciot nci, preşedintele Co
mitetului executiv basarabean al Sovietului deputaţi
lor ţărani, soldaţi şi lucrători Bujniţă, preşedintele
Radei militare ucrainene din Chişinău, Matveiciuc şi
tovarăşul de procuror Adamovschi, au sosit la Orhei
pentru a cerceta desordinele provocate de compăniile
de complectare în mersul dela Odessa spre front.
„In zilele de 6 şi 7 Iunie a. c., la gara Şoldăneşti,
ţinutul Orheiului, au sosit din Odessa 12 compănii cu
efectiv de aproximativ 3.000 soldaţi.
„La Şoldăneşti, soldaţii au cumpărat dela negustorii
evrei vin şi îmbătându-se au atacat casa preotului, spăr
gând 18 geamuri, au spart prăvălia lui 131(0 şi au

furat dela Zinovia Rusu 3 covoare şi hainele. Plecând
spre Orhei, bandele desordonate de soldaţi, după de
claraţiile făcute de miliţie, în satul Curjeni au pră
dat o mamă şi o fată de o sută ruble şi vreo zece
vedre vin. La Sârcova au bătut pe sergentul lor Dolghii, pentrucă s’a opus prădărilor, şi, după declaraţia
preşedintelui comitetului satului, au siluit multe femei.
„In satul Trifeşti au siluit pe fata Epinevscaia de
14— 15 ani, care, după ce a zăcut 2 zile la spital, a
murit. Au batjocorit-o pe nenorocita mai mult de
10 soldaţi. Soldaţii mergeau in desordine, în grupuri
de 2— 5 şi mai mulţi oameni, se abăteau prin satele
vecine, furau alimente şi animale, siluiau femei, cari
din sentiment de ruşine nu fac declaraţiuni, apucau
pe drum cai şi căruţe, cu cari plecau spre Orhei.
„Intrând în desordine în acest târg, soldaţii, a că
ror nume nu se putea stabili, în noaptea spre 8 Iunie,
au spart pivniţele Goldei Cofman şi au băut 30 ve
dre vin. Ziua de 8 Iunie a trecut în linişte, dar spre
seară au fost sparte pivniţele zidite ale lui Motel Kei2) Ziarul „Cuvânt Moldovenesc“, Nr. 115/917.

1) Publicat în ziarul „Epoca“ , Nr. 126 din 17 Iulie 1920.
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ser, de unde s’au băut 250 vedre de vin şi s’au fu
rat 500 ruble ale lui Moşco Rabinovici, unde s’au
furat 350 vedre, s’a prădat casa şi toate lucrurile;
s’au mai spart şi prădat prăvăliile lui Farer şi a lui
Tineles. Au încercat să intre în case particulare, au
făcut desordini pe străzi şi o mulţime de mici tâlhă
rii. — Aşa a trecut noaptea, iar dimineaţa la 9 Iunie
bande de soldaţi beţi, urlând cântece, se plimbau prin
oraş, iar cei mai mulţi zăceau morţi beţi sub gar
duri. S’au trimis patrule cu arme, dar, din insistenţele
preşedintelui Sovietului deputaţilor, fără cartuşe, ast
fel că au fost în neputinţă de a restabili ordinea, sol
daţii beţi apucându-i de arme şi baionete şi bătându-şi joc de ei.
"Pe la amiază la 9 Iunie au mai venit dinspre Chişinău câteva compănii, dirijate spre front, cari s’au
unit cu bandiţii şi au început pe la 3 după amiază să
prade pivniţele. Au fost prădate pivniţele: d-lui Ravici, Nelin, Suslic şi Ganţştein ; s’au băut mai mult de
1.000 vedre vin. Populaţia terorizată se ruga să fie
aduşi cazacii.
»Ajutorul Comisarului ţinutal a rugat să se cheme
armata, dar preşedintele Sovietului, Praporşcicul Gudcov, a refuzat, spunând că el este împotriva oricărei
silnicii. Atunci ajutorul Comisarului ţinutal a cerut sin
gur ajutor dela Chişinău. La ora 3 noaptea a sosit
o sută de cazaci din regimentul Usurian cu mitraliere.
Aflând despre aceasta, soldaţii în bande au plecat din
Orhei, îndreptându-se spre Chişinău, iar la 10 Iunie,
pe la ora 11 dimineaţa, a sosit pe piaţa oraşului mu
zica Regimentului 5 de rezervă, dar pe piaţă nu erau
decât ofiţerii şi steagurile, soldaţii plecaseră. Cu so
sirea cazacilor în oraş s’a făcut linişte deplină“ .
(D-r P. Cazacu, »Moldova dintre Prut şi Nistru«,
pag. 211, reproduse de d-1 Şt. Ciobanu în »Unirea Ba
sarabiei», p. p. 169, 172— 178).

IV

Telefonograma Şef. circ. I de miliţie
din jud. Chişinău
»Vă aduc la cunoştinţă, că la 12 Decemvrie cu
rent dela orele 12 locuitorii satelor Zberoaia, Bălăureşti şi Marinici au început să prade din ferma (eco
nomia) Zberoaia depozitele de pâine, inventarul cas
nic, uneltele agricole, iar în noaptea spre 13 De
cemvrie soldaţii dela Transportul din Nemţeni au luat
dela Aristid Vilandos şi au băut 300 vedre de vin.
»Cu puterile pe care le am la îndemână nu pot li
chida aceste desordini. Rog trimiteţi ajutor.
»Şeful ocolului I de miliţie al judeţului Chişinău,
Gheorghiu“ 5 1.
V

Telegrama Nr. 7.694 din 15/XII/917, Orhei,
expediată Ministerului de Interne
»Direcţiunea de aprovizionare din plasa Cinişeuţi
aduce la cunoştinţă, că economia lui Calihman, M orăreşti, a fost prădată de către ţăranii din Pripiceni
şi Bereşti. La fermă se găsesc patru soldaţi moldo
veni, cari nu dau nici un concurs fermei.
Dudnicenco« 6).
VI

Telegrama către Preşedintele Consiliului
de directori, expediată din Cahul 7)
»La Nr. 3 714 din 1 Decemvrie. In acest moment
s’au primit ştiri că în raionul Leovei a fost devastată
moşia Hârjeşti a arendaşului Cavalioti.
Vizanti, Nr. 1.450« 8).
VII

II

Telegrama Preşedintelui Consiliului de Directori
către Comisarul judeţului Bălţi *)

Telefonograma Preşedintelui Sfatului cooperato
rilor din Orhei către Consiliul Directorilor 9)

III

»Din Chişinău spre Dubăsari merge un Transport
militar cu 600 de oameni. Economia (ferma) lui Sinadino, Oniţcani, este devastată. Ameninţă cu devastarea
morii, unde se păstrează 20.000 puduri de făină pentru
armată. Mai departe urmează Criulenii, unde în două
fabrici se găsesc mari cantităţi de spirt. Sunt inevi
tabile excese. Cerem ajutor urgent.

Telegrama Comitetului militar revoluţionar din
Bălţi către Sfatul Ţării, 5 Decemvrie 1917 34
)

»Adunarea judeţeană a cooperatorilor. Preşedinte,
Mor ar u» 10).

»Desordinele cari s’ au început în Bălţi la 4 Decem
vrie au silit organizaţi le locale militare revoluţionare
să creieze la 5 Decemvrie un Comitet militar-revoluţionar pentru restabilirea ordinei.

3) Dosarul Ministerului de Interne Nr. 1, f. 45.
4) Traducere din ruseşte.
5) Cancelaria Miliţiei judeţene, dos. Nr. A. Ministerul de
Interne, dos. Nr. 1/917, fila 202.
*>) Ministerul de Interne. Dosarul Nr. 1/917, fila 202.
7) Ministerul de Interne. Dosarul Nr. 1/917, fila 200, in r.
Nr. 1914/1917.
8) Traducere din ruseşte.
9) Ministerul de Interne. Dosarul Nr. 1/1917, fila 66, 17/XII/917.
10) Traducere din ruseşte.

»Rog luaţi toate măsurile pentru paza averii din
economia Bumbăta şi pentru predarea cadavrului lui
Anuş, care a fost omorît, pentru înmormântare.
»Preşedintele Consiliului directorilor generali« (fără
semnătură)2).

»Preşedinte, Tarasevici
Secretar, Masisu 4).
') Ministerul de Interne. Dosarul Nr. 1, f. 59.
21 Traducere din ruseşte.
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VIII

Telegrama Nr. 7.745 (17/XII/917) din Orhei
către Direcţia de aprovizionare !)
. In momentul de faţă s’au primit ştiri că pâinea
care aparţine Direcţiei din Oniţcani se fură de către
ţărani. Se pregătesc să dea foc morii. De acolo au
pornit spre Criuleni. Cereţi să se trimeată pază ar
mată puternică, altfel pâinea precum şi legumele pre
gătite la Zăiunceni de către Direcţia de aprovizionare
vor fi furate. Ferma dela Oniţcani este devastată.
Dudnicenco« *2)
IX
REPU BLICI FEDERATIVĂ RUSĂ

REHBLICA lOI'ORASÂ MOl/DOVE.ĂEASCĂ
Nr. 25.

2 3 Decemvrie 1917.
CHIŞINĂU.

Comandantului de unităţi poloneze
din Basarabia 3)
»Consiliul Directorilor Generali ai Republicii Mol
doveneşti vă roagă să nu refuzaţi de a trimite două
detaşamente a câte 20 de oameni fiecare sub comanda
ofiţerilor pentru acţiune comună cu Şeful ocolului 5
de miliţie din jud. Chişinău în raionul plăşilor Şireţi,
Budeşti şi Mereni din jud. Chişinău.
p. Preşedintele Consiliului directorilor,
»Directorul general de Interne«, (fără semnătură 4)
X

Telegrama Comisarului jud. din Cahul Nr. 3.105
din 25 XI1/917 5)
»Economiile (fermele) din Tartaul, Tărteşti şi Bădica-Moldovan sunt devastate. Toată pâinea este fu
rată. Ferma Tartaul a ars.
»Comisarul judeţean, Domuscel“ 6).
XI
M I N I S T E R U L DE IN T E R N E

ISSPECTOHATDL REGIONAL DE H IL IţIE

Secret-Urgent.

ŞEFUL MILIŢIEI JUDEŢULUI CHIŞINĂU
Nr. 3.976.

2 8 Decemvrie 1917
CHIŞINĂU.

D-lui Director General al
Internelor.
»Urmare la Nr. 3.951 din 22/XII/917.
»Am onoare a vă raporta următoarele.
»Prin telefonogramele tuturor Şefilor de circumscrip
ţie din subordinele mele — din judeţ: Hânceşti, Nisporeni, Ciuciuleni, Vorniceni şi Budeşti-laloveni mi se
0
2)
3)
4)
5)
6)

ISO

Ministerul
Traducere
Ministerul
Traducere
Ministerul
Traducere

de Interne. Dosarul Nr. 1, f. 201.
din ruseşte.
de Interne. Dosarul Nr. 1, f. 285.
din ruseşte.
de Interne. Dosarul Nr, l/i917, f. 105.
din ruseşte.

raportează, că anarhia în judeţ a pornit cu toată fu
ria şi ameninţă cu marele pericol de distrugere a avu
tului Statului, cât şi al oamenilor şi instituţiilor par
ticulare.
»Desordine pretutindeni, iar sătenii sunt mereu ame
ninţaţi de jafuri, omoruri şi foc.
»Faptul acesta se datoreşte retragerii grupurilor de
soldaţi de pe frontul român, fără comandanţi, desordonaţi şi înfuriaţi ca fiarele sălbatice, înebuniţi de
băuturi alcoolice.
»Detaşamentele miliţiene« nu pot ţine piept la această
debandadă ; adeseori s’au semnalat cazuri când înşişi
aceşti miliţieni, trimişi în judeţ pentru menţinerea ordinei, se dedau la desordini, întroducându-se prin piv
niţele locuitorilor avuţi, ridicându-le samovolnic butoaele pline cu vin şi petrecând cu comitetele săteşti
bolşevizate.
»Cu ocazia inspecţiilor făcute în judeţ de mine per
sonal am constatat:
»1. In com. Cristeşti, familia moşierului Covalev a
fost nevoită să părăsească conacul în toiul nopţii de
27 Decemvrie, ascutizându-se în pădure în costume
sumare, ameninţată cu moartea de către nişte soldaţi
dintr’o baterie de artilerie, ce a sosit în acel sat din
direcţia Nisporeni — Vărzăreşti. Conacul a fost de
vastat, ridicându-se lucrurile scumpe din casă.
»2. In satul Vărzăreşti a avut loc mai multe si
luiri de femei şi fete de către soldaţii unui Transport
venit din direcţia satului Nemţeni; a fost o încăierare
între ţărani şi soldaţi, dar din fericire n’a fost nici
un omor.
»3. La moşia Căpitanului Axiuc, de lângă satul Cris
teşti, soldaţii şi ţăranii au distrus 3 hambare de po
rumb, risipindu-le pe toate drumurile.
»T ot aci s’au desfundat zece butoae de vin din piv
niţa acelui ofiţer, parte bându-le şi parte vărsându-le.
»4. La Ciuciuleni în noaptea spre 27 Decemvrie
un grup de soldaţi s’a năpustit asupra gardei de pază
a depozitului de spirt dela acea fabrică, au ridicat
o mare parte de spirt, dând foc şi fabricii în care
au ars 4 soldaţi miliţieni din gardă şi 3 soldaţi din
detaşamentul care a provocat desordinea.
»Ţăranii, femeile şi copiii din Ciuciuleni, veniţi la
foc cu căldări, ulcioare şi ligheane, profitând de ocazie,
s’au năpustit la spirtul ce ardea, din care cauză s’au
aprins hainele mai multora din ei, scăpând de moarte
graţie faptului, că se aruncau în lacul din apropierea
acelei fabrici.
»Din cauza spirtului ars pe care ţăranii îl între
buinţau ca băutură, au murit în acea comună 5 femei,
2 copii şi 8 bărbaţi şi mulţi alţi săteni sunt în agonie.
»In satul Lăpuşna ţăranii au pornit la tăierea pă
durii Statului din apropiere.
»Organele de miliţie în subordine nu pot face faţă
pentru a restabili ordinea; iar a recurge la măsurile
ce mi le acordă legea, situaţia şi împrejurările nu-mi

permit şi chiar dacă s’ar putea efectua, totuşi s’ar face
omoruri zadarnice.
»5. In satul Nimoreni un grup de soldaţi beţi, îm
preună cu unii locuitori din acel sat, s’au introdus în
curtea preotului şi l-au ameninţat cu moartea împre
ună cu întreaga familie. Preotul a părăsit locuinţa,
refugiindu-se în pădurea din apropierea acelui sat,
împreună cu toată familia sa.
»Banda de răufăcători a intrat apoi în pivniţa pro
prietarului Arc. Hacicov, unde a spart mai multe
butoae cu vin. Am venit la faţa locului personal,
găsind pe rebeli în pivniţă, unde cu ajutorul a 2 mi
liţieni şi servitorii proprietarului, i-am şi închis pentru
un moment, ducându-mă la locuinţa d-lui Hacicov ;
dar în urmă cei închişi au reuşit să spargă uşa piv
niţei, ieşind, şi au năvălit asupra casei acelui proprietar,
trăgând mai multe, focuri de armă, ameninţând cu
moartea familia Hacicov şi în sfârşit pe toţi cari eram
în acea curte. Am scăpat dela moarte, graţie energiei
soldatului Cojocaru Nicolae, care a ieşit să parlamen
teze cu rebelii, mergând cu ei la primărie pentru în
cheierea unui protocol de condamnarea noastră la
moarte (după planul ce i l-am dat personal), iar după
plecarea înfuriaţilor dela poarta proprietarului, am
părăsit imediat satul în două trăsuri. In urma plecării,
soldaţii şi ţăranii au devastat curtea.
»6. Mănăstirea Suruceni este ameninţată de a fi je
fuită de hoardele soldaţilor răsvrătiţi ce se retrag din
direcţia Prutului pe şoseaua Hânceşti spre Chişinău.
»Am instalat 3 escadroane din detaşamentul de ca
valerie pe care îl am sub comandă la conacul d-lui
Suruceanu, care este devastat, pentru asigurarea liniştei şi a interveni în caz de nevoie. Escadroanele
au 6 mitraliere, astfel că paza întrucâtva este asigu
rată în acel sector.
»7. In satul Ulmu ţăranii s’au răsculat împotriva
arendaşului pădurii din apropiere, Barabaş, pe care
voiau să-l omoare, dar a scăpat.
»Satul taie pădurea în mod barbar şi samovolnic,
a transportat din pădure un enorm material de cons
trucţie—circa 1.000 de desetine ale lui Barabaş. Desordinea continuă, nu se pot lua măsuri.
”8. In ziua de 27 Decemvrie ţăranii au devastat
conacul din Hansca, iar Comitetul sătesc a împărţit
întreg inventarul la ţărani.
»S’au mai devastat în cursul acestei săptămâni:
conacul din Satul-Nou, conacul d-lui Dimianovici—
Rezeni; Manuc-Bey— Hânceşti şi Hacicov— Străşeni.
»In rezumat, anarhia s’a deslănţuit în cuprinsul ju
deţului cu toată urgia împotriva moşierilor şi chiar
împotriva ţăranilor avuţi.
»Cu mijloacele ce le am la îndemână nu se pot opri
desordinele. Se cere imperios o forţă reală şi puter
nică, un efectiv de oameni disciplinaţi cu ofiţeri şi
reangajaţi, în care sens propun şi rog a se interveni
f. urgent către d. Ministru de răsboi al Republicii
pentru a pune la dispoziţia mea un batalion din Re
gimentul I inf. moldovenesc şi 3 escadroane din Re

gimentul I Cavalerie Husari, aleşi din cei mai devotaţi
ordinei şi bunului obştesc, pentru a pune sfârşit anar
hiei, care poate să se agraveze din clipă în clipă.

L. S.

»Şeful miliţiei jud. Chişinău '),
Maior, Gh. Andronachi.
»Secretar, Maimescul«.
XII

Telegrama Directorului regiunii telegrafo-poştale
din Basarabia către Consiliul Directorilor Nr. 11.107
din 26 Decemvrie 1917 *
2).
"După raportul dirigintelui poştei din Chilia, în
noaptea spre 25 Decemvrie Regimentul al 4-lea de
marină a devastat toate magaziile, farmaciile şi res
taurantele. In trei rânduri s’au năpustit asupra poştei,
cu greu au fost opriţi. Oraşul arde. Răufăcătorii ame
ninţă deschis cu devastarea poştei în deseară. Func
ţionarii cer ajutor. Rog dispoziţiuni din partea
d-voastră şi ajutor împotriva silniciilor la adresa
poştei şi a funcţionarilor ei.
»Directorul Regiunii telegrafo-poştale, Jerebţov« 3).
XIII

Telefonograma Nr. 6.121 din 27 Decemvrie 1917
a Comisarului jud. Orhei către Directorul general
de interne.
»Potrivit ordinului telegrafic Nr. 414, aduc la cu
noştinţă, că între 18— 24 Decemvrie s’au primit ur
mătoarele declaraţii despre desordine în judeţ: 1) dela
proprietarul moşiei Parcani— Feizi, ţăranii i-au luat
o magazie de porumb; 2) dela ferma Teleneşti, ţăra
nii din satul Peresecina au furat patru care, una vacă,
20 cai, 4 căruţe; 3) ţăranii pradă averea mănăstirii
D obruşa; 4) ţăranii cer dela mănăstirea Curchi să li
se predea averea; 5) ţăranii din corn. Pripiceni-Răzeşi au devastat ferma Măzăreşti a lui Calihman, din
plasa Cinişeuţi; 6) ţăran i şi soldaţii de pe front de
vastează ferma lui Ortemberg— M ândra; 7) ţăranii
au pus mâna pe moşia Scurta-Bazga a lui Eghiazarov ; 8) ţăranii din satul Izbeşti pradă depozitul de
tutun al societăţii de export din Petrograd; 9) ţăra
nii din satele Oniţcani, Slobozia-Duşca, Ohrincea,
Izbeşti, Zaluceni, Gruşeva, Maşcăuţi, Steţcani şi Ţ i
găneşti au prădat economiile (fermele) proprietarilor:
A. Sinadino, Manuilov, P. Andrianov, N. Dobrovici,
Glavce, Grişenco, Cucicov şi Russo ; fermele lui A.
Sinadino, Manuilov şi Dobrovici au fost prădate cu
participarea soldaţilor Transportului militar al corpu
lui 8 din armata IV, care venea de pe front şi al
cărui comandant, Vişnevschi, a fost reţinut de către
reprezentanţii Sfatului Ţârii.
’ ) Traducere din ruseşte. Dosarul Cancelariei miliţiei,
Nr. l,f . 123.
2) Ministerul de interne. Dosarul Nr. 1, f. 287 şi 205.
s) Traducere din ruseşte.

181

»Pentru lichidarea piădăciunilor şi a devastărilor
fermelor se întrebuinţează de către mine fmterea ar
mată, dar ea este atât de insuficientă, că eu n’ara
posibilitatea nu numai a preveni devastările, ci chiar
a urmări cu succes pe făptuitori. Pentru lichidarea
lor complectă trebueşte timp şi putere militară, pen
tru care eu intervin.
»Comisarul judeţului, Postolache« ’ ).
XIV

Ordin către oştirea din garnizoana Chişinău
»Aduc la cunoştinţa tuturor unităţilor militare din
garnizoana Chişinău, indiferent de naţionalitate, că
de mine se fixează parada acestor oştiri pentru Luni,
1 Ianuarie 1918, ora 12, pe piaţa Nemţească.
»Armatele revoluţionare trebue să arate Sfatului
Ţârii, cu reacţionarii lui, că spiritul de libertate încă
trăieşte în inimile norodului«.
27 Decemvrie 1917, Chişinău.
Originalul semnat:
Şeful garnizoanei Chişinău, Mie Catărău.
Adjutant, Sub-Lt. Companeiţev.
XV

1

§ 2
»Ordinele trimise dela Rada Centrală Ucraineană,
zona militară dela Odessa, Comisariatul Naţional al
frontului Poglovcorum, dela Generalul Şcerbacev şi dela
alţi nealeşi contrarevoluţionari nu se vor executa.
§ 3
»Tuturor instituţiunilor şi autorităţilor, cari aparţin
cartierului din Iaşi, a se transporta la Chişinău, unde
se vor instala şi se vor pune la dispoziţia Ştab-FrontOtdelului (Cartierului general).
§ 4
»Comitetul Central executiv al funcţionarilor P. T. T.
de pe frontul român se va îngriji a găsi locuinţă
pentru Ştabul P. T. T., care trebue să fie mutat la
Chişinău în cel mai scurt timp.
§ 5

24 Decemvrie 1917

»Comitetul tipografilor şi litografilor Ştabului fron
tului român va lua măsuri energice pentru evacuarea
din Iaşi a tuturor uneltelor tipografice şi litografice
la Chişinău, unde se va pune la dispoziţia ŞtabFront-Otdelului pentru executarea lucrărilor.

Nr. 8.590

§ 6

MINISTERUL TREBURILOR INTERNE
COMISARII GlVEHMLll PROVIZORIU

CIRCULARĂ
tuturor Comitetelor executive de voloste
din jud. Bălţi
»A se lua de urgenţă măsurile cuvenite pentru or
ganizarea la sate a pazei averii şi persoanei, pentru
care scop a se organiza cu mijloacele cari se găsesc la
sate paza înarmată *2).
»Comisarul judeţean, V. Rudiev.
>»p. Directorul Cancelariei“ , (Indescifrabil).
XVI

ORDINUL Nr. 1
Către armata frontierei române şi zonei
acestui front.
1 Ianuarie 1918, oraşul Chişinău
vFront-Otdeiuh Comitetului executiv al Sovietului
soldaţilor, lucrătorilor, marinarilor şi ţăranilor depu
taţi ai frontului român şi garnizoanei Odessa ordonă:

>) Traducere din ruseşte.
2) Idem.
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§

»Tuturor unităţilor şi instituţiunilor frontului român
a se conduce strict după ordinele şi circulările emise
de cartierul Front-Otdelului şi Glavcoverhului (Marele
Cartier general).

»Tuturor instituţiunilor »Snabrum« (aprovizionarea
frontului român) a trece la Bender, unde se vor su
pune ordinului Secţiunii de aprovizionare a »FrontOtdelului«.
»Preşedinte, Per per.
»Secretar, Dementiev.
»Pentru Şeful Ştabului Front-Otdel, Cobac.
»Pentru Adjutantul Ştab-Front-Otdelului, Şpuntu.
*

*

*

Anarhia ce s’a deslănţuit asupra Basarabiei a fost
urmată nu numai de jafuri, samovolnicii şi distrugeri, ci
şi prin vărsare de sânge. Au fost omorîţi mişeleşte:
Cveatcovschi, Ducatoni, Mihalaş, Marabute, ZezinGreazcov, Butmi-de-Caţman, Bantaş, Roset, Anuş,
Băluţel, M. Razu, G-lul Necrasov cu Statul său ma
jor (în gara Corneşti) şi mulţi alţii, cari nu s’au în
registrat.

G A R A CHIŞINĂXJ

Aci, pe locul însemnat cu o cruce, s’a încercat să
fie asasinaţi fraţii ardeleni în ziua de 6 Ianuarie 1918,
ora 5,40 dimineaţa, de duşmanii Neamului, cu ocazia
sosirii eşalonului ardelenesc dela Chiev spre Iaşi. Au
fost mai mulţi răniţi, dintre cari doi sau trei, nu
se poate preciza, au încetat din vieaţă, şi nu se
ştie locul unde.au fost înmormântaţi.
Instigatorii principali pentru comiterea măcelului
din gară au fost «tovarăşii« : Levenzon, Rojcov, Perper
şi C o b a c'), cari făceau parte din organizaţia bol
şevică a Chişinăului «Front— Otdel“ şi care era în
acel timp (Levenzon) şi Comandantul garnizoanei
Chişinău, succesorul Iui llie Catărău.
*
* *
') lată lista întreagă a membrilor din organizaţia bolşevică
«Front—Otdel“ din Chişinău, obţinută în ziua de 6 Ianuarie 1918:
1) Vladimir L. Perper, 2) A. A. Dementiev, 3) Zilicenco,
4) Gans Lemberg, 5) T. I. Rogov, 6) M. P. Roşcov, 7) A. Nicolaev, 8) G. Raeschi, 9) I. M. Fediuşin, 10) M. A. Nazarin,
U ) I. B. Barbin, 12) Grigorie P. Navarco, 13) S. D. Celişev,
14) I. E. Urvanţev, 15) V. T. Melnicov, 16) Iuliu C. Şpunt,
17) Avram I. Sonchin, 18) laiţchi, 19) Monicev, 20) Şestopalov,
21) Iosif D. Vizghert, 22) A. 1. Erşov, 23) Sabsovici, 24) A. P.
Cerepanov, 25) Grigoriîv, 26) Zaharcenco, 27) Salm n S. Libenson, 28) Levenzon, 29) A. M. Stepanov, 30) Luca I. Cuiban,
31) N. A. Cobac.

Dela 6 până la 13 Ianuarie 1918, data venirii
armatei române în ajutor, Directorii generali, deputaţii
moldoveni separatişti din Sfatul Ţării, Comandanţii
de unităţi moldoveneşti, boerimea, preoţimea şi toţi
intelectualii regimului vechi, erau urmăriţi de organi
zaţia «Front— Otdel« pentru a fi arestaţi şi făcuţi
inofensivi.
*
* *
Tot în această zi, pe la orele 2 p. m., s’a consti
tuit un « Tribunal revoluţionar extraordinar“, compus
din reprezentanţii »Front-Otdel“ -ului şi ai »Sovietului
deputaţilor soldaţi şi lucrători«, precum şi ai altor
organizaţiuni revoluţionare, având ca grefier pe d.
Moise Oreşter*1
2), care tribunal avea misiunea specială
de a judeca de îndată pe membrii Guvernului repu
blican, recunoscuţi sau bănuiţi ca separatişti şi în
special pe Preşedintele Sfatului Ţării şi pe preşedin
tele Consiliului de Directori Generali, pentru vina de
a fi intervenit la Iaşi, ca să obţină venirea armatelor
române pe teritoriul Basarabiei.
Tribunalul invită deocamdată pe d-nii I. Inculeţ
şi P. Erhan să vină chiar imediat la «Palatul libertăţii«.
2) Acum e redactor la ziarul rus «Bessarabscoe Slovo« din
Chişinău.
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Aceştia s’au prezentat în faţa tribunalului extraor
dinar, care după ce le-a luat interogatoriu, le-a impus
să ceară demisiile membrilor separatişti din Guvern,
ceeace cei doi demnitari au afirmat că s’au şi dat
şi s’au publicat deja.
In acest timp apăru în şedinţă d. Colonel M. Popa,
Comandantul Regimentului I cavalerie, cu 2 soldaţi,
delegaţi ai Regimentului, şi îi pofteşte pe d-nii Inculeţ
şi Erhan 11 regiment, unde sunt aşteptaţi de toţi
ostaşii.
Tribunalul, întemeindu-se pe cele auzite, dă explicaţiuni d-lui colonel Popa, că acele două persoane nu
sunt arestate, ci că au fost invitate să dea numai
nişte explicaţiuni cu caracter politic şi asupra unor
evenimente recente, printre cari şi acea a cererii aju
torului armatei române.
D. Colonel Popa, crezând că vieaţa celor doi
fruntaşi ai Republicii nu mai e primejduită, a plecat
împreună cu delegaţii Regimentului, însă pe drum a
fost ajuns de un informator adept al separatiştilor,
anume Iacob Braga, care i-a comunicat să aibă grijă,
că »miroase a spânzurătoare pentru d-nii Inculeţ şi
Erhan“ .
Imediat d. Colonel Popa s’a reîntors cu un pluton
înarmat de cavalerie şi a intrat în curtea tribunalului
extraordinar. După descălecare, intrând în sala de
şedinţă, membrii tribunalului dispăruseră pe uşi dos
nice, fiecare pe socoteala lui.
D-r.ii Inculeţ şi Erhan au plecat împreună cu d.
Col. Popa, escortaţi de plutonul^de cavalerie.
Tot în aceeaşi zi s’a expediat şi s’a primit la Iaşi
de către Guvernul român următoarea telegramă, sem
nată de d-nii I. Inculeţ şi P. Erhan:
,, Telegrama din filiala poştalo-telegrafică 114, Nr. 757,
dată în ziua de 6 Ianuarie 1918— 52 cuvinte:

J) Telegrama de mai sus se află în posesia d-lui 1. Pelivan
şi poartă pecetea » Sovietul Soldaţilor şi Muncitorilor“ din Chişinău. A fost repiodusă de d. D. Bogos în „La Răspântie
pag. 107.
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„laşi. Guvernului român.
»Protestăm contra introducerii armatelor române pe
teritoriul Republicii Moldoveneşti. Cerem în mod ca
tegoric oprirea imediată a trimiterii armatelor şi re
chemarea neîntârziată a acelor armate, cari deja sunt
introduse. Introducerea armatelor române în Basa
rabia ameninţă cu grozăviile răsboiului civil, care
deja s’a început. Armatele ruse trebuesc lăsate să
treacă liber fără nicio împiedecare.
Preşedintele Sfatului Ţării, Inculeţ; Preşedintele
Consiliului Directorilor Generali, Erhan* !).
*

*

*

Pe la orele 6,30 seara m’am întâlnit cu Lt.-Colonel Cricopol, din armata Republicii, care mi-a comu
nicat, că i s’a încredinţat un plic confidenţial, extraurgent, din partea d-lui Erhan pentru d. General de
Corp de Armată Prezan, la Iaşi, şi-mi cerea sfatul
cum să facă să se poată transporta până acolo, în
trucât pe calea ferată nu era sigur că va putea să-şi
îndeplinească misiunea sa din cauza sectorului Corneşti, care era complect bolşevizat şi unde se înfăptuiau cele mai multe omoruri. I-am dat sfatul să se
îndrepte spre Huşi. Intrebându-1 ce conţine plicul,
mi-a răspuns că se cere grabnic ajutor din partea
Armatei române.
Faţă de aceste două documente, cari sunt în ex
tremă contrazicere, rămâne a se afla, dacă semnătu
rile de pe primul din ele sunt într’adevăr originale
sau sunt manopera vreunuia din membrii »Tribuna
lului revoluţionar extraordinar«, sau a oricărei alte
persoane, străină de aspiraţiunile poporului moldove
nesc, care ar fi fost interesată să zădărnicească ve
nirea şi ajutorul Armatei române.

I. TUDÓSÉ.
Un distins patriot şi un eminent propagator în
sprijinul cauzei române.
Este primul pe care l-am întâlnit în gara Chişinău
în dimineaţa zilei de 6 Ianuarie 1918, care venise să
parlamenteze cu soldaţii ruşi şi chiar cu unii din
ostaşii moldoveni, ce se răsculaseră împotriva fraţilor
transilvăneni. El dorea să-i scape pe Transilvăneni
de măcelul, ce li se pregătise de către răsvrătiţi.
*

*

*

Ca unul care am fost martorul ocular al fraticidului,
întâmplat la gara Chişinău în acea zi, atât de odios,
găse c cu cale să istorisesc pe scurt faptul adevă
rat— aşa cum s’a petrecut;

Era ziua Bobotezei, când credincioşii se aghiesmuesc cu apă sfinţită. în acea sfântă zi fraţii tran
silvăneni în loc de apă sfinţită au fost stropiţi cu
propriul lor sânge.
Batalionul de Transilvăneni a sosit în gara Chi
şinău la ora 5,40 dimineaţa. Acest batalion, după le
gătura ce se ţinea în secret cu neobositul patriot Vasile Ţanţu, trebuia să sosească la Chişinău pe la ora
24— 1 noaptea spre 6 Ianuarie, când era aşteptat în
gară de mai mulţi buni români, fruntaşi din »Blocul
Moldovenesc« al Sf. Ţării şi urma ca acel Bata
lion să facă în Chişinău un popas mai îndelungat,
având în vedere două zile de sărbători. Din cauza neregularităţii mersului trenurilor, eşalonul şi-a întârziat
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sosirea. El ajunse la Tighina la ora 2 noaptea spre 6
Ianuarie. Organizaţia bolşevică »Front-O tdel« din
Chişinău primeşte o depeşă dela agenţia ei din Ti
ghina, prin care anunţă, că pe la ora 2,30 urmează
a pleca din gara Tighina spre Chişinău un eşalon
de străini Transilvăneni, cu efectiv de un batalion.
După primirea acestei ştiri »Front-Otdelul“ din Chi
şinău a luat măsuri prin Comisariatul gărilor T i
ghina— Chişinău ca Batalionul să nu poată sosi în
Chişinău decât pe la orele 5—6 dimineaţa, după cum
s’a şi întâmplat.
D-lui V. Ţanţu, care pierduse legătura, i s’a spus
de către un om al său de încredere, că Batalionul va
sosi în gara Chişinău pe la ora 10 dimineaţa, astfel
încât sosirea eşalonului în Chişinău a fost la o oră
neaşteptată de acei cari trebuiau să-l întâmpine fră
ţeşte.
Organizaţia »Front-Otdel“ , cunoscând situaţia, a
luat măsuri prin Comisariatul gării din Chişinău, unde
garda a fost mărită, astfel ca să poată dezarma Ba
talionul şi să-l facă prizonier.
Când eşalonul a sosit în gară, a fost întâmpinat
cu focuri de armă şi mitralieră de către garda bol
şevică.
In acel timp locuiam pe str. Alexandru cel-Bun
Nr. 10, de unde împuşcăturile dela gară se auziau
dinstinct; soţia mea, care avea copil mic, se trezise
din somn, a auzit primele focuri de armă la ora 5,35,
cari. apoi, din ce în ce, deveneau tot mai intensive,
trezindu-mă şi pe mine. M’am îmbrăcat într’o clipă
şi am ieşit în stradă, unde am văzut că lumea fugea
înspăimântată, fiecare încotro credea că va scăpa. Adaug
că s’a auzit şi o canonadă de artilerie, ceeace a mă
rit panică populaţiei îngrozită. »Tovarăşul« Levenzon
mergea spre gară cu compania lui desfăşurată întră"
gători pe str. Alexandru cel-Bun, dând în strada Gării;
nu l-am mai întrebat unde se duce şi ce vrea să facă,
întru cât ştiam cine este el, ci am plecat înainte în
fuga mare la gară.
Ajuns în gară, am văzut pe I. Tüdőse, înconjurat
de un grup de bolşevici, arestat; o parte din fraţii
transilvăneni erau scoşi din vagoane şi li se făcea
percheziţia cartuşierelor, buzunarelor şi a raniţelor, iar
• la alte vagoane stăteau la ieşire alte grupuri de bol
şevici cu baionetele întinse, somând pe Transilvăneni
să iasă din vagoane.
Erau mai mulţi Transilvăneni răniţi, dintre cari doi
erau în agonie. Văzând că situaţia e penibilă, soldaţii
ruşi fiind înfuriaţi ca nişte fiare sălbatice, m’am apro
piat de ceata lor cu mare grijă, cu vorbe dulci, spunându-le să lase liberi pe Transilvăneni, căci nu este
cazul de a-i omorî. » Doar vă aduceţi aminte când
eram pe front, tot voi aţi spus, că nu avem pentru ce
să mai vărsăm sânge şi să omorîm oameni de orice
naţie ar f i ei /«
Am mai spus că ei sunt prizonieri, cari s’au în
dreptat spre familiile lor, fiind aşteptaţi de mame,
neveste şi copii »şi noi aci să-i omorîm?« In felul
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acesta am reuşit să liniştesc într’o bună măsură spi
ritele, dar tot în acel moment a sosit şi »tovarăşul«
Levenzon cu compania lui. Compania era încadrată
cu soldaţi ruşi bolşevici şi chiar cu soldaţi moldoveni
din Reg. 1 Inf. moldovenesc şi din regimentele de cava
lerie moldoveneşti, partizani ai bolşevismului.
Levenzon, văzându-mă, m’a invitat să plec din gară
şi, adresându-se soldaţilor, a pronunţat următoarele
cuvinte:
— »Nu-1 credeţi ce vă spune şi iată de c e : to
varăşul Andronachi este un ofiţer şi ştiţi că ofiţerii au
fost şi sunt uneltele împăratului, care a nesocotit
drepturile poporului. Face parte din tagma boerilor
şi a separatiştilor din Sfatul Ţării, este prefect de po
liţie al jud. Chişinău, având sub comandă şi un de
taşament de cavalerie şi ca adept al opresiunii, prin
mijloacele pe cari le are la îndemână, opreşte popu
laţia dela libertăţile căpătate prin revoluţie. Trebue
deci arestat, mai ales că şi el, ca şi tovarăşul Ţanţu,
a susţinut, ca acest bdalion să vină la Chişinău pentru
a forma cadrele de instrucţie ale regimentelor moldove
neşti şi a introduce în ele instrucţia românească«.
In acel moment mă găseam pe scara unui vagon
în care trebuiam să intru, căci auzeam vaete. Fiindcă
am fost surprins de discursul lui Levenzon, am rămas
înţepenit pe scară, aşteptând să văd efectul discursului
său. Nu şi-a terminat încă bine Levenzon discursul şi
odată se ridicară strigăte colective: »A -h a!u »jos!« şi
s’au repezit cu baionetele la mine, eu însă nu mi-am
pierdut cumpătul şi am strigat să mi se dea cuvân
tul. Am spus, între altele:
— Că toate câte le spune un Evreu despre un creştin,
fie de bine, fie de rău, nu trebue crezut şi voiu do
vedi adevărul. Cer ca o comisiune aleasă aci din voi
să meargă împreună cu tovarăşul Levenzon ca să-mi
vadă moşia şi s’o vedeţi şi voi şi dacă va exista,
atunci eu şi cu tot neamul meu să fiu împuşcat, iar
dacă nu va exista, să fie împuşcat tovarăşul Levenzon
cu toate rudele lui.
După răspunsul meu, bolşevicii s’au mai liniştit,
însă Levenzon a mai încercat să mai spună ceva, dar
a fost oprit chiar de aderenţii lui, cari au strigat ca
să se pună capăt conflictului şi au insistat ca fraţii
transilvăneni să fie ridicaţi din gară şi duşi sub excortă la o cazarmă din oraş.
Mai înainte de sosirea mea, în gară fuseseră şi d-nii
Pan. Erhan, Gher. Pântea, Ant. Crihan. Acesta din urmă
a fost arestat şi dus în curtea Şcolii spirituale, iar
d-nii Pan. Erhan cu Gh. V. Pântea au plecat grăbiţi
la Sfatul Ţării pentru tranşarea conflictului.
Deşi in acel moment sosise în gară un escadron din
detaşamentul meu, cu care aş fi putut impune rămânerea
Transilvănenilor în gară, totuşi pentru a nu agrava
chestiunea şi pentru a nu aţâţa spiritele mai mult,
cari întrucâtva se domoliseră, am insistat de a con
vinge pe bolşevici numai ca răniţii să fie imediat
transportaţi la cel mai apropiat spital, care era atunci
în clădirea Liceului Eparhial de fete.

Batalionul de transilvăneni a plecat din gară în
oraş sub excorta comandată de Levenzon; iar mai
înainte a fost arestat şi trimis sub excortă din gară
sub paza unui grup de bolşevici, din Comisariatul
gării, prietenul meu I. Tudose.
După cum am arătat m ai sus, aflându-mă pe scă
rile unui vagon în care se auzeau vaete, m’am intro
dus înăuntru de îndată ce a pornit convoiul în oraş.
Intrat în vagon, am văzut următorul tablou : toate
geamurile erau devastate, pereţii vagonului ciuruiţi
de gloanţe şi de lovituri de baionete ruseşti, ţăndări
de scânduri sările din pereţii vagonului din cauza
gloanţelor, duşumeaua vagonului plină de sânge în
chegat, de asemeni şi pereţii şi uşile erau tapetate
cu pete de sânge.
Intr’un colţ al vagonului se afla un ostaş transil
vănean şi gemea adânc de durerj, întins pe duşumea,
fiind străpuns cu baioneta în pântece; deşi era pan
sat, dar lângă el se fo mase un lac de sânge. Lângă
rănit se afla un medic Căpitan (al cărui nume îl voiu
da în a doua mea lucrare, de asemeni şi o scrisoare
ce mi-a fost trimisă de familia aceluia, prin care mi
se aduceau mulţumiri pentru salvarea vieţii »unui soţ şi
tată“). Medicul Căpitan era de origină sas, nu ştia
nici o boabă româneşte; când m’a zărit, a căzut în
genunchi, adresându-se în nemţeşte: »D-le ofiţer, noi
nu sunttm cu nimic vinovaţi, suntem pe aci în treacăt,
nu ne omorîţi, mergem la vetrele noastre; pe mine,
iată cine mă aşteaptă timp de doi ani şi pe cari nu
i-am văzut atâta vreme şi mi-e dor să-i văd«, —
prezentându-mi o fotografie a soţiei şi a copiilor
săi.
^
Mărturisesc, că mi s’a făcut milă, căci am văzut
pe omul care în acel vălmăşag revoluţionar pierduse
orice speranţă de a scăpa de cruzimea bolşevică.

Ostaşul rănit a foât transportat la spitalul din apropierea gării, iar medicul Căpitan sas a fost luat
la mine acasă, unde s’a spălat de sânge, căci hainele,
faţa, mâinile şi cişmele îi erau pline de sânge, apoi
echipându-1 într’o manta şi şapcă rusească, l-am
condus la Comisiunea interaliată, ce îşi avea reşedinţa
în vila lui Pronin de pe str. Viilor, şi acolo l-am lăsat
pe seama acelei Comisiuni.
D. I. Tudose a fost dus la organizaţia »Front-Otdel“ , de unde cu mare greutate a scăpat de execuţie,
iar fraţii transilvăneni au fost conduşi în curtea
Şcoalei spirituale.
In urmă s’a format o delegaţie bolşevică, compusă
din Ruşi şi Moldoveni, care a plecat la Comisiunea
interaliată, pentru a lămuri cazul venirii în Chişinău
a balalionului de Transilvăneni.
Am scăpat din vedere să adaug, că organizaţiunea
bolşevică din Chişinău şi Levenzon, Comandantul gar
nizoanei, aflase de legătura, pe care o avea V. Ţanţu
cu batal, de Transilvăneni, şi, din momentul ce acel
batalion a sosit în gară, d. V. Ţanţu a fost pus în
urmărire pentru a fi arestat. D. V. Ţanţu, sesizat d i
cursa ce i se pregătea, a fost nevoit să umble fugar.
Pentru a nu i se da de urmă, căci bolşevicii hotărîseră să fie prins şi suprimat, s’a ascuns într’un coteţ
de găini la un locuitor din Mălina Mică, unde a stat
până seara, când a dispărut de acolo. In aceeaşi noapte
d. V. Ţanţu a luat contact cu prietenul său, d. Gh.
Buruiană, şi au plecat împreună spre gara Corneşti,
din direcţia cărei gări se aştepta să vină un Detaşa
ment de trupe româneşti spre Chişinău, cu care acei
doi prieteni trebuiau să se întâlnească.
(In a doua mea lucrare: » Prin fo c, sânge şi ca
davre“ voiu descrie detaliat toate eveninfentele şi în
tâmplările din 1917/1918 în Basarabia).

Aceşti doi buni prieteni şi bărbaţi devotaţi cauzei
naţionale, după vărsarea de sânge frăţesc, ce a avut
loc în ziua de 6 Ianuarie 1918 în gara Chişinău2),
au plecat din acest oraş, în toiul nopţii, spre 7 Ia
nuarie, călări, pentru a lua contact cu un Detaşament
de trupe româneşti, ce pornise spre Chişinău dela gara
Corneşti, unde a fost omorît de bolşevici Generalul
Necrasov (Rus) împreună cu şeful său de Stat-major,
fiind acuzaţi de înaltă trădare, bănuiţi de faptul că vin
la Chişinău cu armata română contra bolşevicilor3).
La plecarea celor de mai sus a contribuit d. Alex.
Sinadino, care înarmându-i cu arme şi revolvere, le-a
pus la dispoziţie doi cai.
La cererea d-lor V. Ţanţu şi Gh. Buruiană d. Si
nadino a rămas surprins şi chiar îngrijorat, deoarece
în acele vremuri erau destule motive serioase de pri
mejdie pentru asemenea gesturi, în toiul nopţii.
Dânsul credea că i se întinde o cursă, din care
cauză era foarte bănuitor, căci atunci nu se obişnuia
să se ceară aprobări dela proprietari. Cum însă

d. Dalbia, consulul [francez, care locuia la d. Alex.
Sinadino, a înţeles cauza, a intervenit pe garanţia
d-sale pe lângă d. Sinadino pentru a sta de vorbă
cu vizitatorii suspecţi, asigurându-1 că dânşii sunt
membri ai Sfatului Ţării, — şi numai după această
convorbire s’a înţeles scopul şi misiunea lor.
Travestiţi în uniforma de tovarăşi ai „ Front- Otdelului“ şi sub pretext de şefi de control ai patrulelor
acelei organizaţii, ce erau fixate la toate barierele
oraşului, d-nii V. Ţanţu şi Gh. Buruiană au mers la
bariera Visterniceni, unde prin atitudinea lor în
drăzneaţă au reuşit să treacă pânza de pază bolşe
vică, luându-şi drumul în direcţia plănuită.
După ce au scăpat de linia bolşevică, în calea lor
au dat şi peste nişte ştafete formate din artilerişti, pe
cari întrebându-i ce sunt şi ce caută, soldaţii au răs
puns: »Noi suntem Siniclişti şi căutăm pe Românţi«...
D. Gh. Buruiană, pricepând că şi cu aceştia e primej
dios a sta de vorbă, le-a spus: »Şi noi îi căutăm !«4).
Apoi şi-au urmat drumul mai departe.

*) In Februarie 1918, d. Gh. Buruiană era Subsecretar de
Stat la Interne (Director General al aprovizionării).
2)
După această nelegiuire a avut loc o şedinţă secretă a
unui grup restrâns de membri ai Sfatului Ţării, prezidată de
d. Gh. Buruiană, hotărîndu-se a se cere de urgenţă ajutorul
fraţilor de peste Prut, ceeace au şi făcut.

3) Voiu descrie în amănunt în lucrarea mea „ Prin fo c,
sânge şi cadavre“ felul cum au decurs lucrurile şi cum au
băjenărit cei doi eroi V. Ţanţu şi Gh. Buruiană în noaptea de
6 spre 7 Ianuarie 1918.
4) Auzită dela d. Gh. Buruiană.

188

Clădirea ') u n de b o lşe v icii ru şi („F ron t-O td el“ b o lşe v ic) îşi a v e a u reşedinţa
în N o e m v r ie — D e ce m v rie 1917, pân ă la ven irea A r m a te i ro m â n e
Aci bolşevicii au ţinut un sfat secret în noaptea
de 6 Ianuarie 1918, ora 2, dresând un protocol*2),
prin care s’a hotărît:
»1. Arestarea Directorilor Generali şi fruntaşilor
moldoveni din Sfatul Ţării, a ofiţerilor comandanţi3)
de unităţi moldoveneşti şi a fruntaşilor nobilimii basarabene şi trimiterea lor la Odessa, unde să fie exe
cutaţi ;
»2. Lichidarea Sfatului Ţării şi expedierea arhivei
la M oscova ;
»3. Mobilizarea teritoriului Basarabiei; transpor

tarea tuturor depozitelor de materiale şi furaje din
Chişinău şi alte oraşe la Odessa, în termen de 72 ore«.
Guvernul fiind sesizat de măsura ce urma a se lua
de bolşevici, Directorii Generali ai Republicii Moldo
veneşti, ofiţerii comandanţi de regimente, fruntaşii
moldoveni şi ai nobilimii din Basarabia au părăsit
casele lor şi au băjenărit mereu până la sosirea
oastei române în Basarabia.
După ce trupele române au intrat în Chişinău,
acest local a fost ocupat de Comandantul Diviziei XI,
def. General Ernest Broşteanu.

*) Actualmente se află într’însa liceul de fete „Principesa
Dadiani“.
2) Copia protocolului cu lista condamnaţilor la moarte, pre
cum şi tabloul mem' rilor din acea organizaţie bolşevică, se
află ia autor şi se va publica în a doua lucrare,

3) Pentru ofiţerii comandanţi s’a fixat termenul de arestare
timp de 48 ore.

INTRAREA TRUPELOR ROMÂNE
IN BASARABIA
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G en eral de D iv iz ie E R N E S T B R O Ş T E A N U

Primul Comandant de mare unitate, care a păşit
Prutul, intrând în Basarabia cu oastea Română.
In cea mai tristă şi furtunoasă epocă (6— 13 Ianu
arie 1918), când provincia Basarabia era cuprinsă de
grozăvia anarhistă, inundată de lepădăturile aruncate
de furtuna răsboiului din multicolorul mozaic de na
ţii şi religii al imensului colos revoluţionar rus, când
chiar o mare parte dintre Moldoveni se aflau pe ca
lea rătăcirii revoluţionare, Guvernul român, în urma
intervenţiei din partea Guvernului Republicii Moldo
veneşti, prin actul dela 22 Decemvrie 1917 şi a de
mersului delegaţiei compusă din d-nii Ioan Pelivan şi
Vladimir Cristi, pentru a veni în ajutorul Basarabiei,
— hotărăşte a scăpa Basarabia de prăpădul bolşevic.
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Astfel Marele Cartier General român trimite în Ba
sarabia Divizia XI sub comanda Generalului Ernest Broşteanu, care trece Prutul în ziua de 8 Ia
nuarie.
*
*
*
Genera'ul Ernest Broşteanu a jucat un rol impor
tant în frământările politice din Basarabia.
A fost Comandantul Corpului de grăniceri, apoi
Comandant al Corpului de Vânători de Munte şi în
această ultimă demnitate, încetează din vieaţă în ziua
de 6 Iunie 1932.
* ' *

Divizia XI înaintează pe două coloane de-alungul
căii ferate: Ungheni— Chişinău şi Pogoneşti — FunduGalbena, aşa încât în ziua de 13 Ianuarie, st. v., ora
18,40, intrară în Chişinău primele unităţi ale Armatei
regale române.
Peste puţin timp a mai intrat în Basarabia şi Di
vizia 13 (G-ral Popescu — Sudul Basarabiei), Divizia I
şi II Cavalerie şi brigada V Călăraşi — Nordul Ba
sarabiei.
Printre distinşii ofiţeri din acel timp, — e locul să
amintim pe d. Colonel N. Opran, primul Comandant
al garnizoanei Chişinău, fiind cel dintâi comandant
român, intrat, împreună cu d-1 Col. Rădulescu, Şeful
St.-major al Div. XI, chiar în seara de 13 Ianuarie
în oraşul Chişinău, cu trupele sale.
*

*

*

In ziua de 12 Ianuarie, când Cartierul def. General
Broşteanu se afla la Călăraşi, i se prezintă o delegaţie,
după cum se constată din extrasul istoric al Divi
ziei XI de mai jo s :
»12 Ianuarie 1918. La ora 13 s ’a prezentat la Car
tierul Div. XI, în gara Călăraşi, o delegaţie din Sfatul
Ţării, compusă din Preşedinte, un delegat ţărănesc, un
delegat orăşenesc, un delegat al mateloţilor şi un de
legat al soldaţilor moldoveni, cerând să le explicăm
cauza venirii trupelor in Basarabia, scopul ce urmă
resc şi dacă este inevitabilă intrarea în Chişinău.
Li s ’au dat răspunsurile necesare, arătându-le, că, în
vederea realizării scopului nostru, intrarea în Chişinău
este inevitabilă şi că, dacă trupele bolşevice vor opune
rezistenţă, Chişinăul nu va f i cruţat de ororile râsboiului,din cauza bombardamentului şi a împuşcăturilor.
Li s ’a fix a t termen până în ziua de 13 Ianuarie
1918, ora 12, după cererea lor, ca să aducă răspunsul« >).
Prezidentul Republicii Moldoveneşti d. I. Inculeţ,
întorcându-se la Chişinău, transmite organizaţiunii
bolşevice »Front-Otdel«, precum şi celor din ceata lui
Ţiganco (»Fracţia ţărănească«), lămurirea ce i s’a dat
la cartierul Diviziei XI, arătând printre altele că in
trarea Armatei române în Chişinău este inevitabilă,
dar este garanţia Francezilor că mai târziu trupele
române vor părăsi Basarabia.
Totodată d. Inculeţ a insistat, ca bolşevicii să nu
iasă împotriva Armatei române şi ca să se retragă din
Chişinău, pentru ca oraşul să nu fie asediat.
In seara zilei de 12 Ianuarie a avut Ioc o consfă
tuire între fruntaşii »Blocului Moldovenesc« şi ai »Frac
ţiei ţărăneşti« din Sf itul Ţării, la care s’a hotărît de
finitiv răspunsul cerut de Cartierul Diviziei XI, pen
tru ziua de 13 Ianuarie, ora 12.
In răspunsul ce s’a dat, s’a stabilit ca Armata ro
mână să nu se amestece în chestiunile interne ale Re
publicii şi să nu ia fiinţă tribunale de răsboi.
*

*

*

’) Repród, de d. D. Bogos în „La Răspântie«, pag. 113.

Tot la 12 Ianuarie »Front-Otdelul« a expediat So
vietului din Odessa o telegramă cu următorul con
ţinut :
»Situaţia este gravă. Românii aranjaţi în formă
de semicerc se găsesc Ia 2 0 — 25 verste de liniile
Bender — Chişinău şi Ungheni — Chişinău. Românii
dela Străşeni au apărarea din spate slabă. Sub in
fluenţa propagandei Sfatului Ţării Comitetul moldo
venesc a cerut evacuarea »Front-Otdelului«, care luptă
împotriva Românilor. Ţăranii, cari s’au despărţit, au
hotărît să nu permită intrarea Românilor pe terito
riul lor. Sfatul Ţării nu cedează. Ne gândim să li
chidăm astăzi — mâine Sfatul Ţării şi Directoratul.
Caminschi a părăsit astăzi comanda şi, nepredând-o
nimănui, a plecat. Noi ne vom opune până la extrem
şi vom lua măsuri decisive. Depozitele cu muniţiuni
le evacuăm. In Bender lăsăm o comandă de minieri.
»Plecând, vom strica drumul de fier. Pentru apă
rarea Benderului, unde sunt concentrate forţe armate,
vine din Odessa un batalion de căi ferat_e, pe care se
poate conta. Situaţia în armată este satisfăcătoare.
»Naştarum, Cobac« (Şef St.-major) 2).
*

*

*

In ziua de 13 Ianuarie Cartierul Diviziei XI se gă
seşte în gara Străşeni. Aci delegaţia aleasă, compusă
din d -n ii: P. Erhan, Gh. Pântea, Ilie Răţoi şi alţii,
soseşte cu răspunsul la ora 13, cu o oră mai târziu.
Ţinându-se seamă de solicitudinea delegaţilor din
Sfatul Ţării şi întrucât circulau svonuri tendenţioase
printre populaţia basarabeană, că Armata română are
ca misiune să restitue boerilor nu numai inventarul
ce era ridicat de ţărani dela moşii, cu ocazia turburărilor anarhiste, ci chiar şi pământul şi că vor fi
arestaţi toţi aceia cari s’au dedat la anarhie, distru
gând conacurile boereşti şi tăind pădurile în mod
samovolnic, — Comandamentul suprem al trupelor ro
mâne a dat următoarele proclamaţii şi ordine.
I

Proclamaţia d-lui General Prezan la intrarea
Armatei române în Basarabia
»Cetăţeni ai Republicii Moldoveneşti!
»Voi şi ţara voastră, ca şi a noastră, trec acuma
prin ceasuri grele, hotărîtoare pentru soarta lor.
»Din toate părţile şi de către o mulţime de oameni
răi vi se spun tot felul de neadevăruri, cari vă în
tunecă mintea, vă înrăutăţesc inimile şi vă fac să nu
mai simţiţi, unde este binele şi unde este răul.
»In aceste clipe, de grea cumpănă şi nestatornicie,
Sfatul Ţării şi-a adus aminte de noi şi ne-a cerut
prin Comandamentul militar rus să trecem Prutul.
»1. Ca să aducem rânduială şi linişte în satele şi
târgurile voastre, punând la adăpost vieaţa şi avutul
întregului popor împotriva răufăcătorilor, şi
2) Ziarul »Odeschia Novosti«, Nr. 10.615 din 13 Ianuarie 1918.
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„2. Ca să chezăşluim transportul celor trebuincioase
pentru traiul armatelor ruse şi române, cari fac pază
la hotarele noastre, apărând prin aceasta şi hotarele
ţării voastre.
»Venirea soldaţilor români în Basarabia a supărat
mult pe răufăcători şi pe cei cumpăraţi de duşmanii
voştri şi ai noştri, cari îşi găsesc un aşa de bun adă
post pe pământul vostru, căci ei au simţit, că de
acum înainte nu vor mai putea prăda la voi acasăca în codru.
»Şi aceşti duşmani s’au folosit de sufletul vostru,
cinstit, bun şi încrezător şi au căutat să sădească în
vrăjbirea între voi şi noi, spunându-vă că Românii
vin să stăpânească ţara voastră, că ei vin să pue
mâna pe pământurile voastre şi că ei nu ar avea alt
gând decât să aducă iarăşi în capul vostru pe ve
chii stăpânitori, cari să vă răpeascădrepturile naţio
nale şi politice câştigate prin revoluţie.
»Departe de noi gândul acesta !
»Cetăţeni m oldoveni! Nu daţi nici o crezare acestor
vorbe viclene!
»Cum v ’aţi putea voi închipui, că soldatul român,
care prin vitejia Regelui şi a stăpânirii lui, şi-a mă
rit acum pământul lui de hrană, tocmai el să vie as
tăzi în ţara fraţilor săi, ca să-i împiedece de a-şi în
făptui şi ei dreptul lo r ? !
»Vă declar sus şi tare, că oastea română nu doreşte
decât ca, prin rânduiala şi liniştea ce aduce, să vă
dea putinţă să vă statorniciţi şi să desăvârşiţi auto
nomia şi slobozenia voastră, precum veţi hotărî voi
singuri.
»Oastea română nu va obijdui nici un locuitor din
Republica Moldovenească, oricare ar fi neamul şi
credinţa lui.
»De îndată ce se va statornici rânduiala şi liniştea
şi va fi chezăşie, că prădăciunile, tâlhăriile şi omo
rurile nu vor mai începe, ostaşii români se vor în
toarce la ei acasă.
»Aveţi toată încrederea şi primiţi pe ostaşii aceş
tia, cu dragostea frăţească cu care ei vin la voi.
»Iar dacă vreunul din actşti ostaşi s’ar arăta ne
vrednic şi s’ar abate dela calea cea bună, care i-a fost
poruncită de noi, aduceţi numai decât jalba voastră
înaintea celui mai apropiat Comandant şi fiţi încre
dinţaţi, că' vi se va face îndată deplină dreptate.
»Iaşi, 12 Ianuarie 1918.
»însărcinat cu comanda Armatei române,
General Prezan«.
(Ziarul »Ardealul«, Nr. 6 din 18 Ianuarie 1918 .
II

Manifestul Generalului Broşteanu către norodul
din Basarabia
»De un an şi jumătate pământul primitor al Ţării
româneşti adăposteşte şi hrăneşte mulţimea oastei ruse.
»După atâta vreme, toate hrănile pentru cai şi oa
meni au fost istovite. Prin buna înţelegere cu stăpâ
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nirea poporului rus, stăpânirea română a cumpărat şi
plătit cu bani gata o mare câtime de bucate din Rusia.
»Aceste bucate, adunate în magazii în multe sate şi
târguri, urmează a fi duse cu încetul în Ţara româ
nească, pentru a sluji atât la hrana locuitorilor, cât
şi a oştirilor române şi ruse, cari încă se mai găsesc
acolo.
»Un duh de duşmănie, pe care nimeni nu-1 poate
pricepe, a înarmat braţe răufăcătoare, cari pradă şi
dărâmă aceste magazii.
»Stăpânirea rusească fiind prinsă cu alte treburi, nu
poate nici să apere aceste magazii, nici să le păzeas
că, ci le lasă la voia răilor, a căror lăcomie nu cu
noaşte hotare.
»In scopul de a apăra aceste magazii, în scopul de
a chezăşlui aducerea hrănii trebuitoare locuitorilor
români, hrană plătită de stăpânirea românească, sun
tem trimişi noi aici.
»Noi Românii am dat totdeauna dovadă, că suntem
prieteni credincioşi şi statornici. Noi nu întoarcem
armele împotriva prietenilor noştri, ci ne înţelegem
rostul de oameni cinstiţi, rămânând tovarăşi credin
cioşi până la urmă.
»Prin venirea noastră în Basarabia noi nu numai
că ne îndeplinim o înaltă datorie de întovărăşiţi, chezăşluind şi mai departe hrana oştirilor ruse pe pă
mântul românesc, dar vom apăra chiar şi vieaţa şi
avutul locuitorilor împotriva cetelor de anarhişti şi
progromşcici.
«Ne adresăm vouă, cetăţeni paşnici ai Basarabiei,
şi vă rugăm să înţelegeţi cu toţii, aşa cum este în
adevăr rostul nostru.
»Ridicaţi-vă cu toţii şi alungaţi cetele netrebnice,
cari pradă şi omoară!
»Uşuraţi-ne datoria noastră!
»înlăturaţi lupta între ei şi noi !
» 0 oaste bine organizată, disciplinată şi comandată,
cum este oastea românească, nu va putea da înapoi
în faţa unor cete de progromşcici«. Suntem hotărîţi să
luptăm cu cea din urmă putere pentru a nimici aceste
cete de progromşcici.
»De vom ajunge la luptă cu cetele pomenite, nu va
fi cu putinţă să scutim oraşele şi satele Ţării voastre
de pierderi prin bombardarea, ce vom fi nevoiţi să o
facem.
»Spre a nu se întâmpla aceasta, poftim poporul paş
nic să silească pe progromşcici să părăsească ţara
cu un minut mai devreme.
»Să nu fie nevoe să-i isgonim noi cu'puterea ar
matelor.
»Căci de va fi aşa, toată răspunderea pagubelor
pricinuite va cădea asupra voastră.
»Comandantul trupelor române, însărcinat cu paza
magaziilor şi transportul grânelor cumpărate de stă
pânirea română,
»General Broşteanu“ .
(Ziarul »Cuvânt Moldovenesc«, Nr.6 din 16 Ian. 1918)
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Se transmite mai jos în copie ordinul Marelui Car
tier General Nr. 8.106, rugându-vă a vă conforma.
»Din ordin, Şeful de Stat-major, Colonel Botescu.
Copie.

»Din informaţiuni particulare am aflat, că Coman
damentul nostru din Basarabia îşi crede de a sa datorie
să retrocedeze proprietarilor particulari averile luate
dela ei prin acţiunea revoluţionară, ce a avut loc
înainte de venirea trupelor noastre în Basarabia.
»întrucât acest procedeu face să se nască nemulţu
miri printre ţărani, căci duşmanii noştri i-au revoltat
contra noastră, bazându-se pe faptul că trupele ro
mâneşti sunt aduse în Basarabia de foştii proprietari
în scopul de a reîntrona vechea stare a lucrurilor,
cum însă în interesul nostru este de a evita agitaţi
uni ulterioare, vă rog să binevoiţi a lua măsuri, ca
trupele noastre să nu se amestece în chestiunile pen
dinte între proprietari şi ţărani, decât numai să nu
admită noui devastări şi călcarea drepturilor fiecăruia.
»Trebue să considerăm ca normală starea lucrurilor,
ce am constatat-o în momentul sosirii noastre în Ba
sarabia. Cât priveşte evenimentele anterioare, particu
larii urmează a sesiza autorităţile locale.
»Din ordin, Şeful Marelui Stat-major, General
Lupescu.
»p. Conformitate: Maior Marinescuu.
*

*

*

Dela 14 la 22 Ianuarie 1918 Sfatul Ţării era în
mare fierbere. Se aşteptau din ceas în ceas schimbări
importante în vieaţa politică a Basarabiei.
‘ Fracţia ţărănească« şi »Blocul moldovenesc“ din
Sfatul Ţării duceau o luptă pe vieaţă şi pe moarte.
Ruşii luptau pentru o republică care să facă parte
integrantă din federaţia republicilor ruse, iar Moldo
venii luptau pentru a lărgi hotarul României dela
Prut la Nistru.
*
*
*
In ziua de 16 Ianuarie se aprind spiritele fruntaşi
lor »Fracţiei ţărăneşti“ , căci în acea zi se depune
lista noului Guvern,'în frunte cu d. Dr. D. Ciugureanu, iar în locul d-lui I. Inculeţ se propune candi
datura d-lui Ion Pelivan. »Fracţia ţărănească« sus
ţine morţiş pe d-nii I. Inculeţ şi P. Erhan.
D. Dr. Ciugureanu este însărcinat cu formarea Gu
vernului, prezentând lista Cabinetului în şedinţa din
16 Ianuarie.
0 Ziarul »Sfatul Ţării«, ediţia rusească, din 17/1/1918.

Populaţia era foarte agitată împotriva Românismu
lui, fiind influenţată de unii din fruntaşii »Fracţiei
ţărăneşti«. D. I. Inculeţ, văzând relaţiile atât de înăs
prite între »Blocul moldovenesc« şi »Fracţia ţără
nească« şi pentru a potoli spiritele, a ţinut următoarea
cuvântare:
»Mărturisesc că am semnat telegrama adresată Ge
neralului Şcerbacev, cu rugămintea de a trimite în Ba
sarabia trupe înarmate pentru menţinerea ordinei. Dar
considerând Basarabia, ca o parte integrantă din
Rusia democratică, nu aş fi socotit cu putinţă să mă
adresez cu o asemenea cerere României, adică unui
Stat străin« ’)•
»Blocul moldovenesc«, care cu venirea Armatei ro
mâne consideră chestiunea Basarabiei tranşată, a re
nunţat la teza d-lui Inculeţ, dar a susţinut lista nou
lui Guvern în cap cu d. Dr. D. Ciugureanu.
*

*

*

La 18 Ianuarie situaţia devine iarăşi neplăcută.
Are loc Congresul ţărănesc, la care se pune în desbatere chestiunea intrării Armatei române în Basarabia.
Cu această ocazie a fost insultată Armata română
de către unii agitatori străini, deputaţi, membrii, ai
»Fracţiei ţărăneşti« : Rudiev, Prahniţchi, Ciumacenco,
Cotoros, m-me Grinfeld şi un singur Moldovan rătăcit
anume Panţâr, după cum am mai arătat în altă parte
a lucrării.
Toţi aceştia au fost chemaţi la Comenduirea pieţei
pentru a da explicaţiuui.
*

*

*

La 24 Ianuarie se proclamă independenţa »Repu
blicii Moldoveneşti«, atunci când Divizia I de Ca
valerie din Armata română de acoperire trebuia să
intre în oraşul Bălţi, unde pe timpul Ruşilor îşi avea
garnizoana un regiment de »Husari«.
In momentul când formaţiunile din capul coloanei
Diviziei se apropiau de oraş, au fost întâmpinate
cu focuri de arme şi mitraliere de către bolşevicii din
Bălţi şi chiar de către ţăranii aţâţaţi de organizaţia
bolşevică din Bălţi.
*

❖

*

La 22 Ianuarie 1918 Marele Cartier General Ro
mân expediază telegrama cu următorul conţinut:
»Marele Cartier General către Divizia XI Chişinău.
Comandamentul frontului rus a numit pe Generalul
Trianov Comandant al garnizoanei Chişinău, pentru
trupele ruse din garnizoană, rămânând pentru trupele
române Comandantul de garnizoană numit de Dvs.
»Trupele române vor da, în caz de nevoie, sprijin
Generalului Trianov, după cererea sa.
»p. Şeful de Stat-major G-ral al Armatei, General
Lupescu.
»Nr. 7.591 din 22 Ianuarie 1918« 2).
2) Copia se află la autor.
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Fost Comandant de mare unitate în răsboi. A venit
în Basarabia în anul 1918 ca Comandant al Diviziei
I de Vânători, deocamdată, iar apoi al Detaşamen
tului General Ion Răşcanu, compus din 6 regimente
de Vânători, cavaleria, artileria şi unităţile auxiliare
respective.
Acest detaşament a înlocuit Detaşamentul General
E. Broşteanu în Chişinău şi Basarabia de mijloc la
1 Martie 1918. Trupele Detaşamentului General I.
Răşcanu se găseau în Chişinău în ziua de 27 Martie
1918, când Basarabia s’a unit pe veci cu Patria-Mamă,
ele constituind trupele de paradă şi gărzile de onoare
ale Marelui Eveniment.
D. General de Divizie Ion Răşcanu a fost Ministru
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de răsboi sub trei guverne în anii 1919, 1920 şi 1921,
iar mai apoi în 1927— Comisar superior al guvernu
lui în Basarabia şi Bucovina, cu rang de Ministru.
In ultimul timp, în guvernul d-lui Iorga, a fost
Ministru de Stat al Basarabiei, cu reşedinţa în Chi
şinău.
Fiind originar din Basarabia (născut la Cahul), poartă
o deosebită dragoste poporului dintre Prut şi Nistru
şi din această dragoste Basarabia a câştigat mult şi
va mai câştiga în ceeace priveşte îmbunătăţirile de
ordin economic şi cultural.
Iată ce spune un ofiţer din Regimentul I Vânători,
„R. F.“ , fost sub comanda d. General I. Răşcanu,
asupra primei impresiuni ce i-â făcut-o noul Coman-

dant, cu prilejul trecerii Diviziei 1 Vânători în
Basarabia:
»Nu voiu uita niciodată prima prezentare a acestui
distins şi energic Comandant de mare unitate, în faţa
Regimentului nostru şi înflăcărată sa cuvântare, care
cădea ca un balsam pe inimile noastre greu încercate:
» — Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi! De azi
înainte eu vă sunt Comandantul vostru şi al tuturor
bravilor Vânători ai M. S. Regelui Ferdinand f, din
cuprinsul scumpei noastre Patrii române.
»»Avem o nobilă misiune de îndeplinit în Basarabia
strămoşilor noştri, în Basarabia lui Ştefan cel-Mare
şi atâtor alţi glorioşi voevozi ai Moldovei.

»Vom trece Prutul şi ne vom face datoria de fraţi
pentru liniştirea spiritelor şi întronarea imediată a
ordinei.
«Să mă ascultaţi şi să mă urmaţi!
»Să vă ascultaţi ofiţerii şi gradaţii şi să le urmaji
cu dragoste poruncile şi sfaturile. Trăiască Patria !
Trăiască iubitul şi Marele nostru Rege! Trăiască
Dinastia Română!«.
„Urale nesfârşite şi îndelung repetate, ieşite din
miile de piepturi ostăşeşti prezente, în acel înălţător
moment, i-au acoperit ultimele sale cuvinte“ !).

’ ) Articolul „ Două fig u ri în istoria Basarabiei» din ziarul
»»Curierul“, Nr. 66/932.
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fo s t Comandant ăl detaşamentului format din Di
vizia XIII (General Ion Popescu), care a avut ca mi
siune să scape de prăpădul bolşevist (Ianuarie 1918)
sudul Basarabi i şi în special Bolgradul, Ismailul,
Chilia, Vâlcovul şi Cetatea-Albă.
«Detaşamentul Colonel C. Draguu era atunci condus
de d-sa. Ofiţer dotat cu alese calităţi ostăşeşti şi de
o deosebită distincţiune sufletească, a fost la înălţi
mea datoriei faţă de Ţară şi Neam, desrobind pe
fraţii săi din acele ţinuturi, ce căzuseră pradă Rusis

Ì98

mului bolşevic, stabilind buna rânduială în întregul
ţinut al Basarabiei de Sud.
In 1929 d. General de Divizie C. Dragu a venit în
Basarabia, luând Comanda Corpului III Armată, cu
reşedinţa în Chişinău, plecând dela această comandă
în 1931 şi lăsând Basarabiei ca amintire multe şi fru
moase opere culturale, pilde şi fapte bune. Acum, ie
şind la pensie, activează încă foarte intens, pe tărâm
cultural şi religios cu tot avântul de care e capabil.

D. G eneral de D iv iz ie P E T R E CĂNCIULESCU.
Născut la 1877 în corhuna Poiana Mare, jud. Dolj.
D. General de Divizie P. Cănciulescu a intrat în
răsboiul anilor 1916-1918 cu gradul de Maior şi cu
calitatea de Comandant al Batalionului I din Regi
mentul I Vânători »Principele Moştenitor Ferdinand«.
După atacurile năpraznice date asupra munţilor
»Alion« şi »Oboroca«, în cari a luptat cu primul val
de asalt, echipat ca simplu soldat şi înarmat cu ca
rabină, a fost decorat cu ordinul militar »Mihai Viteazu« şi avansat Loc.-Colonel.
La Octomvrie 1917, după 11 luni de vechime în
acest grad, în urma unor serii de fapte de vitejie
şi avânt deosebit, a fost avansat Colonel şi i s’a dat
comanda aceluiaş regiment, atât de glorios şi de în

cercat în lupte, câre a suferit multe şi greie pierderi
de oameni, floarea vitejilor de pe plaiurile Mehedinţului şi câmpiile Doljului.
A venit prima dată la Chişinău în Martie 1918,
cu Detaşamentul General I. Răşcanu, din care făcea
parte şi Regimentul 1 Vânători »Principele Moşt. Fer
dinand«, al cărui Colonel Comandant era d-sa. Tot
d-sale i s’a încredinţat în acel timp şi Comenduirea
Pieţei Chişinău.
După 13 ani dela Unire, trecând prin variate co 
menzi şi însărcinări de încredere în diferite puncte
ale Ţării, cu cari prilejuri, după meritele sale excep
ţionale, a fost înălţat la gradul de General de Bri
gadă şi General de Divizie, d. General Petre Căn-
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ciulescu a venit din nou în Basarabia, trimis special
de M. S. Regele Carol al II-Iea, în luna August 1931,
să ia comanda Răsăritului Ţării, ca şi predecesorii
săi, d-nii Generali de Divizie : C. Dragu, Ion Răşcanu,
Ion Popovici, Rujinschi, iarăşi /on Popovici, Vasile Rudeanu, ( f ) Ludovic Mircescu şi Romulus Scărişoreanu.
D. General P. Cănciulescu este martorul ocular al
frământărilor şi evenimentelor din epoca cea mai fră
mântată, dar şi cea mai înălţătoare din Basarabia
înainte de Unire, în timpul Unirii şi după Unire.
Tactul d-sale în importantele sale însărcinări din acel
timp, au rămas vii în amintirea tuturor localnicilor
cu cari d-sa a venit în contact, atunci când admi
nistraţia, poliţia, controlul şi absolut toate atribuţiunile publice se aflau în sarcina Armatei române.
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Ca să se vadă mai luminos legătura sufletească,
pe care d-sa a făcut-o cu fraţii basarabeni în epoca
din jurul marelui eveniment al Unirii, dau mai sus
clişeul unui document, eliberat de Duma orăşenească
a Chişinăului (Primăria) din acel timp, prin care pri
marul de atunci, Al. Şmidt, în numele populaţiei, îi
aduce vii mulţumiri d-lui Colonel P. Cănciulescu pen
tru modul cum a înţeles să-şi îndeplinească grelele
misiuni ce le-a avut în Chişinău >).
D. General de Divizie P. Cănciulescu a arătat Ba
sarabiei, ce vasăzică sufletul său mare şi distins de
Oltean, care vibrează de un adânc patriotism, de o ne
întrecută energie, de o nemărginită lealitate şi bunătate.
*) Originalul mi s’a încredinţat de d. G-l Cănciulescu penlru
a-1 reproduce şi se află la d-sa.

Rolul Armatei române în Basarabia
Când Basarabia intrase adânc în făgaşul frigu
rilor bolşevice, în momentul când odiosul trădător
Ilie Catărău devenise atât de puternic peste sufletele
ostaşilor componenţi ai tinerei Armate naţionale mol
doveneşti, când instituţiile de Stat ale Republicii
Moldoveneşti erau într’o continuă nesiguranţă, când
vieţile conducătorilor mari şi mici ai organizaţiei de
Stat (Directorii generali, membrii Sfatului Ţării, ofi
ţerii şi a însuşi locţiitorului de preşedinte al Repu
blicii) atârnau într’un fir de păr, când, în sfârşit, orga
nizaţia bolşevică »Front-Otdel« era în culmea puterii
sale,— atunci Armata regală română a apărut pe me
leagurile Basarabiei, chemată insistent şi repetat de
conducerea Republicii, prin diferite delegaţiuni şi tele
grame către/Regele Ferdinand şi Guvernul regal român.
Rolul său era bine determinat : să întroneze ordi
nea şi siguranţa în tot coprinsul provinciei, să stingă
febra şi nebunia bolşevică a celor molipsiţi de ea, să

aline şi să cauterizeze rănile adânci produse de destructivismul revoluţionar, să ridice moralul tuturora,
să apropie om de om, clasă socială de clasă socială,
să contribue la cunoaşterea în de aproape a Româ
nilor de dincolo şi dincoace de Prut.
Iar din tactul, dragostea şi râvna, pe care Armata
le-a depus în îndeplinirea acestei misiuni, a rezultat
altceva, care îi face onoare şi o ridică moralmente în
ochii întregei omeniri: a netezit drumul către Unire,
grăbindu-i ceasul, prin însăşi nobila sa comportare în
Basarabia.
Sub auspiciile ei, Sfatul Ţării a putut lucra în li
nişte, Armata moldovenească s’a curăţat de neghina
revoluţionară, autoritatea s’a refăcut, liniştea s’a res
tabilit peste tot, parcă, de când lumea, bolşevismul
nu a existat în această provincie.
Să trăiască Armata vitează şi iubitoare de Neam
a Ţării Româneşti !

----

Un act diplomatic relativ la venirea Armatei române în Basarabia1)
Dela Consiliul Directorilor Generali ai Republicii Democratice Moldoveneşti.
Consiliul Directorilor Generali în şedinţa din 22
Ianuarie 1918 a hotărît:
întrucât populaţiunea este alarmată de svonuri de
esenţă tendenţioasă la sosirea armatelor române, să
se publice pentru ştiinţa generală actul diplomatic
primit de Guvernul Republicii Moldoveneşti dela Gu
vernul francez şi ale altor ţări aliate.
»C onsulatul F ran cez în R om ân ia

„Iaşi, 15 Ianuarie 1918. Ambasadorul francez în Ro
mânia— către d. Sarre, Consul francez în Chişinău.
»D. Colonel de Albia mi-a transmis rugămintea
Consiliului Directorilor Generali spre a primi atât în
numele nostru, cât şi al tuturor aliaţilor noştrii o ex
plicaţie privitor la scopul intrării armatelor române
în Basarabia.
»Toţi colegii ambasadori ai ţărilor aliate, cum şi eu,
suntem însărcinaţi reciproc a declara oficia], că in
trarea armatelor române se prezintă ca o măsură
exclusivă de răsboi, ce are ca scop să funcţioneze
normal rezerva frontului ruso-român, conform cu re
gulamentele şi legile aplicabile tuturor ţărilor afiate
în acţiunea răsboiului.
»Aşa dar, intrarea armatelor române nu poate să
aibă nicio influenţă atât asupra situaţiunii interne*)

politice a ţării, cât şi influenţă asupra viitorului po
litic al Basarabiei.
»Eu vă însărcinez a comunica oficial cele de mai
sus Preşedintelui Consiliului Directorilor Generali şi,
dacă d-sa ar dori, să-i eliberaţi o copie scrisă şi
autentificată a acestei adrese.
»Ambasadorul în România,
» Saint Aullaire.
Certific exactitatea copiei 5/18 Ianuarie 1918.
Sarre,
»Consul francez în Chişinău al Republicii Franceze“.

Pentru conformitate:
Preşedintele Consiliului Directorilor Generali ai
Republicii Moldoveneşti, Dr. D. Ciugureanu.
Locţiitor al Directorului Generai al afacerilor
străine, I. Pelivan.
Director General al afacerilor interne, Cristi.
In felul acesta armatele române au venit la noi nu
ca cuceritori şi inamici, ci ca prieteni ai poporului
Republicii Moldoveneşti pentru a da ajutor în luptele
cu jefuitorii şi siluitorii ce tind a distruge şi a su
gruma a noastră Republică tânără şi libertatea ei.
Preşedintele Directorilor Generali, D. Ciugureanu.
Chişinău, 25 Ianuarie 1918.

*) Tradus din ruseşte, fiind publicat în ziarul «Sfatul Ţării“,
ediţia rusească, din 25 Ianuarie 1918.
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Curtea S E M IN A R U L U I TEO LO G IC din C h işin ău
Clădirea 1) era »Ştabul« (Statul-major) Regimen
tului 1 moldovenesc. Aceasta a fost ocupată de can
celaria Comenduirii garnizoanei Chişinău, comandată
de d. Colonel N. Opran.
Clădirea 2) era ocupată de Pretoratul Diviziei XI,
condusă de d. Lt.-Col. Racoviţă, care apoi a fost Co
mandant al Jandarmeriei din Basarabia în 1918 — 1921.
3)
Platoul, unde faimosul liie Catărău adună în
ziua de 28 Decemvrie 1917 Regementul I moldove
nesc, ţinând un discurs anarhic şi răsvrătind pe sol
daţii moldoveni la revoluţie, împotriva ofiţerilor şi
împotriva Sfatului Ţării.
*. * *
In ziua de 28 Decemvrie 1917, ora 11 a. m., tre
buia să mă văd cu Colonelul N. Furtună, Coman
dantul Regimentului 1 moldovenesc. Intrând în curtea
Seminarului teologic, am găsit Regimentul adunat în
formă de cerc, iar în mijlocul soldaţilor stătea dârz

>) In a doua lucrare a mea voiu descrie pe larg opera nfe«
fastă a lui Ilie Catărău în Basarabia din 1917.
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în haine soldăţeşti, foarte prezentabil, Ilie Catărău,
purtând pe cap o căciulă mare, albă.
HI striga cu o voce puternică şi impunătoare, că
reia soldaţii îi răspundeau »Aşa e! Jos cu ei! Jos
burjuii 1«
M’am apropiat de cerc să aud despre ce este vorba
şi iată ce spunea Ilie Catărău, printre multe altele:
»Deputaţii moldoveni din Sfatul Ţării s ’au trans
format din revoluţionari în monarhişti, s ’au înţeles cu
boerii să le restitue pământul şi inventarul, care s ’a
împărţit printre voi şi copiii voştri; ofiţerii moldoveni
vor să vă transforme în aceiaşi sclavi cari aţi fo s t sub
ţarul Nicolae al II-leau.
Ilie Catărău ţinea arma cu patul aşezat pe pă
mânt şi arătând la vârful baionetei spunea: » Tova
răşi! Libertatea, pământul şi voia constă în vârful
baionetei. Să nu depuneţi armele până ce nu veţi do
bândi toate acestea /« ') .

Sângele apă nu se face!
S’au împlinit 15 ani de când detaşamentele glo
rioasei Armate române, sub comanda răposatului Ge
neral Ernest Broşteanu şi d. General Ion Răşcanu, au
intrat în Chişinău, respingând peste Nistru armatele
bolşevice ruse, ce se cuibăriseră în capitala Basara
biei şi cari prin jaful şi pârjolul lor revolu{ionar-comunist începuseră s’o mistuie.

Clişeul de mai sus reprezintă îmbrăţişarea ostaşi
lor moldoveni ai Regimentului I infanterie moldove
nesc cu fraţii lor camarazi ostaşi ai Regimentului 2
Vânători «R. E.« din Armata regală română, ce a
avut loc la Chişinău în 1918.

.iisikăf-jfc».
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UNIREA

Spre Unire cu România
La Odessa în Decemvrie 1917
Pe lângă vechii luptători naţionalişti democraţi
moldoveni, despre cari am pomenit mai sus, cari au
dus lupta pe terenul naţional românesc până în zi
lele revoluţiei ruse, 1917, erau şi unele grupări de pro
prietari, cari tindeau spre Unire cu România.
Iată ce ne-a istorisit d-na Colonel Bălăşescu, născută
Eliade:
»Ideia de alipirea Basarabiei la Patria-Mamă scăpărase şi în mintea câtorva proprietari din Basarabia,
ce se găseau la Odessa în luna Decemvrie 1917 şi
cari s’au adunat la îndemnul şi în casa răposatului
Dr. Glavce (proprietar basarabean).
»In această adunare s’au emis diferite păreri. Unii
erau pentru autonomie, alţii pentru unirea cu Austria,
alţii pentru unirea cu România.
»Cum curentul pentru România a predominat, s’a
redactat un manifest, care a fost semnat de d. Dr.
Glavce şi toţi cei prezenţi. Printre cei ce doreau Unirea
cu România eram eu, cum şi d-na T. Eliade, soţia fra
telui meu Victor Eliade (azi Inspector şef din Inspecto
ratul Agricol, Basarabia), d-na Moroianu, născută
Gore, Dr. Cruşevan, Anghel, Pantzep şi alţii.
»Manifestul s’a încredinţat d-lui Amiral Pantazi, ce
se găsea la Odessa, cu rugămintea de a-1 înmâna
M. S. Regelui României. D-sa l-a predat Ministrului
de Răsboi Vintilă Brătianu, spre a-1 supune M. S.
Regelui«.
Este de remarcat curajul acestor oameni, cari au
desfăşurat tricolorul românesc în mijlocul bolşevicilor.

La Bălţi
La 3 Martie 1918 are loc Adunarea generală a
Zemstvei judeţului Bălţi, la care, împreună cu membrii
ei, iau parte şi marii proprietari din acel judeţ, cu
care ocazie se ia următoarea înălţătoare hotărîre:
»Noi mai jos iscăliţii, membri ai Zemstvei ţinu
tului Bălţi, cu cinste vă rugăm să aveţi bunătatea
ca, înainte de a intra în rânduiala zilei hotărîtă pen
tru Adunarea de astăzi a Zemstvei, să puneţi la glă
suire dorinţa noastră, arătată mai la vale, de a ne
uni cu Ţara noastră Mamă — «România«.
»Ştiind prea bine că acum o sută şi şease ani am
fost furaţi cu de-âsila dela sânul dulce al Mamei noastre
scumpe, cu care am făcut un trup şi un suflet;
»Ştiind prea bine că în vremile acestea grele, când
după ce ne-a izbăvit Dumnezeu de tirania rusească,
care ne-a apăsat, batjocorit şi întunecat atâta amar
de vreme, era să ne prăpădim în focul anarhiei bolşe
vice, iar România ne-a dat ajutor frăţesc în zile de
grea primejdie, curăţându-ne Ţara de duşmani, dându-ne scutul, liniştea şi rânduiala pierdute;
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»Ştiind prea bine că singuri suntem şi prea puţini,
şi prea slabi, şi prea neputincioşi pentru a ne putea
ocârmui şi apăra singuri, fără a cădea din nou sub
alt jug străin, care să ne facă iarăşi robi.
» Hotărîm, în numele ţinutului nostru Bălţi, să ne
unim din nou cu scumpa noastră Ţară— mamă: Româ
nia, voind să împărţim cu ea frăţeşte tot noiocul şi
nevoile vieţii noastre viitoare, ca şi în vremurile lui
Ştefan cel-Mare.
»Această hotărâre nestrămutată şi sfântă a noastră
rugăm să fie trimeasâ fără întârziere Sfatului Ţării
din Chişinău, pentru ca acesta, ascultând glasul nostru,
să hotărască în grabă în numele întregei Ţări: sfânta
mântuire, mult dorită, şi veşnica noastră Unire cu Ţara
noastră mamă România, în care ne punem nădejdea
că, ca bună mamă, ne va garanta frăţie deplină şi
drepturile căpătate de norod prin revoluţia din 1917.
»Bălţi 3 Martie 1918.
r,Ion Scobiola, Ion Cazacencu, Simion Ciobanu, Ion
Guriţă, Vasile Costişe, A. Fihp, D. Harconiţă, N. Miaună,
Gheorghe Popovici, Vasile Focşa, F. Grigorie, Gheorghe Cioban, St. Roşea, Gheorghe Cocoş, M. Moscal“ .
Iată şi hotărârea luată de Adunarea Zemstvei:
»Adunarea generală a Zemstvei din ţinutul Bălţi
lor, născută din alegerile din Decembrie 1917, con
vocată în ziua de 1 Martie 1918 pentru votarea bu
getelor şi altor măsuri necesare bunului mers al ad
ministraţiei şi vieţii economice, în unire cu Adunarea
generală a tuturor marilor proprietari, întruniţi în
ziua de 3 Martie 1918, terminând lucrările sale, înainte
de a închide sesiunea, a discutat şi votat în unani
mitate următoarea moţiune, depusă pe biroul Adunării
de către membrii Zemstvei şi a marilor proprietari:
»Răzimat pe principiile proclamate de marea revo
luţie a popoarelor fostului mare imperiu al tuturor
Ruşilor, care, în primul rând, odată cu libertatea şi ega
litatea tuturor indivizilor în faţa legilor, a proclamat
libertatea naţionalităţilor de a dispune singure de
soarta şi aşezămintele lor prezente şi viitoare,— Poporul
moldovenesc, aşezat acum 20 veacuri de către stră
bunii noştri Romani între Nistru şi Prut, a proclamat
în ziua de 2 Decemvrie 1917 Basarabia — Republică
Moldovenească independentă şi de sine stătătoare;
»Ţinând seamă că vieaţa şi propăşirea economică
a unui popor este în raport cu forţa vie şi aptitudinele, pe cari Dumnezeu le-a hărăzit; că în unire stă
puterea şi că unde’s doi puterea creşte ;
»Ţinând seamă că în timp de 19 veacuri Basarabia a
fost totdeauna un trup cu Moldova de pe partea dreaptă
a Prutului şi că soarta ei a fost de apururea legată de
aceea a Principatelor Dunărene, cu cari a gustat
aceleaşi suferinţe şi aceleaşi bucurii;

»Ţinând seamă că în anul 1812, în urma frământărilor
sângeroase ale tuturor popoarelor europene, Basarabia
a fost smulsă, fără consimţământul ei dela trunchiul
etnografic al naţiunii sale de origină şi ţinând seamă
de pilda, pe care tânărul Regat al României a dat
în scurtul timp de când a fost recunoscut Stat inde
pendent, atrăgându-şi astăzi admirarea şi iubirea tu
turor popoarelor din lume şi chiar respectul duşmanului
comun ;
»Proclamăm astăzi în mod solemn în faţa lui Dum
nezeu şi a lumii întregi, că cerem Unirea Basarabiei
cu Regatul României, sub al cărui regim constituţional
şi sub ocrotirea legilor ei, de monarhie democratică)
vedem siguranţa existenţei noastre naţionale şi a pro
păşirii economice şi culturale.
»Facem apel la toate Adunările din întreaga Basa
rabie, dela Hotin până la Ismail, să se unească prin
votul lor la moţiunea noastră şi să ceară Sfatului
Ţării dela Chişinău să trimeată o delegaţiune cu re
prezentanţi din toate adunările ţinutale şi proprietare
la Iaşi, pentru a depune la picioarele Tronului Româ
niei omagiile noastre de devotament şi credinţă către
Regele Ferdinand al tuturor Românilor.
,,D. D. Ciolac, B. Butmi de-Caţman, D. Crupensky
(delegaţii marilor proprietari), C. Leancă (preşedintele
Zemstvei Bălţi), I. Gluşchevici, A. Ghijiţchi, S. Popovici, I. Macarov, C. Alaci, D. A ’aci, A. Stutorsky, D.
Râşcanu, A. Ceaicovsky, N. Casperovici, I. Şişco, GhAlbot-Flondor, I. Iedolvsky, N. Scordele, I. Erjacovsky,
A. Săracă, V. Văluţă, N. Dubravsky, Z. Vainştoc, E.
Vlad, Aschenazi, I. Ciuhureanu, A. Popovici, E. Ettingher, H. Victorov, Andrieş Şeptelici, Gr. Blajievsky>
D. Dobriş. P. Şişco, E. Zaharia, Gr. Teodorovici, M.
Ciolac, P. Levinţă, C. Hanu, M. Ciuhureanu, S. Roşea,
D. Oganovici, A. Tolpâghin, S. Holangeoglo-Romaşcan, Gr. Oganovici, N. Cazacu, Şt. Sadovici, L. Masis, M. Noviţki, T. Văluţă, D. Feldman, I. Catelli, H.
Negruzi, L. Cohan, K. Ştefanov, Zanglidis, Gh Po
povici, P. Cuţic, V. Lozanov, Scobiola, A. Filip, Gh.
Cioban, I. Svetenco, S. Nemirovschi, V. Horodenco,
I. Lefter, D. Galceşca, F. Grigorov, Gh. Cocoş, SPopovici, I. Cazacencu, N. Miaună, Gh. Popovici, /
Leahu, D. Dorogan, D. Caiistru, N. Roşea, N. h a zconit, Gr. Trelca, M- Moscal, S. Musteaţă, P. Musteată,
G. Antonovici, L. Cocoş, L. Şarga, I. Guriţă, V. Cioclu,
V. Codraţchi, V. Vrabie.

La Soroca
La 13 Martie 1918 membrii Zemstvei judeţului
Soroca, împreună cu proprietarii din acel judeţ şi alţi
intelectuali şi ţărani, cu 2 săptămâni înainte de 27
Martie, când la Chişinău s’a votat Unirea de către
Sfatul Ţării, — într’o solemnă şi mare adunare şi-au
exprimat dorinţa de a se uni cu România.
Chestiunea s’a pus la ordinea zilei şi s’a discutat
cu mare însufleţire.

Iată mai jos moţiunea acelei memorabile Adunări:
»Adunarea generală a Zemstvei din districtul So
roca, născută din alegerile regionale din Decemvrie
1917, fiind convocată pentru astăzi, 13 Martie 1918,
spre a-şi alege preşedintele, a vota bugetele şi a lua
măsurile necesare bunului mers al administraţiei şi
vieţii economice din această regiune; după ce şi-a
ales preşedintele şi înainte de orice altă lucrare, a dis
cutat, împreună cu micii şi marii proprietari ai dis
trictului, cu membrii comunei Soroca, cu membrii
clerului, cu membrii învăţământului şi cu toţi cetă
ţenii, cari au fost prezenţi, şi au votat în unanimitate
următoarea moţiune:
»Poporul Moldovenesc, înfiinţat de' aproape 20
veacuri, de către străbunii Romani şi deosebit apoi
între Nistru şi Prut de fraţii săi, rezemat pe principiile
marei revoluţii a popoarelor fostului mare imperiu al
tuturor Ruşilor, care, odată cu liberlatea şi egalitatea
tuturor indivizilor în faţa legilor, a proclamat în
primul rând: libertatea naţionalităţilor de a dispune
singure de soarta şi aşezămintele lor prezente şi vii
toare,— a proclamat în ziua de 2 Decembrie 1917 Ba
sarabia ca Republică Moldovenească independentă şi
de sine stătătoare;
»Ţinând seamă că vieaţa şi propăşirea economică
şi culturală a unui popor este în raport direct cu
forţa vie şi aptitudinele cu cari Dumnezeu le-a hără
zit, că în unire stă puterea şi că unde-s doi puterea
creşte;
»Ţinând seamă că în timp de 19 veacuri Basarabia
a fost totdeauna un trup cu Moldova de pe dreapta
Prutului şi că soarta ei a fost de-apururea legată de
aceea a Principatelor Dunărene, cu cari a îndurat ace
leaşi suferinţe, gustând aceleaşi bucurii şi având ace
leaşi n e v o i;
»Ţinând seamă că în anul 1812, în urma sânge
roaselor frământări ale tuturor popoarelor europene,
Basarabia a fost smulsă, fără consimţământul ei, dela
trunchiul politic şi etnografic al Naţiunii sale de
origină:
»Ţinând seamă de înălţătoarea pildă dată de tâ
nărul Regat al României în scurtul timp de când a
fost recunoscut ca Stat independent, atrăgându-şi prin
muncă, prin ordine, admiraţiunea şi iubirea tuturor
popoarelor din lume şi chiar respectul duşmanului
com un;
»Proclamăm astăzi în mod solemn şi în faţa lui
Dumnezeu şi a întregei omeniri, că declarăm Unirea
Basarabiei cu Regatul României, sub al cărui regim
constituţional şi sub ocrotirea legilor căruia de monar
hie democatică vedem siguranţa existenţei noastre
naţionale şi propăşirea economică şi culturală;
»Facem apel la Sfatul Ţării şi la toate Adunările
constituite din întreaga Basarabie, dela Hotin până la
Ismail, să se unească prin votul lor la moţiunea
noastră şi să trimeată delegaţiuni cu reprezentanţi
din toate adunările regionale şi proprietare pentru a
depnne la picioarele Tronului României omagiile
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noastre de devotament şi credinţă către Regele Ferdinand I, Rege al tuturor Românilor.
«Alegem ca delegaţi pe d-nii: Mija, Rusu, Secară,
Coşciug, Ganea, Topală, Soltuz, Meleghi, Bondac,
Butmi de-Caţman, Hergiu, Safonov, Kaisăn, Braunştein, Vârlan, Vizitiu, Bersan, Cernăuţan, Grosul şi
Protopopul Kotiujinschi.
«Primarul oraşului Soroca, Soltuz; Vasile Bârcă,
N. V. Cruşevan, B. Roitman, V. Stroescu, G. Vârlan,
C. Hârjeu, F. V. Rusu, Preotul Vasile Bulancea, Teo
dor Căceaun, Teodor Ştefanovici, (indescifrabil), Preşe
dintele Dumei oraşului Soroca Safonof, învăţătorii:
Victor Caisân, A. Roitman, Ştefan Maluda, (indesci
frabil), I. Titerman, P. N. Rusnac, Naum Kitroser,
loan Chistruga, A. I. Bronştein, I. Vaisman, Ivan Bulat, E. Treffort (doamnă), Hârjeu Caterinici (doamnă),
N. Hârjeu Cseţiac (doamnă), E. Meleghi-Cuzminschi
(doamnă), I. Bandac, I. Rusu, H. Coşciug, Zus Ţucherman, Toader Melniciuc învăţător, O. Hăis, Ignatie
D. Afanasie, N. Sokirca, P. Rusu, L. I. Fainştein, Eugeniu Gramă, M. Drajdean, G. Solonovski, A. Gluşchevici Ivan, Vas. Rusu, A. Godzevici, I. Cast, I. Cocerva, V. Cocerva, Anton Chihai, N. I. Cazacu, Afa
nasie Sih. Brodovschi, preotul Filip Uatu, învăţător
Ion Ioga, V. Bozdarevici, D. S. Pisarevsky, Simion
Lozovan, N. Conadă, Ştefan Cocerva, Altăr (indesci
frabil), O. Brăescul, I. Colcher, N. Mafteev, I. Stahi,
/. Cojuhar, L. Ţurcan, T. Botezat, (indescifrabil), N. I.
Cioban, procuror Kersnovski, N. Mahu, I. A. Canţiş,
M. S. Caiuc, D. I. Botnar, Alexie Moldovan, Iulian A.
Talmaţki, Leon Cârbun, An. Popovschi, I. Vârtej, E.

J) Ziarul „Cuvânt Moldovenesc», Nr. 28 din 26 Martie 1918.
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Nicu, O. Beliavschi, C. Ştefana, V. Murafa, (indesci
frabil), D. Gropa, Popovschi, M. A. Baron, I. Petruşcâ,
Cuţuleac, T. Bejan, G. Morozov, D. Godzinski, Ivan
Arhipp, I. Neamţu, Filip Mija, Comisarul ţinutului So
roca V. Săcară, Ivan Troia, Andrei Harburei, I. Mihailicenco, preotul Nicanor Murafa, Teodosie Spiridonovici Jovmir, Teodosie Bârcă, Ivan Zahanevici P op ov
schi, Hristofor Dăncilă, I. Bârcă, Sergiu Chirtoca, Petre
Rotar, N. Pleşcov, Ivan Ivanovici Tepilovan, Anton
Beliovschi, Simion Pierjanovschi, P. Dimitraş, Iv. Po
povschi, Alexandru Burjanovschi, Vladimir Repeţchi, C.
Motoc, VI. Manughevici, Constantin Ivanovici, Harbur,
Dimitrie Popovschi, Iv. Popovschi, N. de Pleşcov, (in
descifrabil), Nicolae Prodan, N. Cantemir, Emilian Herţ,
P. Ianevschi, Feig Voloh, Locotenent Leon Axentovici,
Gr. Andronachi, Mihail Popa, D. Meleghi, Nicola Schimonovici, Mihail Bohasevici, Sofia Schimonovici, B.
Butmi, I. Axentovici, I. Pomer, Leon Coşciug, Iacov
Bulat, Vasile Bacalam, Timojtei P. Botezat, I. Voloh,
(indescifrabil), I. Arventiev, Dimitriu Afon, A. Gluşchevici, A. Petrenco, Nicolai Condrea, Grigore Zencenco,
M. S. Ramase, Justin Nicolaevici Nacu, (indescifrabil),
T. Antonovici, Emilian Filipovici Negruş, Pavel Talmaţchi, Teodor Petru Cocerva şi Ivan Petru Cocerva.
Iar pentru cei neştiutori de carte şi pentru sine au
semnat :
Ivan N. Troia, Vasile Meleghi, Nicolae Ignatievici,
Harcenco, M. Perveacova, Ivan Druţă, Eftimie Eftimievici, (indescifrabil), Andrei Aristarhovici Sârb, Teodor
Luchici Damaschevici, Mihail Pănzar, Ivan Crăjanovschi şl Ivan Profirevici Coşciug« >).

I. IN C U L E T

Dr. D. C IU G U R E A N U

EM . C A T E L L I

A D O U A D E L E G A Ţ IE L A G U V E R N U L R O M Â N
Această delegaţie a plecat la Iaşi (18 Februarie
1918), fiind compusă din d -n ii: I. Inculeţ din partea
Sfatului Ţării, Dr. Ciugureanu şi Emanoil Catelli din
partea Guvernului Republicii Moldoveneşti, pentru a lua
parte la Conferinţa de pace dela Bucureşti.
Această delegaţie pune chestiunea Basarabiei în
discuţie şi arată aspiraţiunile politice ale Ucrainei,
care caută a alipi provincia Basarabiei la Ucraina.
Delegaţia s’a prezentat d-lui General Averescu,
Prim-ministru al României, susţinând că Basarabia
are dreptul moral şi juridic să-şi aleagă singură cu
cine să se unească şi că aceasta nu poate fi altfel
decât numai cu Ţara şi Neamul din care se trage.

D. General Averescu a răspuns delegaţiei cu multă
înţelepciune după cum se vede la pag. 211.
*
*
*
Cu prilejul sărbătoririi (în an. 1928) a zece ani dela
Unirea Basarabiei d. Mareşal Al. Averescu a făcut
următoarea declaraţiune:
vRealipirea Basarabiei la sânul Patriei Mame, acum
zece ani, se datoreşte, evident, unui concurs fericit,
pentru noi, de împrejurări. Se datoreşte însă, mai pre
sus de toate, instinctului de conservare al Românismu
lui, care s ’a păstrat viu în părţile răsleţite ale Neamului
şi care le-a ţinut pururea unite într’o comună aspiraţiune: »U nirea«.

»
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D. M areşal A L E X A N D R U A V E R E S G U

Născut în Sudul Basarabiei la anul 1859.
A participat înrăsboiul ruso-româno-turc în 1877,
după care a făcut studii militare strălucite în Italia şi Ger
mania. Ca militar, şi-a dobândit toate gradele cu distincţiune, ajungând până la acela de General de corp de
armată în timpul răsboiului de întregire. A avut tot
deauna comenzi importante, fiind socotit ca cel mai
de seamă tactician şi strateg al Ţării. In răsboiul cu
Bulgaria (1913) a fost Comandant de armată, iar în
răsboiul din 1916— 1918 Comandant al Armatei a 2-a.
Gradul de Mareşal în rezerva Armatei române l-a
dobândit odată cu d. Mareşal Prezan, fostul Coman
dat al Armatei I, în anul 1930, după Restaurare, ca o
recunoştinţă a Ţării faţă de dânşii.
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încă din anul 1907, d. Mareşal Al. Averescu, ca
General de brigadă, a ocupat demnitatea de Ministru
de răsboi, tocmai în timpul răscoalelor ţărăneşti, când
graţie tacticei şi energiei desfăşurată de d-sa, s’a
putut, cu oarecari sacrificii inerente, potoli acea
răscoală.
In anul 1911 a ocupat demnitatea de şef al Mare
lui Stat-major din România.
Având studii solide şi dotat cu o vastă cultură,
brodată pe o inteligenţă necontestată, d. Mareşal
Averescu a putut servi Ţara în mai multe dăţi ca
Ministru şi Prim-ministru.
Acum este şeful Partidului poporului, acelaşi par
tid, pe care d-sa l-a întemeiat imediat după încetarea

ostilităţilor pe frontul român în 1918, sub denumirea
de »Liga Poporului“ .
Chiar în timpul când d-sa era Prim-ministru în
1918, cu puţin înainte de pacea silită dela Buftea,
d-sa a primit la Iaşi prima delegaţie de trimişi ai
Sfatului Ţării, compusă din d-nii : I. Inculeţ, Dr. D.
Ciugureanu şi Em. Catelli. Ca basarabean, d. Mareşal
Al. Averescu a arătat tot interesul şi toată dragostea
faţă de trimişii Basarabiei şi sfatul d-sale— dea nu
se face caz şi a nu se pripi cu trimiterile de trupe în
Basarabia, că Unirea ar fi prematură şi inoportună,
că delegaţii Basarabiei la Conferinţa dela Buftea ar
fa ce mult rău tratativelor germano-romàne,— s’a do
vedit a fi un sfat de mare înţelepciune politică.
Căci din săvârşirea spontană a Unirii, pacea dela
Buftea a avut dureroase clauze de ordin strategic şi de
prestigiu naţional pentru România. Delegaţii germani
spuneau delegaţilor români: «Vă luăm intrândurile ')
carpatine şt ceva din sudul Dobrogei, vă stabilim re
gimul de condominium în restul Dobrogei, dar în
schimb vă recunoaştem Unirea cu Basarabia, care are
un teritoriu vast de 8 judeţe, cu pământ fertil, cu atâtea bogăţii naturale“ .
Dumnezeu însă n’a voit să păţim această ruşine
naţională decât pentru foarte puţin timp, căci spar
gerea frontului dela Salonic de către trupele aliate,

de sub comanda Generalului Berthelot, a pus pe goană
armatele inamice de ocupaţie din Ţara românească,
concomitent cu pregătirile noastre pentru a doua
campanie, cu glorioasa înaintare a trupelor române
în Ungaria şi ocuparea Budapestei.
D. Mareşal Al. Averescu este o contribuţie a Ba
sarabiei în rândurile marilor bărbaţi de Stat ai Ro
mâniei şi o fală a Armatei regale române, stimat şi
venerat de ţările aliate cu România în marele răsboi,
factorul hotărîtor în recunoaşterea Unirii Basarabiei
de către marea noastră prietenă, aliată şi soră la
tină Italia.
*
*
*

O telegramă a Primului Ministru român
către

Guvernul Republicii Moldoveneşti2)
Nr. 30.976 din 6/IIII1918.
»Vă mulţumesc pentru călduroasa dvs. telegramă.
Venirea dvs. în mijlocul nostru va lăsa o amintire
scumpă şi neştearsă. In ea vedem nu numai prima
strângere de mână cu fraţii noştri, de cari. am fost
despărţiţi un veac, dar şi primul pas către un viitor
mai frumos.
General Averescu".

*

>) Trecătorile.

2) Reprodusă de d. Ştefan Ciobanu In lucrarea sa » Unirea
Basarabiei", pagina 213.
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A L E X A N D R U M A R G H IL O M A N

Fost Prim-Ministru al României în 1918.
Soseşte la Chişinău în ziua de 26 Martie 1918 îm
preună cu d. General Hârjeu, Ministru de răsboi, atunci
când »Blocul moldovenesc« şi »Fracţia ţărănească«
din Sfatul Ţării se consfătuiau asupra situaţiunii mo
mentului de Unire şi când »Fracţia ţărănească“ , prin
fruntaşul ei Ţiganco şi alţii, se opunea din răsputeri
la Unirea necondiţionată. Ei susţineau că Unirea Ba
sarabiei cu România poate fi numai sub formă de
simplă alianţă sau dualism.
Iată în rezumat cum au decurs evenimentele.
A doua zi, 27 Martie, ziua proclamării »Unirii«, în
Adunarea Sfatului Ţării, Alex. Marghiloman, care lua
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parte la desfăşurarea marelui act, a rostit urmă
toarele :
»Domnule Preşedinte, Domnilor Deputaţi! Problema
mare şi sfântă a reintrării Basarabiei în sânul Patriei
Mame, a preocupat necontenit sufletele noastre. Noi
am urmărit cu un viu interes desvoltarea acestui colţ
de pământ românesc şi ne-am încredinţat cu mulţu
mire, că din caldul dvs. patriotism a ieşit o Basa
rabie independentă (aplauze).
Şi când vârtejul primejdios al evenimentelor a în
ceput să ameninţe tânărul Stat, conducătorii lui şi-ua
dat seama, că ajutorul nu le poate veni decât din
partea României.

Ca un copil crud, care-şi întinde braţele spre mama
lui, aşa a alergat Basarabia, cerând scăpare dela Ro
mânia (aplauze).
Astăzi putem vedea cu toţii rezultatele binefăcă
toare ale acestui ajutor, sosit la vreme pentru binele
Ţării. Ceea cese petrece azi e roada bogată a sămânţei
aruncată în pământul bun.
Unirea Basarabiei cu Patria Mamă este o necesi
tate pentru Statul dvs. Şi dacă am venit în mijlocul
dvs. am făcut-o anume, spre a-mi da seama de greu
tăţile şi obiecţiunile cari ar mai sta în calea acestui
act însemnat.
în convorbirile, pe cari le-am avut cu reprezentanţii
Moldovenilor şi ai diferitelor fracţiuni de altă naţio
nalitate, ne-am convins, că Unirea se poate înfăptui
fără ca ea să fie în contrazicere cu autonomia do
bândită. Unirea e posibilă făcând concesiuni obiceiu
rilor locale, cari nu se împotrivesc intereselor unei
Românii Mari şi împreunate (aplauze). Cu toţii am
chibzuit asupra acestui mare fapt şi suntem siguri că
orice vorbă şi orice amânare ar fi păgubitoare. A
trecut ceasul vorbelor, acum e ceasul hotărârilor şi
ca să nu rătăcim, eu îmi iau voe să vă citesc pro
punerile Guvernului românesc privitor la înfăptuirea
Unirii. Noi, reprezentanţii Guvernului român, ne retra
gem, ca, afară de prezenţa noastră, să discutaţi cum
doriţi, însufleţiţi de un patriotism luminat şi conduşi
de credinţa, că nu e nici o clipă de pierdut. Sper că
veţi lucra aşa cum cer interesele poporului român din
Basarabia“ (aplauze)1).
După acest simţitor discurs, Primul-Ministru român
a părăsit sala pentru a lăsa liberă şi neinfluenţată
votarea.
In şedinţa »Blocului moldovenesc“ din Sfatul Ţării
din ziua de 26 Martie, după cuvântările d-lor : D.
Ciugureanu, Arhimanditul Gurie, I. Codreanu, I Păscăluţă şi alţii, d. încuie/ a luat ultimul cuvânt, spu
nând :
— »D-lor, mă ştiţi că eu totdeauna am fost rezervat
în ce priveşte chestia naţională. Acum, d-lor, iată ce
s ’a întâmplat.
Am fost cu d. Ciugureanu la Iaşi, acolo am cău
tat, ca întotdeauna, a mă sfătui cu reprezentantul
Franţei şi am plecat la ambasadorul francez d. de
Saint-Aulaire şi l-am întrebat despre situaţie.
D. ambasador mi-a spus, că, dacă n’am face Unirea, tot una ne va înghiţi cineva şi, pe urmă, noi
suntem Moldoveni, adică Români şi, deci, tot cu Ro
mânia ne-ar fi mai bine.
Mărturisesc, că la început am fost şi eu nedumerit,
dar acuma cred şi eu, d-lor, că trebue să facem Uni
rea cu România“ *2).
După cuvântarea lui A. Marghiloman la 27 Martie,
ia cuvântul d-1 C-tin Stere, care rosteşte următoarele:
1) Proc.-verbal Nr. 63. (Dos.
Fir. 3, voi. 11).
2) Proces-verbal Nr. 63.

Cancelariei Sfatului Ţării,

— »In vieaţa unui om şi în istoria unui popor nu sunt
multe clipe ca acestea. Sunt mândru şi fericit că
mi-aţi dat putinţa de a mă înjuga la luptă pentru
drepturile şi libertatea Basarabiei, al cărei fiu sunt
(aplauze). înfundat în temniţele Siberiei de către un
despot, mă întorc astăzi pe pământul Ţării mele în
strălucirea libertăţii, pe care aţi cucerit-o prin sân
gele dvs.
Suntem chemaţi să luăm astăzi o hotărâre istorică,
pentru care ne trebue cuget şi conştiinţă curată.
Voinţa de fier a istoriei a pus pe umerii dvs. o
răspundere, pe care n’o puteţi înlătura. Nimeni altul
decât dvs. poate şi are dreptul de a vorbi în nu
mele Basarabiei (aolauze). Noi suntem chemaţi aici
în acel proces elementar, care sfărâmă bastiliile şi
formează o vieaţă nouă.
Revoluţia ne-a adus aici (aplauze furtunoase).
Am aprins aici o făclie, care a ars toate pergamen
tele feudale, care a nimicit toate privilegiile de castă,
rămânând un popor, care se întemeiază numai pe
ogor şi pe munca intelectuală (aplauze).
Dvs. trebue să duceţi făclia şi dincolo pentru dă
râmarea putregaiului şi a nedreptăţilor, ca să fiţi
apărătorii întregului Neam românesc în cea mai grea
clipă a istoriei sale (aplauze).
Astăzi noi decretăm drepturile revoluţiei pentru
Români (aplauze).
Vă mulţumesc pentru cinstea ce mi-aţi făcut-o.
Ea este grea povară pentru mine, dar, deşi am tre
cut în al şaselea deceniu al vieţii mele, totuşi voiu
porni la luptă cu aceeaşi energie şi credinţă, ca şi în
tinereţe, care mi-a deschis porţile temniţei“ (ovaţii) ').
In urma acestei cuvântări
declaraţie:

se citeşte

următoarea

»In numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării de
clară :
»Republica Democratică Moldovenească (Basarabia),
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, marea
Neagră şi vechile ei graniţe cu Austria, ruptă de
Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul
vechei Moldove, în puterea dreptului istoric şi drep
tului de Neam, pe baza principiului ca noroadele sin
gure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi
pentru totdeauna se uneşte cu mama sa, România.
Această Unire se face pe următoarele baze:
»1. Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru
rezolvirea şi realizarea reformei agrare, după nevoile
şi cerinţele norodului. Aceste hotărîri se vor recu
noaşte de Guvernul român.
»2. Basarabia îşi păstrează autonomia provincială,
având un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe viitor prin
vot universal, egal, direct şi secret, ca organ împli
nitor şi de administraţie proprie.
»3. Competinţa Sfatului Ţării este :
»a) Votarea bugetelor locale;
>) Proces-verbal Nr. 63.
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*b) Controlul tuturor organelor, Zemstvelor şi
oraşelor;
«cj Numirea tuturor funcţionarilor administraţiei
locale prin organul său împlinitor, iar func
ţionarii înnalţi sunt întăriţi de Guvern.
”4. Recrutarea armatei se va face în principiu pe
baze teritoriale.
»5. Legile în vigoare şi organizaţia locală (Zemstve
şi oraşe) rămân în putere şi vor putea fi schimbate
de Parlamentul român numai după ce vor lua parte
la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
>16 . Respectarea drepturi or minorităţilor din Basarabia.
«7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Con
siliul de miniştri român, acum desemnaţi de actualul
Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul reprezen
tanţilor Basarabiei din Parlamentul român.
» 8 . Basarabia va trimite în Parlamentul român un
număr de reprezentanţi proporţional cu populaţia,
aleşi pe baza votului universal, egal, secret şi direct.
»9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste,
sate, oraşe, Zemstve şi Parlament se vor face pe baza
votului universal, egal, direct şi secret.
-.10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a
cuvântului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertă
ţile obşteşti vor fi garantate prin Constituţie.
»11. Toate călcările de legi făcute din motive po
litice în vremurile tulburi ale prefacerii din urmă
sunt amnistiate.
«Basarabia unindu-se ca fiică cu Mama sa Româ
nia, Parlamentul român va hotărî convocarea neîn
târziată a Constituantei, în care vor intra, propor
ţional cu populaţia, şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi
prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a ho
tărî împreună cu toţii înscrierea în Constituţie a prin
cipiilor şi a garanţiilor de mai sus. Trăiască Unirea
Basarabiei cu România de apururi şi totdeauna!“ .

Declaraţia lui Ţiganco, reprezentantul «Fracţiei ţă
răneşti«, care spune:
— Nu avem mandatul poporului basarabean să
punem această chestiune în discuţia Adunării de astăzi;
majoritatea din noi nu suntem aleşii poporului, am
căzut ocazional în acest local, deci nu ne putem lua
sarcina care nu ni s’a încredinţat. O asemenea ches
tiune poate s’o rezolve numai Constituanta Republicii
Moldoveneşti şi în cazul cel mai favorabil, forma de
alianţă între Basarabia şi România ar fi federaţia« ').
După această declaraţie o parte din «Fracţia ţă
rănească« se retrage.
Şedinţa se suspendă şi după o pauză se redeschide,
punându-se la vot declaraţia de Unire, care se votează
cu vot nominal, primindu-se cu 8 6 pentru, 36 abţi
neri, 3 contra şi 13 absenţi*2).
După votare reapare în sala de şedinţe Alex.
Marghiloman, care a asistat la proclamarea rezulta
tului şi,, luând apoi din nou cuvântul, a rostit urmă
toarele :
— Domnilor deputaţi! In numele poporului româ
nesc şi al M. S. Regelui Ferdinand 1, cu adâncă emoţie
şi cu falnică mândrie iau act de hotărârea «istorică
quasi-unanimă« a Sfatului Ţării şi la rândul meu declar
că de azi înainte Basarabia este pentru vecie unită cu
România, una şi nedespărţită (aplauze prelungite).
In aceste clipe mari, să ne închinăm cu smerenie
în faţa geniului rasei noastre, care ne-a îngăduit, după
o despărţire de un veac şi mai bine, să ne vedem
iaraşi reuniţi la pieptul României. Să ne închinăm
înaintea conducătorilor acestei ţări, cari consimt
prin voinţă să devie slujitori umili ai Neamului ro
mânesc. Să ne unim cu toţii inimile şi să strigăm :
— Trăiască România una şi nedespărţită (apla
uze). Tot odată ţin să declar, că hotărârea luată va
fi respectată aiât în litera, cât şi în spiritul ei (apla
uze frenetice 3).

-îSSJK?

r) Proces-verbal Nr. 63.
2) Pentru Unire au votat şi mai mulţi membri din «Fracţia
ţărănească“.
3) Proces-verbal Nr. 63.
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Procesul-verbal al şedinţei Sfatului Ţării din 27 Martie 1918 ')
Şedinţa se deschide la orele 4 şi 15 min. p. m.,
sub preşedinţia d-lui /. C. Inculeţ, în prezenţa următo
rilor membri ai prezidiului : P. N. Halippa, B. M.
Epure, C. P. Misircov, I. A. Buzdugan.
In sală sunt prezenţi: toţi membrii
Republicii Moldoveneşti, Primul-Ministru
tului român d. Al. Marghiloman, d. C. Stere,
răsboi Hârjeu, anturajul Primului-ministru
reprezentanţi ai Guvernului român.

Cabinetului
al Cabine
Ministrul de
şi alţi mulţi

Preşedintele : Salut în numele Parlamentului nostru
pe capul Guvernului român d. Marghiloman (aplauze).
Şedinţa de astăzi, domnilor deputaţi, va fi o şe
dinţă istorică pentru naţiunea noastră, pentru poporul
nostru. Noi trebue să depunem toate silinţele ca să
ieşim cu cinste în acest moment istoric. Daţi-mi voie
să acord cuvântul Primului-ministru d. Marghiloman,
pentru a face declaraţie, cu ce scop a venit la noi.
(Voci : »rugăm, rugăm*•).
La tribună se urcă Primul-Ministru d. Marghiloman,
întâmpinat cu aplauze furtunoase. Când cei prezenţi
în sală s’au liniştit, Primul-Ministru s’a adresat către
ei în limba românească cu o cuvântare, în care a
declarat:
— Marea şi sfânta problemă, de care s’a călăuzit un
întreg partid politic în România, — problema Unirii
Basarabiei la sânul Patriei Mame, a României, a fost
pusă pentru prima dată la ordinea zilei în toate di
mensiunile ei în ziua proclamării Independenţei Re
publicii Moldoveneşti. Iar în timpurile de faţă această
problemă este scoasă la iveală şi mai pronunţat, mul
ţumită mersului istoric al lucrurilor şi însuşi Sfatului
Tării.
In vremurile de restrişte ale Republicii Moldove
neşti, când tânărul Guvern s’a adresat României după
ajutor, ea ca mama iubitoare, care a auzit vocea cu
noscută a copilului său, n’a întârziat să vină în aju
torul ei. Toate clasele sociale, toate partidele, ca unul,
s ’au grăbit să vină acolo unde-i chema datoria şi
vocea sângelui. Şi iată că astăzi noi culegem roadele
muncii domniilor voastre, fii adevăraţi ai poporului,
şi a patrioţilor, cari au muncit pentru folosul şi mărirea
poporului nostru şi a întregei Românii.
Cu o atenţie încordată cercurile politice ale Româ
niei urmăreau, ce se face pe •partea cealaltă a Pru
tului, şi când s’a ivit pericolul care ameninţă inte
gritatea Republicii, România înrudită s’a grăbit cu
ajutorul, ca să garanteze integritatea şi nedespărţirea
acestei ţări.
•) Dosarul Cancelariei Sfatului Ţării clin Basarabia. Anul
1917 — 919, Nr. 3, voi. II Procesul-verbal Nr. 63, reprodus de
d. Şt. Ciobanu în «Unirea Basarabiei“, pag. 225.

La conferinţa de pace din Bucureşti am lămurit
condiţiunile, prin cari s’ar putea păstra integritatea
şi nedespărţirea Basarabiei, şi eu m’am grăbit să vin
aci, în mijlocul domniilor voastre.
Din constatările şi tratavitele cu reprezentanţii
diferitelor fracţiuni şi partide ale Parlamentului, eu
am înţeles dorinţele şi cerinţele dictate de vremuri şi
împrejurări, pe cari noi trebue să le îndeplinim în
conformitate cu obiceiurile locale, moravurile, liber
tăţile şi drepturile câştigate de domniile voastre şi
cari nu sunt în contrazicere cu interesele marei, unitei
şi nedespărţitei Românii.
Unirea Basarabiei cu România trebue să se facă
cu condiţiunea păstrării particularităţilor locale ale
acestei ţări.
Dar să trec din domeniul dorinţelor la fapte ceva
mai reale. Să-mi daţi voie să dau citire declaraţiei
Guvernului român:
«Sfatul Ţării de astăzi va rămâne numai pentru
rezolvirea chestiunii agrare, potrivit cu nevoile popo
rului. Guvernul va prezenta Adunării constituante, la
care vor lua parte şi reprezentanţii aleşi ai Basara
biei, normele stabilite de Sfatul Ţării, cari vor ră
mâne până la rezolvirea acestei chestiuni de către Adunarea constituantă.
«Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, având Sfatul său provincial (dieta), ales pe viitor pe baza
votului universal, direct, secret, cu organul său exe
cutiv şi cu administraţie proprie.
«Acest Sfat provincial (dietă) votează bugetul local
şi controlează organele autoadministrării orăşeneşti şi
a Zemstvei.
«Organul lui executiv numeşte funcţionarii institu
ţiilor administrative locale. Funcţionarii înnalţi se nu
mesc de către Guvern.
«Recrutarea armatei se face pe aceleaşi baze, ca şi în
î ntregul Regat, teritorial.
«Legile existente şi autoadministrarea locală (oră
şenească şi a Zemstvei) vor rămâne şi nu vor putea
fi schimbate de către Parlamentul român, până când
la lucrările lui nu vor lua parte şi reprezentanţii Ba
sarabiei.
«Drepturile câştigate de către minorităţile din Ba
sarabia se vor păstra.
«Guvernul propune, ca în Consiliul de miniştri al
României să intre şi doi reprezentanţi ai Basarabiei,
aleşi de Sfatul Ţării existent.
«Basarabia trimite în Parlamentul Ţării un număr de
reprezentanţi, proporţional cu numărul populaţiei. Ei
vor fi aleşi în Cameră potrivit legii generale electorale ;
în Senat — potrivit regulelor cari vor fi stabilite de că
tre Adunarea constituantă.
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«Votul universal, egal, direct şi secret va servi ca
bază pentru alegerile din Basarabia în voloste (plăşi),
sate, oraşe şi Zemstve.
«Libertatea individuală, libertatea cuvântului, a pre
sei, cugetului şi a adunărilor şi toate libertăţile cetăţe
neşti se garantează de către Constituţie pentru Basa
rabia, ca şi pentru întreaga Ţară.
»Toate infracţiunile săvârşite până acuma împotriva
legilor din motive politice în timpurile turburi ale
transformărilor vor fi amnistiate.
«După Unirea Basarabiei, ca a unei fiice cu Patria
Mamă, România, Parlamentul va hotărî convocarea
neîntârziată a Adunării constituante, în care vor in
tra, proporţional cu populaţia şi reprezentanţii Basa
rabiei, aleşi pe baza dreptului general electoral, pen
tru a introduce în Constituţie de comun acord prin
cipiile şi garanţiile arătate mai sus«.
După ce a terminat citirea, d. Marghiloman a de
clarat că el ar dori, ca Parlamentul (Sfatul Ţării) să
poată discuta cu toată libertatea propunerea Guvernului
român şi de aceea el cu reprezentanţii săi părăseşte sala.
(In aplauzele furtunoase ale întregei săli, oaspeţii
români părăsesc Parlamentul).
Preşedintele: Domnilor deputaţi, are cuvântul, pen
tru a face o declaraţie în afară de ordinea zilei, repre
zentantul «Blocului moldovenesc«, deputatul Cijevschi.
Dep. Cijevschi: «Blocul moldovenesc«, având în ve
dere activitatea şi meritele luptătorului politic şi pro
fesorului savant C Stere, basarabean, a hotărît să-l pri
mească în mijlocul său.
Preşedintele Inculeţ: Domnilor deputaţi, eu am
avut fericirea să fac revoluţia rusă la Petrograd, unde
am văzut, că în toate organizaţiile democratice şi re
voluţionare, cari s’au creiat acolo, cei mai doriţi oas
peţi au fost emigranţii. Eu cred că reîntoarcerea mu
cenicului regimului ţarist, a luptătorului pentru idea
lurile cele mai frumoase, a profesorului Stere, nu poate
fi trecută cu tăcerea şi eu propun să-l primim în mij
locul nostru, ca pe deputatul nostru (aplauze furtu
noase pe toate băncile).
(Toţi deputaţii se scoală în picioare şi-l ovaţionează
lung şi furtunos pe profesorul C. Stere. In strigătele
«Trăiască profesorul Stere« şi în aplauzele necontenite
ale întregei săli, profesorul se urcă la tribună şi mul
ţumeşte Adunării).
C. Stere: Domnilor deputaţi! In vieaţa omului, ca
şi a popoarelor întregi, momente aşa de înălţătoare
nu sunt multe. Sunt profund emoţionat pentru încre
derea, pe care mi-aţi acordat-o şi pentru greaua sar
cină pe care aţi pus-o pe umerii mei. Dar simt şi o
bucurie nesfârşită, că îmi daţi iar posibilitatea de a
lupta pentru dreptul şi libertatea poporului, al cărui
fiu sunt.
Gonit din Ţara mea natală prin puterea oarbă a
despotului ţar, astăzi eu iar sunt adus aici prin
voinţa poporului eliberat.
Astăzi noi trebue să hotărîm aceea ce va avea o
importanţă hotărîtoare, extraordinară, asupra soartei
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viitoare a poporului nostru. Mersul de fier al istoriei
pune asupra umerilor noştri o răspundere, pe care
noi n’o putem ignora cu niciun fel de sofisme.
Nimeni, în afară de noi, n’are dreptul să vorbească
şi să hotărască ceva în numele poporului Basarabiei.
Noi suntem aduşi aici prin acel proces elementar is
toric, care distruge temeliile cetăţilor şi bastiliilor. Re
voluţia a adus la aceasta nu numai pe Ruşi, ci şi pe
întreg poporul românesc.
Voi aţi aprins acea făclie, dela a cărei flacără s’au
aprins şi au ars toate hârtiile, cari împărţeau pe
oameni în privilegiaţi şi neprivilegiaţi. Voi aţi creiat
din poporul moldovenesc un popor, care n’are alt
privilegiu mai înnalt decât acela al muncii.
Acuma sunteţi chemaţi de istorie să duceţi aceaslă
flacără sfântă dincolo, ca să-i luminaţi tot aşa pe
fraţii voştri şi să le rupeţi lanţurile nedreptăţii de
veacuri, achitând prin aceasta datoria voastră faţă
de fraţii, cari au venit în ajutorul vostru în cel mai
greu moment istoric (aplauze furtunoase).
Astăzi noi proclamăm drepturile poporului suveran
nu numai aci, în Basarabia, ci şi drepturile tuturor
fraţilor noştri, oriunde ar fi ei.
Mulţumindu-vă pentru cinstea pe care mi-aţi aiătat-o prin alegere, astăzi după atâţia ani de luptă,
eu împreună cu voi iar voiu merge-la luptă cu aceeaşi
hotărâre, ca şi 30 de ani în urmă, când încă tânăr am
fost aruncat în puşcărie, care se înalţă şi astăzi acolo,
ca o amintire a trecutului blestemat, de care noi
astăzi ne-am despărţit pentru totdeauna. (Aplauze
furtunoase pe băncile deputaţilor şi în public. Depu
taţii şi publicul se scoală în picioare şi-l ovaţionează
pe d. C. Stere).
După aceasta profesorul se adresează Parlamen
tului în ruseşte:
— Domnilor deputaţi! In acest moment istoric, care
trebue să ne ridice la nivelul acestei probleme, la care
ne-a ridicat pe noi soarta, eu îmi voi permite să
mă adresez acelora, cari până acuma au fost stă
pânii situaţiei şi nu s’au deprins cu gândul despre
schimbarea acestei ordine. Domniile voastre aţi auzit
declaraţia pe care a făcut-o Primul-Ministru, cum a
înţeles el din discuţii, pe cari el le-a avut cu dife
riţi reprezentanţi ai Parlamentului, dorinţa Ţării.
El a vorbit despre hotărârea poporului românesc
şi a Guvernului român a satisface dorinţele domniilor
voastre. Socot că vorbesc cu domniile voastre ca cu
oameni cari se conduc de raţiunea oamenilor de Stat,
cari înţeleg situaţia şi socot că sunt oameni, cari
nu sunt mulţumiţi cu hotărârea luată, dar eu vă rog
să vă gândiţi, în faţa cărei dileme trebue să stea
Statul român, dacă Sfatul Ţării ar respinge ideia
Unirii ?!
Domnilor, se poate ca România să renunţe la drep
turile sale istorice, la idealurile naţionale şi chiar la
dreptul de vieaţă?! Fiindcă, fără a avea acces la mare,
România nu poate trăi. Să presupunem că din do
rinţa de a complace îndoelilor şi conştiinţei minori

tăţilor Guvernul român, devenind trădătorul întregului
trecut al poporului românesc, ar renunţa la aceasta.
Ce ar ieşi din aceasta?! Toate poftele vecinilor ar
duce în mod inevitabil la aceea că România, sacrificându-şi viitorul poporului său, ar pune Basarabia în
faţa unei necesităţi cru de: să fie ruptă în bucăţi de
către vecini.
Este admisibil aceasta pentru Basarabia ? ! Şi dacă
România nu poate renunţa nici Ia drepturile sale isto
rice, nici la idealurile naţionale, nici la interesele de
stat, care-i dictează să-şi găsească ieşirea la mare, ea
va fi nevoită să anexeze Basarabia fără consimţă
mântul nostru, sau să se bazeze pe alte elemente ale
societăţii, anume acele elemente, cari de multe ori în
vieaţa istorică a Basarabiei aveau singure dreptul de a
vorbi în numele ei. Şi dacă Unirea s’ar face sub aus
piciile elementelor doborîte de noi, la ce ar duce
aceasta ? !
Tot sângele, toate suferinţele din cari a ieşit
Basarabia liberă, ar fi zadarnice.
Această dilemă, domnilor, stă înaintea noastră şi,
ca fiu al Basarabiei, eu zic că o asemenea hotărîre
ar pune asupra noastră o mare răspundere în faţa
urmaşilor noştri, cărora poate le va fi sortit să
trăiască din nou toată groaza trecutului nu prea în
depărtat. Poate oare un pretex oarecare, o oarecare
creaţiune logică să justifice această răspundere?!
Fac apel, domnilor, la conştiinţa domniilor voastre,
la răspunsul domniilor voastre“ .
Mai departe, profesorul C. Stere, adresându-se în
moldoveneşte către »Fracţiunea ţărănească«, continuă :
— »Unul din reprezentanţii minorităţilor, un Rus, a
spus că, dacă se va face Unirea Basarabiei cu Româ
nia, toată intelectualitatea rusească va pleca de aici.
Eu respect acest sentiment, fiindcă toate sentimentele
sunt legitime, dar omul la care sentimentele de legă
tură cu această ţară sunt atât de slabe şi şubrede,
poate să aibă acelaş 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 cari s’a
născut poporul român. Noi n’avem unde ne duce şi pe
noi nimeni nune poate alunga din casa noastră.
Un veac fără sfârşit, noi plecaţi, tăcuţi, conştienţi
de slăbiciunea noastră, noi am dus jugul un veac în
treg. Limba noastră a fost interzisă, un veac întreg
cartea în limba natală a fost persecutată, ca o otravă
revoluţionară. Sacrificii imense făceau aceia, cari do
reau să-şi însuşească începuturile culturii naţionale.
Şi acuma, când noi vroim să intrăm ca stăpâni în
<asa noastră, reprezentanţii minorităţilor n’au dreptul
moral de a închide uşa în faţa noastră. Nu uitaţi, dom
nilor, că nu numai chestiunea dreptăţii naţionale, ci şi
chestiunea dreptăţii sociale cere să avem tăria şi
hotărârea de a lua asupra noastră răspunderea. Astăzi
voi puteţi da poporului pământul cerut de el în condiţiunile acceptabile pentru el şi nimeni nu poate

garanta că mâine voi veţi putea avea această
posibilitateConştiinţa proprie a domniilor voastre să vă lu
mineze«.
Preşedintele: Domnilor deputaţi, daţi-mi voie să
stabilim următoarea ordine de zi a şedinţei noastre:
dintâi să ascultăm declaraţiile reprezentanţilor dife
ritelor grupări şi pe urmă rezoluţiile propuse să le
punem la vot.
Adunarea se uneşte cu propunerea.
Preşedintele: Atunci cuvântul îl are deputatul Buz
dugan, reprezentantul »Blocului moldovenesc«.
Deputatul Buzdugan (înaintea citirii declaraţiei »Blo
cului moldovenesc«) spune: — »In numele »Blocului mol
dovenesc«, care întotdeauna a fost straja intereselor
poporului moldovenesc, apărând cu râvnă drepturile
lui de orice tentative venite de oriunde ; în numele
»Blocului moldovenesc«, care de astăzi înainte va fi
»Blocul românesc«, careva apăra drepturile întregului
Neam românesc, am marea cinste, ca în această şedinţă
is orică a Sfatului Ţării să dau citire următoarei
declaraţii.
Mai departe citeşte delaraţia »Blocului moldovenesc«
(aplauze prelungate).
Aceeaşi declaraţie o citeşte în limba rusă deputatul
V. Cijevschi.
Rezoluţia »Blocului moldovenesc« în chestiunea Unirii
Basarabiei cu România: »In numele poporului Basa
rabiei, Sfatul Ţării declară« ') . . . .
D eP- Tiganco: Eu mă voi mărgini la rezoluţia, pe
care a scos-o »Fracţiunea ţărănească« :
»Fracţiunea ţărănească, recunoscând toată impor
tanţa chestiunii Unirii Republicii neatârnate moldove
neşti cu Regatul român, în această clipă de o impor
tanţă politică extraordinară, în faţa istoriei scumpului
său popor şi neavând împuternicirea acestui popor
pentru rezolvirea acestei chestiuni, crede necesar a o
preda la hotărîrea votului întregului popor (referendum)
sau a Adunării constituante, ca exponentul voinţei su
verane a poporului, cu condiţiunea, că această voinţă
va fi liberă în Republica Moldovenească liberă şi
neatârnată.
»Fracţiunea ţărănească«, care singură exprimă do
rinţele poporului şi care reprezintă majoritatea ade
vărată a populaţ'ei declară, că ea, apărând neatâr
narea Republicii Moldoveneşti, în acelaş timp socoate
posibilă formula Unirii popoarelor înfrăţite, moldove
nesc şi românesc, într’o alianţă federativă strânsă«.
(Aplauze pe unele bănci).
In numele populaţiei germane din Republica Mol
dovenească deputatul Von Lesch declară :
— In calitate de reprezentant al tuturor Germanilor
din Republica Moldovenească, care se ridică la mai
bine de 75.000, în numele fracţiunii mele, declar că *)
*) Declaraţia »Blocului moldovenesc« a fost în întregime
adoptată şi reprezintă Declaraţia Sfatului Ţării cu privire la
Unire. (Vezi Declaraţia Sfatului Ţării cu privire ia Unire, pag. 220)
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populaţia germană nu ne-a împuternicit să hotărîm
chestiunea alipirii Republicii Moldoveneşti ori unde ar
fi. La această chestiune poate da răspuns Congresul
tuturor Germanilor din Republica Moldovenească. De
aceea noi ne abţinem dela vot.
In numele Bulgaro-găgâuzilor, deputatul Misircov.
declară:
— »Fracţiunea Bulgaro-găgăuzilor m’a împuternicit
să declar că ea în niciun caz nu se poate crede în drept,
fără împuternicirea populaţiei găgăuze şi bulgare din
Basarabia, să discute şi să hotărască chestiunea ali
pirii Basarabiei la orice stat vecin. Chestiunea înţe
legerii cu statele străine, care ar limita drepturile
politice şi neatârnarea Basarabiei, după părerea frac
ţiunii, poate fi pusă în discuţie şi rezolvită numai de
către Adunarea constituantă a Republicii Moldove
neşti, aleasă liber de către tot poporul. De aceea frac
ţiunea bulgaro-găgăuză în chestiunea Unirii Basarabiei
la România în orice condiţiuni se abţine dela vot«.
Reprezentantul populaţiei ucrainene, deputatul A. D.
Osmolovschi, declară:
— »Când Ucrainenii ne-au trimis pe noi în Sfatul
Ţării, ne-au dat mandat, ca, fiind credincioşi ai Re
publicii tinere, s’o păzim şi s’o întărim.
Chestiunea alipirii ei oriunde ar fi, nici nu s’a ridicat.
Şi de aceea noi, neavând împuternicire pentru acest
scop, nu ne socotim în drept de a hotărî o chestiune
de importanţă atât de mare. După părerea noastră
ea poate fi rezolvată numai prin voinţa întregului
popor al Republicii Moldoveneşti, exprimată prin Adu
narea constituantă«.
In numele Polonezilor, deputatul Dudchevici, declară :
— »Regret foarte mult că în această zi solemna
pentru populaţia moldovenească eu trebue să vor
besc în limba rusă, care a fost simbolul împilării
atât a Naţiunii moldoveneşti, cât şi a celei poloneze.
Limba moldovenească n’o cunosc, iar pe acea polo
neză nu o vor putea înţelege Moldovenii.
In această zi măreaţă, eu salut călduros nefericitul
şi în acelaş timp fericitul popor moldovenesc înfrăţit,
care în sfârşit poate să se uniască cu poporul româ
nesc, legat prin sânge.
In numele poporului polonez susţin în întregime
Unirea Basarabiei cu România, cum aceasta o do
resc Moldovenii, locuitorii băştinaşi ai acestei ţări“ .
Din partea Ligii culturale ruseşti, deputatul A. F.
Greculov, declară:
— »Chestiunea Unirii Basarabiei astăzi în ordinea
urgentă, sub niciun motiv nu poate fi rezolvită; ea
poate să fie rezolvită numai de către Adunarea con
stituantă moldovenească».
Deputatul Ţiganco, în numele »Fracţiunii ţărăneşti“
roagă să se întrerupă şedinţa pentru a discuta ches
tiunea, dacă »fracţiunea« va putea vota propunerea
»Blocului«.
Preşedintele suspendă şedinţa pentru zece minute.
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După redeschiderea şedinţei deputatul Barcă (Teodosie) dă citire declaraţiei unei părţi a »Fracţiunii ţă
răneşti«, care s’a separat de acea fracţiune:
— »Noi, mai Jos iscăliţii, deputaţi moldoveni, ne-am
hotărît astăzi, în această zi măreaţă şi sfântă pentru
Naţiunea noastră să ne unim cu toţi Moldovenii din
Sfatul Ţârii pentru înfăptuirea Unirii noastre cu fraţii
de sânge din România (aplauze). Eu cred că din cei
ce împărţăşesc părerea noastră sunt încă mulţi«.
Deputatul Halippa (de’ pe bancă): Sunt mulţi de
aceştia!
In numele muncitorilor, deputatul, Crivorucov de
clară :
— »Având în vedere seriozitatea momentului, când
Sfatul Ţării, sub influenţa unei politici fără răspun
dere a unei grupări mici, este chemat să săvârşiască
un act de o importanţă istorică mare, şi recunoscând
că Sfatul Ţării nu este împuternicit pentru aceasta de
către poporul Republicii, eu, ca reprezentat al clasei
muncitoreşti, ţin de datoria mea să arăt, că clasa
muncitorească îşi declină răspunderea pentru actul,
care se înfăptueşte în spatele lui, şi refuză de a lua
parte la votare«.
Preşedintele, adresându-se Adunării, întreabă, cum
să se facă votarea rezoluţiei »Blocului« şi a altor re
zoluţii.
Deputatul Cijevschi, în numele »Blocului moldove
nesc«, cere ca votarea să se facă nominal şi deschis.
Deputatul Ţiganco, în numele »Fracţiunii ţărăneşti«,
cere vot secret.
Preşedintele dă cuvânt unui orator să se pronunţe
pentru votul deschis şi unuia pentru secret.
Deputatul Buzdugan se pronunţă pentru votul des
chis, motivând că în acest moment istoric, important
fiecare trebue deschis şi cu curaj să-şi exprime pă
rerea în faţa poporului întreg şi a Ţării, ca poporul
şi istoria să ştie adevărata opinie a fiecărui deputat,
ce-şi dă votul.
— »Las ca poporul nostru, Ţara noastră şi toată
lumea să ştie, că noi Românii basarabeni, cari am
suferit un veac întreg sub jugul ţarismului rus, că
noi toţi dorim Unirea cu fraţii noştri de peste Prut,
că noi vroim să fim şi să rămânem pentru totdeauna
împreună cu toţi Românii.
Să ştie toată lumea, că noi vroim Unirea tuturor
Românilor de partea aceasta a Prutului şi de cealaltă
a Carpaţilor într’o Românie Mare, una şi nedespăr
ţită, şi în baza principiului proclamat de revoluţie, de
autodeterminare a popoarelor, astăzi, domnilor de
putaţi, noi suntem chemaţi să înfăptuim cel mai re
voluţionar act în istoria poporului nostru, mult în
cercat în suferinţe,— să votăm pentru Unirea Basa
rabiei cu România.
Eu zic cel mai revoluţionar, întrucât numai în zi
lele revoluţiei adevărate problema naţională a unirii
popoarelor, după particularităţile lor de rasă şi etnice,
s’a pus în toată puterea ei. Şi înfăptuind acest pas,
adică votând pentru Unirea Basarabiei cu România,

ia ce avem toate drepturile istorice şi naţionale, noi
prin aceasta în mod logic vom duce la sfârşit revo
luţia noastră naţională.
Isprăvind cu chestiunea Unirii naţionale, nouă ne
rămâne să rezolvim încă o problemă cardinală —
chestiunea agrară, care este şi naţională, fiindcă,
domnilor, chestiunea agrară, în rezolvirea radicală a
căreia este interesată toată ţărănimea noastră, este
şi o chestiune naţională, fiindcă de îmbunătăţirea
vieţii agricultorilor noştri, a ţăranilor, depinde şi vii
torul mai frumos al întregului nostru popor, fericirea
întiegei Naţiuni româneşti şi buna stare a întregei Ţări.
Astăzi noi avem să rezolvim definitiv prima ches
tiune naţională — Unirea Basarabiei cu România.
Şi în această oră solemnă, eu, domnilor deputaţi,
în faţa întregului popor şi a urmaşilor, în faţa isto
riei şi a omenirii întregi vă invit să vă faceţi datoria
până la sfârşit — să votaţi deschis şi curajos pentru
Unirea Basarabiei cu Rom nia.
In special adresez această rugăminte către ţără
nimea muncitoare, mai cu seamă cea moldovenească,
şi z i c : pentru binele întregei ţărănimi, pentru binele
poporului nostru moldovenesc şi al tuturor urmaşilor,
datoria domniilor voastre, ţărani-moldoveni, este să
votaţi pentru Unire.
Fiţi tari şi îndepliniţi-vă datoria, fiindcă ceasul
Unirii a sunat. Vă chem pe toţi să votaţi cu îndrăz
neală şi deschis, ca istoria să fixeze pentru totdeauna
numele tuturor fiilor adevăraţi ai poporului nostru
moldovenesc, cari au votat pentru Unirea tuturor
Românilor, a viitorei Românii Mari“ .
Dep. Diaconovici vorbeşte împotriva votului des
chis, găsind că numai votul secret poate da fiecărui
deputat posibilitatea, fără ingerinţe din partea oricui
ar fi, să-şi spună cuvântul său în această chestiune
atât de importantă pentru întreaga ţară.
Preşedintele: Propun să se voteze nominal ches
tiunea — să se facă votarea deschis sau secret.
Rezultatul votului este următorul: pentru votul
deschis s’au pronunţat 82 depulaţi, contra 27 şi 16
s’au abţinut.
Preşedintele: Pun rezoluţia «Blocului moldovenesc“
la vot deschis nominal.
Se votează, şi după aceasta Preşedintele cu Vice
preşedintele numără voturile.
Preşedintele /. C. Inouleţ:
— «Cu adâncă emoţiune vă aduc la cunoştinţă re
zultatul votării. Domnile voastre cu unanimitate de
voturi m’aţi pus în capul Sfatului Ţării şi în mod
cinstit, ca un revoluţionar adevărat şi democrat, am
muncit pentru binele poporului.
In «Fracţiunea ţărănească“ s’a spus astăzi, că eu nu
fac ceeace s’ar cuveni şi n’am muncit cât a trebuit.
Eu, domnilor, până la vârsta de 15 ani am fost
ţăran şi interesele ţărănimii îmi sunt scumpe. Fiecare
pas al meu este pătruns de iubire faţă de ţărani şi
fiecare pas al meu a fost dictat de interesele şi ne
voile ţărănimii. Eu întotdeauna am fost pentru ea şi

niciodată nu m’am lepădat de ea, nu mă lepăd nici
în acest moment grav. Domniile voastre cunoaşteţi
bine părerile mele şi evoluţia lor, şi iată vă spun că
tot ce se face acuma se face în interesele ţărănimii
noastre. Aici se spunea, că se poate sta la o parte.
Poate, dar nu ţăranii, cari în afară de pământ nu
se pot aştepta la nimic. Şi eu cu conştiinţa curată
vă spun că actul Unirii, care se săvârşeşte astăzi,
se face pentru binele ţărănimii şi conştiinţa mea, a
alesului lor, este curată.
Şi acuma, domnilor deputaţi, să-mi daţi voie să
vă aduc la cunoştinţă rezultatul votării. Pentru rezo
luţia «Blocului moldovenesc“ au votat — optzeci şi şase
(86) deputaţi, împotriva — trei (3), s’au abţinut — trei
zeci şi şase (3 6 ); absenţi — treisprezece (13).
Cu majoritate de optzeci şi şase (86) voturi împo
triva a trei (3) rezoluţia pentru Unirea Basarabiei cu
România a «Blocului moldovenesc“ , este votată (aplauze
furtunoase). Trăiască Unirea cu România Mamă !.
In acest timp în sala şedinţei îşi fac apariţia oaspeţii
români în cap cu Primul-Ministru d. Marghiloman.
Preşedintele comunică capului Guvernului român,
d. Marghiloman, rezultatul votului Parlamentului.
(O nouă explozie de aplauze şi strigăte: «Vivat!“ ,
«Trăiască România!“).
După propunerea Preşedintelui, secretarul Sfatului
Ţării, deputatul Buzdugan dă citire declaraţiei, vo
tată de către Sfatul Ţării, în limba moldovenească,
care este ascultată în picioare de toată asistenţa.
La tribună se urcă d. Al. Marghiloman, Primul-Mi
nistru al României, şi declară:
— In numele Poporului român şi al Regelui Ferdinand I iau act de Unirea Basarabiei cu România
de aci înainte şi în veci! Trăiască România Mare!
(aplauze furtunoase şi strigăte: «Vivat!“ , «Ura!“ ,
«Trăiască România Mare!“ , «Trăiască Unirea în veci!“ ).
(Din public se aruncă flori deputaţilor).
Preşedintele Sfatului Ţării I. C. Inculeţ pune între
barea Primului-Ministru d. Al. Marghiloman :
— Primeşte Guvernul român condiţiunile Unirii,
citite de către secretarul Buzdugan, din rezoluţia «Blo
cului moldovenesc«, votată de către Parlament ca
declaraţie a Sfatului Ţării?!
Primul Ministru d. Al. Marghiloman se urcă din
nou la tribună şi declară:
— Guvernul român primeşte în întregime atât litera,
cât şi sensul condiţiunilor Unirii Basarabiei cu Ro
mânia pe bazele arătate în rezoluţia «Blocului m oldo
venesc«, votată ca declaraţie a Sfatului Ţării (aplauze
furtunoase şi strigăte: «Ura«, «Trăiască Unirea!»
«Trăiască România Mare, Nouă!«)
Deputaţii şi publicul ovaţionează pe preşedintele
I. C. Inculeţ, Primul-ministru Ciugureanu şi Ministrul
Pelivan.
Preşedintele la orele 7 şi 20 seara declară închisă
şedinţa Sfatului Ţârii.
Preşedintele Sfatul Ţării, I. Inculeţ.
Secretari, I. Buzdugan, B. Epure,
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Declaraţia de Unire a Sfatului Ţării
(propusă de „Blocul Moldovenesc“ şi adoptată de Adunare în şedinţa dela 27 Martie 1918')

»In numele poporului
clară :

Basarabiei, Sfatul Ţării de

»Republica Democratică Moldovenească (Basara
bia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră
şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o
sută şi mai bine de ani din trupul vechei Moldove,
în puterea dreptului istoric şi dreptului de Neam, pe
baza principiului, ca noroadele singure să-şi hotă
rască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna
se uneşte cu Mama sa România. Această Unire se face
pe următoarele baze:
»1. Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru
rezolvirea şi realizarea reformei agrare, după nevoile
şi cererile norodului. Aceste hotărâri se vor recu
noaşte de Guvernul român.
»2. Basarabia îşi păstrează autonomia provincială,
având un Sfat al Ţării (dietă), ales pe viitor prin vot uni
versal, egal, direct şi secret, cu un organ împlinitor
şi administraţie proprie.
»3. Competinţa Sfatului Ţării este:a,) votarea bu
getelor locale; b) controlul tuturor organelor Zemstvelor şi oraşelor; c) numirea tuturor funcţionarilor
administraţiei locale prin organul său împlinitor, iar
funcţionarii înnalţi sunt întăriţi de Guvern.
»4. Recrutarea armatei se va face în principiu pe
baze teritoriale.
»5. Legile în vigoare şi organizaţia locală (Zemstve
şi oraşe) rămân în putere şi vor putea fi schimbate
de Parlamentul român, numai după ce vor lua parte
la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Basa
rabia.
»7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în
Consiliul de miniştri român, acum desemnaţi de ac
tualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul re
prezentanţilor Basarabiei din Parlamentul român.
»8. Basarabia va trimite în Parlamentul român un
număr de reprezentanţi proporţional cu populaţia,
aleşi pe baza votului universal, egal, direct şi secret.
»9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste,
sate, oraşe, Zemstve şi Parlament se vor face pe baza
votului universal, egal, direct şi secret.
»10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cu
vântului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertăţile
obşteşti vor fi garantate prin Constituţie.
»11. Toate călcările de legi făcute din motive po
litice în vremurile turburi ale prefacerilor din urmă sunt
amnistiate.
0 Ziarul „Cuvânt Moldovenesc“, Nr. 30, din 1 Aprilie 1918,
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„Basarabia unindu-se ca fiică cu Mama sa România,
Parlamentul român va hotărî convocarea neîntârziată
a Constituantei, în care vor intra proporţional cu po
pulaţia şi- reprezentanţii Basarabiei, aleşi prin vot
universal, egal, direct şi secret, spre a hotărî împre
ună cu toţii înscrierea în Constituţie a principiilor şi
garanţiilor de mai sus.
„Trăiască Unirea Basarabiei cu România, deapururea şi totdeauna!
„Preşedintele Sfatului Ţării, /. Inculeţ.
„Secretarul Sfatului Ţării, 1. Buzdugan«.
*

*

*

Telegrama trimisă de Regele
Ferdinand I
Preşedintelui Sfatului Ţării şi Primuiui-Ministru
Dr. D. Ciugureanu.
«Cu adâncă emoţie şi cu inima plină de bucurie,
am primit ştirea despre spontánéul act ce s ’a săvârşit
la Chişinău.
„ Sentimentul naţional, ce se deşteaptă atât de puter
nic în timpul din urmă în inimile Moldovenilor de din
colo de Prut, a primit prin votul înălţător al Sfatului
Ţării o solemnă afirmare. Un vis frumos s ’a înfăptuit.
„Din suflet mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dot
în zile de restrişte să văd după o sută de ani pe
fraţii basarabeni venind iarăşi la Patria-Mamă.
»Aduc prinosul meu de călduroase mulţumiri domnii
lor voastre şi Sfatului Ţării, a cărui patriotică sfor
ţare a fo s t încoronată cu succes.
«In aceste momente solemne şi înălţătoare pentru
Patria de aci înainte comună, Vă trimit la toţi ce
tăţenii din România de peste Prut regescul Meu salut,
înconjurându-Vă cu aceeaşi inimoasă şi caldă iubire
părintească“ 2).

FERDINAND 1“.

Telegrama Regelui Ferdinand I
către d. C. Stere
„In crudele încercări ale acestor vremuri, cu dra
goste mai vie ca oricând şi primind din nou la stră
vechiul cămin scumpa noastră Basarabie, am aflat
cu neîntrecută mulţumire după un veac de despărţire,
că simţămintele şi credinţele noastre de pe amândoi
2) Ziarul „Cuvânt M oldovenesc“, Nr. 33/918.

ţărmii Prutului, au rămas neclintite. Nu mă îndoesc,
că, călăuzit de ele, Sfatul Ţării ne va da neîncetat
ajutorul său pentru a desăvârşi marea lucrare între
prinsă împreună, — precum Unirea tuturor glasurilor
cari v’au ales Preşedinte dintre membrii Adunării de
putaţilor României este negreşit arătarea hotărârii
tuturor partidelor din Sfatul Ţării de a consfinţi şi
întări Unirea.
-In simţimintele de Unire şi credinţă ale nouilor
cetăţeni ai Regatului, toţi Românii împreună cu Mine
vor vedea o chezăşie puternică a propăşirii Neamului
nostru, — pentru care vă mulţumesc şi vă rog a îm
părtăşi Sfatului Ţârii arătarea recunoştinţei mele ').

FERDINAND 1“.

O TELEGRAMĂ DIN FRANŢA
Lyon, 30 Martie 1918. — Aflăm prin telegrafie din
Bâle, că Dieta Basarabiei a votat în chip sărbătoresc
Unirea Ţării cu România.
»Acest sfârşit a fost înainte văzut cu plăcere de
Franţa. E nimerit să aducem aminte celor ce nu cunosc
toate amănuntele, că Franţa a fost cea dintâi Ţară
care şi-a trimis solii (reprezentanţii) săi în Basarabia
când această provincie s’a despărţit de Ucraina,— şi
că solii francezi au mijlocit şi stăruit pentru intrarea
oştirilor româneşti în Basarabia.
»Franţa nu poate decât să se fericească de această
întâmplare, care, dând deplină dreptate poporului ro
mân din Basarabia, ajută în aceeaşi vreme la mărirea
României.
»Această întâmplare trebue să fie apoi socotită ca
întâia trăsătură pentru regularea statornică a stărilor
din acest Răsărit al Europei“ l).
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TABLOUL NOMINAL
al deputaţilor Sfatului Ţării, cari au votat Unirea.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alexandri Nicolae,
Alistar Elena,
Buzdugan Ion,
f Buiuc Ilarion,
Bivol Constantin,
Budiştean Ignatie,
Bârcă Teodor,
Codreanu N. Nicolae,
Botnariuc Ştefan,
Buruiană Gheorghe,
Bârcă Teodosie,
Bogos Vladimir,
Budescu Vladimir,
Baltaga Alexandru, preot,
Văluţă Ioan,
Grosu Nicolae,
Gafencu Vasilie,
Galiţchi Simion,
Ghenzul Vasilie,
Găină Andrei,
Gropa Alexandru,
Dragomir Dumitru,
Dudchevici Felix,
Dron Dumitru,
Epure Boris,
Erhan Pantelimon,
Zubac Vitalie,
Ignatiuc Ion,
Inculeţ Ion,

>) Ziarul »Cuvânt MolovenesC“, Nr. 33/918.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Ioncu Teofil,
Crihan Anton,
Creangă Ion,
Chiriac Afanasie,
Cărăuş Dumitru,
Codreanu Ion,
Cazacliu Grigorie,
Caraiman Anton,
Cocârlă Pavel,
Costin Ion,
Chiorescu Vladimir,
f Cazacliu Ion,
Cazacliu Vlad.,
Laşcu Vasile,
Mămăligă Nicolae,
Minciună Mihail,
Moraru Anatolie,
Moraru Alexandru,
Mârză Dumitru,
Mare Gheorghe,
Maculeţchi Mihail,
Marchitan Dumitru,
Neaga Teodor,
Năstase Gheorghe,
Osoianu Constantin,
Pântea Gherman,
Mândrescu Vasilie,
Pelivan Ioan,
Palii Efimie,

2)

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Păscăluţă Ion,
Picior-Mare Petru,
Sinicliu Elefterie,
Suruceanu Nicolae,
Silistrari Timoftie,
Sberea Vasilie,
Secară Nicolae,
Scobiola Andrei,
Spinéi Chirii,
Stavro Gh.,
Suruceanu Teodor,
Tudor Gheorghe,
Tudósé Ion,
Turcuman Grigorie,
Oncu Teodor,
Halippa Pantelimon,
Herţa Teodor,
Ţurcan Leonida,
Ţanţu Vasile,
Cernăuţan Nicolae,
Ciornei Nicolae,
f Cijevschi Vasilie,
Cireşco Vasile,
Cernov Nicolae,
Soltuz Nicolae,
Stere Constantin,
Munteanu Zamfir,
f Sucevan lacob.

Ziarul »România Nouă», Nr. 63, din 4 Aprilie 1918.

221

TABLOUL NOMINAL
al deputaţilor Sfatului Ţării, cari au votat contra Unirii
1. Balamez Ştefan (Bulgar)

2. Osmolovschi Arc. (Ucrainean.)

3. Starenchi Mihail (Ucrainean)

TABLOUL NOMINAL
al deputaţilor Sfatului Ţării, cari s’au abţinut dela v o t:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Almendingher Filip,
Bocşan Zaharia,
Buciuşcan Gavril,
Vulnicenco Nichita,
Brinici Gheorghe,
Vizitiu Efimie,
Gherman Isac,
Garbuz Ion,
Crupenschi Andrei,
Diaconu Dragomir,
Dumitraşcu Ion,
Donico-Iordăchescu Serghei,

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Covali Vasile,
Curdinovschi Vasile,
Crivorucov Ivan,
Chenigşaţ Eugen,
Culcev Petre,
Culeva Alexei,
Chirilov Teodor,
Lihtman Samuil,
Leş Alexandru,
Lunev Vladimir,
Moldovan Teodor,
Misircov Cristo,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Nagorneac Iacob,
Nichitiuc Teodor,
Popa Ioan,
Ponomarev Gheorghe,
Poliatenciuc Petre,
Sluţchi Moisei,
Savenco Mihail,
Ţiganco Vladimir,
Iurcu Constantin,
Maniţchi Petre,
Maldor Dumitru,
Greculov Alexandru.

TABLOUL NOMINAL
al deputaţilor Sfatului Ţării, cari au absentat dela şedinţa din 27 Martie
1.
2.
3.
4.
5.

Milichisfili Bajbeuc Petre,
Herţa Ion,
Coropceanu Teodor,
Landau Gutman,
Novacov Anton,

6.
7.
8.
9.
10.

Rugină Anton,
Sârbu Gheorghe,
Sapciuc Calistrat,
Stanevici Teodor M.,
Ţurcan Alexandru,

~'=s«3j|jjKî
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11. Şteinberg Mendel,
12. Topciu Dumitru,
13. Holban Ştefan (lipsă motiv.)

1, ŞT. C IO B A N U , - 2, I. P E L I V A N ,

3, P A N . H A L I P P A ,

4, Dr. D. C IU G U R E A N U

D E L E G A Ţ IA T R IM IS Ă L A IA Ş I IM E D IA T D U P Ă U N IR E .
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P A L A T U L S F A T U L U I Ţ Ă R II
(A s tă z i liceu l N r 3 de bă ieţi „A le c u D o n ic i“).

Aci la 21 Noemvrie 1917 se adună primul Par
lament local moldovenesc, întitulat atât de frumos şi
sugestiv «Sfatul Ţării«.
Aci la 2 Decemvrie 1917, se proclamă Republica
federativă democratică Moldovenească, iar la 24 Ianu
arie 1918 se declară Independenţa.
Tot în acest măreţ palat s’au desăvârşit cele 3
mari acte pentru Neam :
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1. S’a votat «Unirea Basarabiei cu Patria Mamă«
la 27 Martie 1918;
2. S’a votat reforma agrară pentru Basarabia — la
26— 27 Noemvrie 1918 şi
3. S’a votatUnirea necondiţionată la 27Noemvriel918.
In sala în care s’a votat Unirea se află săpat cu litere
de aur, pe o placă de marmoră, Actul istoric al Unirii.
Redau pe pagina următoare clişeul cu textul
acelui memorabil act.

A C T U L UNIRII
De S f a t u l ŢĂRii
M a r t î c s t . v.’ 1918.
ImNurneie poporului BasaRsBiei,Sfatul ŢĂRii dcciară:
Rcpublîca DemocRATică Moldovcncasca (Basarabia),
ÎN H0TARGL6 ei PÎNTRC PRUT.fliSTRU.DUNĂRe.fîlARGA
NeAGRĂ şi VeCHÎLe GRANiŢGCUAUSTRÎA,RUPTA DG
R.USiA ACUM OSUTA Şi MAi BINC DC Afli DÎM TRUPUL
vecHii ÎÎIoLDOve, în putcrga drcptuluî i'storîc şi
DRCPTULUi oe MCAM.Pe BAZA PRÎNCÎPiULUi CANOROADCLC SiNGURG SÂ-şi HOTĂRASCĂ SOARTA LOR,De AZÎ
ÎNAiNTC Si PCNTRU TOTDCAUMA, S€ U N C S T €
votat
l a 27

CU M A M A SA ROMÂf l i A.
T răi ască Unî rca B a s a r a b î c I
cu R o m â n i a
D € - A PURURi si
T OT DCAUNA !
*

PReseDiriTGLC Sfatuluî TĂRii,

I on

IncuLc

ţ

.

Vice- Prg seoiNTe
P a n ’. H a l. i p p a .

SeCRCTARUL

SFATULUi

I. B u z d u g a n
ACTUL UNIRII

TĂRii

-

I. IN C U L E Ţ

Dr. D. C IU G U R E A N U

M in iştrii b a sa ra b en i n u m iţi p e n tru p r im a oară în G u v e rn u l R o m â n ,
d u p ă 27 M artie 1918.

„FERDINAND I
»Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege
al României,
»La toţi de faţă şi viitori sănătate:
»Asupra raportului Preşedintelui Consiliului Nostru
de miniştri Nr. 69/918;
»Am decretat şi decretăm:
»Art. 1. — Sunt numiţi miniştri ai Noştri Secretari
de Stat fără portofoliu :

>) »Monitorul Oficial“, Nr. 8 din 10 Aprilie 1918.
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»D. Ion Inculeţ şi D. Doctor Daniel C iugureanu.
„Art. II. — Preşedintele Consiliului Nostru de mi
niştri este însărcinat cu executarea acestui decret.
»Dat in Iaşi la 9 Aprilie 1918.

»FERDINAND I
»Preşedintele Consiliului de Miniştri,
»Al. Marghiloman ').
Nr. 849«.

P. C A Z A C U
P re şe d in te şi D ire cto r de F in a n ţe

I. CO STIN
D ir e cto ru l T re b ilo r d in L ă u n tr u

Ş T E F A N C IO B A N U
D ire cto ru l în v ă ţ ă m â n t u lu i

G r. GROSTJ
D ire cto ru l Ju stiţiei

N, C O D R E A N U
D ire cto ru l L u c r ă r ilo r obşteşti

D IR E C T O R II G E N E R A L I A I B A S A R A B IE I D U P Ă V O T A R E A U N I R I I 1)
*) Acest Sfat de Directori Generali s’a constituit în şedinţa

Sfatului Ţării prin procesui-verbal Nr. 69/918. (Dosarul Min.
de Interne, Nr. 5, pag. 145 — 147).
Lipseşte fotografia d. 1. Gherman, Directorul Controlului.
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Raportul lui Alexandru Marghiloman, fost Preşedinte al Consiliului
de Miniştri şi Ministru de Interne, către Majestatea Sa Regele
»SIRE,
»In urma Unirii Basarabiei cu România se impune
ca o lucrare de reorganizare a Serviciilor de Stat să
se facă în timpul cel mai scurt.
» Cum numai Constituanta poate hotărî asimilarea
Basarabiei cu Ţara Mamă din punctul de vedere ad
ministrativ şi judiciar, propun întocmirea unui Consiliu
provizoriu de Directori, care să servească de legătură
între organele de Stat ale Ţării cu Basarabia. Acest
Consiliu va f i în principal consultat în toate chestiunile,
cari cer să fie rezolvate pe cale de decrete, în aştep
tarea unei lucrări legislative.
»Sunt, cu cel mai profund respect,
»SIRE,
Al Majestăţii Voastre, prea supus şi prea plecat
servitor,
» Preşedintele Consiliului de miniştri şi Ministru
de Interne, A l. M argh ilo m an .
«Nr. 70.

9 Aprilie 1918“ .
*

*

»Doctor P. C azacu, ca prezident;
» D -n ii: Ion C ostin, N. N. C odreanu, Ştefan C io
banii, V la d . C hiorescu, G h e o rg h e G rosu, Em anoil
C atelli şi Isac G herm an, ca membri.

„Art. III.— Jurământul Prezidentului se va depune
înaintea Ministrului Nostru de Interne, iar Prezidentul
este împuternicit să primească jurământul celorlalţi
membri.
„Art. IV. — Un regulament ulterior va determina re
partiţia lucrărilor, după ramurile de activitate admi
nistrative corespunzătoare cu ministerele Ţării.
»Art. V. — Preşedintele Consiliului Nostru de miniştri
şi Secretar de Stat la Departamentul de Interne este
însărcinat cu executarea acestui decret.
»Dat în Iaşi, la 9 Aprilie 1918.

*

„FERDINAND I,
»Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege
al României,
»La toţi de fa ţă şi viitori sănătate:
»Asupra raportului Preşedintelui Consiliului Nostru
de miniştri şi Ministru Secretar de Stat la Departa
mentul de Interne Nr. 701918;

‘ ) ».Monitorul Oficial“, Nr. 8 din 10 Aprilie 1918, pag. 94.
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»Am decretat şi decretăm :
»Art. I. — Se înfiinţează un Consiliu de directori pen
tru administrarea provizorie provincială a Basarabiei.
»Art. II. — Sunt numiţi membri ai acestui Consiliu :

„FERDINAND I
» Preşedintele Consiliului de Miniştri
şi Ministru de Interne, A l. M a rg h ilo m a n ')
»Nr. 852“ .

A c e s t ta b lo u în fă ţişe a ză pe lu p tă to rii ca u z e i n a ţion a le ro m â n e , foşti deputaţi în Sfatul Ţării, ca ri au v o ta t U n irea n e co n d iţio n a tă a B asarabiei
c u P a tria -M a m ă şi re fo rm a agra ră din B asarabia — 2 7 N c e m v r ie 1918.
(C lişeul de m a i s u s este proprietatea Asoc, cult. „A STR A BA SAR ABIEI").

închiderea sesiunii Sfatului Ţării
In şedinţa de Luni, 28 Mai 1918, a Sfatului Ţării Ba
sarabiei, d. C. Stere, Preşedintele Sfatului, a dat citire
următorului decret:

„FERDINAND I,
» Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege
al României,
»La toţi de faţă şi viitori sănătate:
» Asupra raportului Preşedintelui Consiliului Nostru
de miniştri Nr. 119;

»Am decretat şi decretăm :
vArt. 1. — Declar închisă sesiunea extraordinară a
Sfatului Ţării.
» Convocarea Sfatului Ţării pentru o nouă sesiune
ulterioară se va face printr’un decret dat de Noi.
»Art. II. — Preşedintele Consiliului de miniştri este
însărcinat cu executarea acestui decret.
»Dat în Iaşi, la 23 Mai 1918.

„FERDINAND I.
..Preşedintele Consiliului de miniştri,
Al. Marghiloman ').
»Nr. 1.221“ .

Actul dela 27 Noemvrie 1918.
DECLARAŢIA SFATULUI ŢĂRII AL
BASARABIEI
din 27 Noemvrie anul 1918

Despre Unirea necondiţionată cu România Mamă
(Extras din jurnalul şedinţei plenare a Sfatului
Ţării din 26— 27 Noemvrie 1918).
..In urma Unirii cu România-Mamă a Bucovinei,
Ardealului, Banatului şi Ţinuturilor ungureşti locuite
de Români, în hotarele Dunării şi Tisei, Sfatul Ţârii
declară, că Basarabia renunţă la condiţiunile de Unire,
stipulate în actul dela 27 Martie, fiind încredinţată,

) ..Monitorul Oficial“, Nr. 51 din 30 Mai 1918.

că în România tuturor Românilor regimul curat de
mocratic este asigurat pe viitor.
..Sfatul Ţării în preziua Constituantei române, care
se va alege după votul universal, şi rezolvând chestia
agrară după nevoile şi cererile Poporului, anulează
celelalte condiţiuni din actul Unirii dela 27 Martie
şi declară Unirea necondiţionată a Basarabiei cu Ro
mânia-Mamă.
»Preţedinte, P. Halippa.
»Vice-preşedinţi: V. Barcă şi Gh. Buruiană.
..Secretar, A. Scobiola“ .

Actul de ratificare al Unirii Basarabiei ')
„FERDINAND I,
» Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege
al României,
»La toţi de faţă şi viitori sănătate:
» Corpurile Legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi
sancţionăm ce urmează:

unanim şi declar la rândul meu Basarabia Unită cu
România pe veci, una şi nedespărţită.
»Dat în Iaşi, la 9 Aprilie 1918.

„FERDINAND I.
»Preşedintele Consiliului de miniştri,
„A. Marghiloman

„Lege asupra Unirii Basarabiei cu Vechiul
Regat al României
„Art. unic. Se ratifică, investindu-se cu putere de
lege, Decretul-Lege Nr. 842 din 9 Aprilie 1918, pu
blicat în Monitorul Oficial Nr. 8, din 10 Aprilie 1918,
privitor la Unirea Basarabiei cu Vechiul Regat al
României, cu cuprinderea următoare:

»Ministru de Justiţie,
» D. Dobrescu.
»Această lege s’a votat de Adunarea Deputaţilor
în şedinţa dela 29 Decembrie anul 1919, în unanimi
tate, cu aclamaţiuni.
»Preşedinte, N. Iorga.

„FERDINAND I,

»(L. S. A. D.)

«Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege
al României,
„La toţi de faţă şi viitori sănătate:
»Sfatul Ţării din Basarabia, în şedinţa lui dela
27 Martie (9 Aprilie) 1918, votând prin 86 voturi
pentru, 3 contra, fiind şi 36 abţineri, următoarea rezoluţiune:

»Această lege s’a votat de Senat în şedinţa dela
29 Decembrie anul 1919, în unanimitate, cu aclama
ţiuni.
»p. Preşedinte, Dr. C. Şumuleanu.
»(L. S. S.)

„Dat în Bucureşti, la 31 Decembrie 1919.
»(L. S. St.)

„FERDINAND I.

»Preşedintele Consiliului de miniştri,
»Dr. Al. Vaida-Voevod.

»Se uneşte cu M am a sa R om ânia.

»Ministru de Stat fără portofoliu,,
;»/. Inculeţ.

»Şi Preşedintele Consiliului Nostru de miniştri de
clară c ă :
»In numele Poporului român şi al Regelui lui M. S.
Ferdinand I al României, iau act de acest vot quasi-

»Ministru de justiţie, ad-interim,
Ştefan C. Popu.

L'affise
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»Secretar, /. Balbareu.

»Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie
investită cu sigiliul Statului şi publicată prin „Moni
torul Oficial“ .

»In numele Poporului Basarabiei, Sfatul Ţării de
clară :
»Republica Democratică Moldovenească (Basarabia),
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, marea
Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia
acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechei Mol
dove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de
Neam, pe baza principiului, ca popoarele singure să-şi
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna,

!) »Monitorul Oficial“, Nr. 206/1920.

»Secretar, Teodosie Barcă.

TST, M. RĂDULESCU-DOBROGEA
Jud. Soroca

AV E L V. CRUDU
Jud. Bălţi

D. BOGOS
Ju d. C h işin ă u

C. NICOLAU
Jud. Hotin

Lt -Col. E. ADAMOVICI
Jud. Tighina

CEI D IN T Â I P R E F E C Ţ I DE JU D E Ţ D U P Â U N IR E A B A S A R A B IE I
Lipsesc fotografiile d -lo r : M. Vărara, prefectul
jud. Ismail; Alexandru Rădulescu, prefectul jud. Cahul;
5. Niţă, prefectul jud Cetatea-Albă, şi Lt.-Col. Robescu, prefectul jud. Orhei.
Dintre aceşti primi prefecţi, instalaţi odată cu in
troducerea administraţiei româneşti în Basarabia, trebue să ne oprim asupra personalităţilor d-lor N. M.
Rădulescu-Dobrogea şi Lt.-Col. E. Adamovici, cari, ve
nind de peste Prut în Basarabia, au rămas în această
provincie neîntrerupt până în prezent, aducând reale
servicii pe teren ad-tiv, cultural şi naţional.
•
D. N. Rădulescu-Dobrogea a mai ocupat după posstul de prefect şi alte slujbe şi demnităţi în Basarabia.
D-sa a mai fost prefect de poliţie al Municipiului
Chişinău şi Inspector general ad-tiv, în care calitate
funcţionează şi azi.
Graţie aleselor sale însuşiri şi îndelungatei sale ex

perienţe, a fost delegat în anul 1932 cu conducerea
Secretariatului general al Ministerului Basarabiei.
D. Lt.-Col. E. Adamovici, deşi basarabean de ori
gină, mânat de dragostea sa neţărmurită către fraţii
din Vechiul regat, s’a refugiat peste Prut încă din
auul 1893, unde a servit ca ofiţer activ până la ve
nirea Armatei române în Basarabia în 1918.
Născut în corn. Lipcani, jud. Hotin, — a luat parte
în ambele răsboaie ale României ca ofiţer aviator.
Revenind în Basarabia, după ce a ocupat postul
de prefect, a fost numit Director de Interne al acestei
provincii în anii 1918— 1919, apoi prefect al jud.
Cetatea-Albă, deputat de Cetatea-Albă, deputat de
Tighina. A fost un neobosit luptător pentru intere
sele Basarabiei în anii 1918— 1919 şi prin energia
sa şi avânt patriotic a adus reale servicii Neamului
şi Ţării.

231

D. G en eral de Corp de A r m a t ă A R T Ú R V Ă IT O I A N U
A comandat victorios Corpul 1 de Armată în lup
tele de pe Dealul dela Tei şi Mărăşti.
Fost primul Guvernator al Basarabiei (Octomvrie
1918), cu titlul de Comisar General al Guvernului in
Basarabia, în care calitate a contribuit mult la
refacerea şi consolidarea provinciei basarabene, în
acele vremuri grele de criză şi anarhie.
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Fost apoi Ministru de Răsboi şi Ministru de Interne
în două rânduri.
D. General Artur Văitoianu poate fi considerat
succesor al lui Scarlat Sturdza, după un răstimp de
106 ani.
Actualmente e ieşit la pensie şi a fost declarat Se
nator de drept.

IO N C O D R E A N U ,

S. C U JB À ,

IO N P E L IV A N ,

GH. N A S T A S E i)

D E L E G A Ţ IA B A S A R A B IE I L A P A R IS IN 19 1 9
D. Ion Pelivan a fost delegat la Conferinţa Păcii
de către Guvernul din Bucureşti, lucrând la Paris din
Februarie 1919 până la Mai 1920.
In Iulie 1919 » Congresul Ţărănesc din Basarabiau
trimite d-lui I. Pelivan o delegaţie în regulă, împuternicindu-1 să apere interesele Basarabiei la Conferinţă.
Delegaţia era alcătuită din d-nii: I. Codreanu,
S. Cujbă şi Gh. Năstase, cari au stat la Paris numai
trei săptămâni, având mandate după cum urmează :
primul, din partea ţărănimii basarabene, al doilea, din
partea intelectualilor şi societăţilor culturale basara
bene, iar al treilea, din partea studenţimii basarabene.

i) Fotografia de mai sus, precum şi fotografiile: Mitrop.
Gavriil Bănulescu-Bodoni, a lui Scarlat Sturdza, C. Starnati,
N. Casso, Ai. Donici şi V. Stroescu mi-au fost puse la dispo
ziţie de către d. Mânuit Poleac, lucru pentru care îi aduc, pe
această cale, călduroase mulţumiri.

Când Crupenschi, Schmidt şi prietenii lor căutau
la Paris să inducă în eroare opinia publică franceză,
afirmând că Unirea Basarabiei cu România e o invenţiune a Delegaţiunii basarabene şi totdeodată e
invenţiunea unui grup de intelectuali din Chişinău2),
Delegaţia de mai sus, în frunte cu d. I. Pelivan, pre
şedintele ei, a dovedit strălucit tuturora, că Unirea
a votat-o şi a făcut-o întreg poporul românesc din
Basarabia, afară numai de puţinii străini şi afară de
cei câţiva trădători ai Neamului şi Patriei.

2) A se vedea lucrarea d-lui Ion Pelivan „La Bessarabie—
sous le regime russe (1812-1918)“, Paris 1919.
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Nota Consiliului suprem al păcii privitoare la recunoaşterea
actului Unirii Basarabiei l)
»Principalele puteri aliate n’au putut până acum lua
hotărîre definitivă asupra chestiunii Basarabiei, în
primul rând pentru că ele o considerau ca făcând
parte din chestiunea românească în general, chesti
une care nu putea fi rezolvată din cauza greutăţilor
creiate de către precedentul guvern român şi, în al
doilea rând, pentru că ele sperau că un aranjament
amabil între Rusia şi România va fi posibil.
»Principalele puteri aliate nu văd nicio cauză pentru
a mai întârzia regularea acestei chestiuni.
»Guvernul român a făcut dovada dorinţei sale de
a regula chestiunile în suspensiune în interesul Ro
mâniei şi al Europei în general, şi a supus hotărîrii
Consiliului suprem chestiunea retragerii trupelor din
Ungaria, încrezându-se în asigurările principalelor
puteri aliate.
»Guvernele aliate consideră, în afară de aceasta, că
chiar în interesul României şi al ţărilor vecine chestiu
nea basarabeană nu mai trebue să rămână în suspensie.

»După ce au luat în consideraţie aspiraţiile de
ansamblu ale populaţiei basarabene, caracterul mol
dovenesc al acestei provincii din punct de vedere
geografic şi etnografic, precum şi argumentele econo
mice 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. Ele doresc de a
încheia un tratat de recunoaştere a acestui fapt,
îndată ce condiţiile menţionate vor fi executate.
»Ele socot că în această reunire interesele generale şi
particulare ale Basarabiei vor fi păzite, în special în
ce priveşte raporturile cu vecinii şi că drepturile mi
norităţilor vor trebui să fie garantate în acelaş fel,
ca şi în alte părţi ale României.
»Principalele puteri aliate îşi rezervă dreptul de a
supune toate dificultăţite, ce s’ar putea ivi în ce pri
veşte una din aceste două chestiuni, arbitrajului
Societăţii naţiunilor“ *2).

Tratatul prin care puterile aliate recunosc Unirea Basarabiei3)
L E G E
„ Art. unic. Guvernul este autorizat a ratifica şi a
face să se execute Tratatul privitor la Unirea Basa
rabiei cu România, semnat la Paris la 28 Octomvrie
1920, de către Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia,
principalele puteri aliate, şi România.
»Copii şi traduceri autentice de pe zisa Convenţiune
se alătură la prezenta lege.
»Depunerea ratificărilor Tratatului pentru Unirea Ba
sarabiei cu România a avut loc la Paris la 19 Mai
1922.
»Imperiul Britanic, Franţa, Italia, Japonia, principa
lele puteri aliate, şi România:
»Considerând că în interesul păcii generale în Eu
ropa trebue asigurată încă de pe acum în Basarabia
o suveranitate, care să corespundă la aspiraţiile populaţiunii şi să garanteze minorităţilor de rasă, religiune sau limbă protecţiunea ce le este datorată;
1) S’a trimis Primului-Ministru al României în Martie 1920.
2) Dr. P. Cazacu, ,,Moldova dintre Prut şi Nistru“, Iaşi,
p.p. 339—340.
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»Considerând că, din punctele de vedere geografic,
etnografic, istoric şi economic, Unirea Basarabiei cu
România este pe deplin justificată ;
»Considerând că populaţiunea Basarabiei a mani
festat dorinţa de a vedea Basarabia unită cu România;
»Considerând, în sfârşit, că România din propria ei
voinţă doreşte să dea garanţii sigure de libertate şi
dreptate, fără deosebire de rasă, de religiune sau de
limbă, conform cu tratatul semnat la Paris, la 9 De
cemvrie 1919, locuitorilor atât ai Vechiului regat al
României, cât şi ai teritoriilor de curând transferate;
»Au hotărît să încheie Tratatul de faţă şi au de
semnat pe plenipotenţiarii lor, cari s’au înţeles asu
pra stipulaţiunilor următoare:
»Art. 1. Innaltele părţi contractante declară, că recu
nosc suveranitatea României asupra teritoriului Basa
rabiei, cuprins între frontiera actuală a României,
marea Neagră, cursul Nistrului dela gura sa până la
punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre Bu
covina şi Basarabia şi acest vechiu hotar.
a) A fost semnat la 28 Octomvrie 1920 şi ratificat
Mai 1922.

ia

19

«Art. 2. O Comisiune compusă din trei membri, din
tre cari unul va fi numit de principalele puteri aliate,
unul de România şi unul de Consiliul Societăţii na
ţiunilor pe seama Rusiei, va fi constituită în termen
de 15 zile, cu începefe dela punerea în vigoare a Tra
tatului de faţă, spre a fixa pe teren noua linie de
fruntarie a României.
«Art. 3. România se obligă a respecta şi a face să
fie riguros respectate pe teritoriul Basarabiei, arătat
laart. 1, stipulaţiunile Tratatului semnat la Paris la 9
Decemvrie 1919, de către principalele puteri aliate şi
asociate şi România, şi anume: a asigura locuitorilor
fără deosebire de rasă, de limbă sau de religiune ace
leaşi garanţii de libertate şi dreptate, ca şi celorlalţi
locuitori din toate ţinuturile, ce fac parte din Regatul
României.
«Art. 4. Naţionalitatea română va fi dobândită în
deplin drept, cu excluderea oricărei alteia, de către
supuşii fostului Imperiu al Rusiei, stabiliţi pe terito
riul Basarabiei, arătat la articolul 1.
«Art. 5. In termen de doi ani, cu începere dela pu
nerea în vigoare a Tratatului de faţă, supuşii fostului
Imperiu al Rusiei, în vârstă de mai mult de 18 ani
şi stabiliţi pe teritoriul Basarabiei, arătat laart. 1, vor
putea opta pentru orice altă naţionalitate ar putea
dobândi.
«Opţiunea soţului va atrage după sine pe aceea a
soţiei, opţiunea părinţilor va atrage după sine pe
aceea a copiilor lor în vârsta de mai puţin de 18 ani.
«Persoanele, cari vor fi exercitat dreptul de opţiune
prevăzut mai sus, vor trebui, în cele 12 luni urmă
toare, să-şi transporte domiciliul în Statul în favoarea
căruia vor fi optat.
«Ele vor putea să-şi păstreze bunurile imobiliare,
pe cari le-ar poseda pe teritoriul român. Ele vor
putea să ia cu dânsele bunurile lor mobile de orice
natură, asupra cărora nu se va impune nici o taxă
de ieşire.
«Art. 6. România recunoaşte ca supuşi români, de
plin drept şi fără nicio formalitate, pe supuşii fostu
lui Imperiu al Rusiei, născuţi pe teritoriul Basarabiei,
arătat la art. 1, din părinţi domiciliaţi acolo, chiar
dacă la data punerii în vigoare a Tratatului de faţă
ei înşişi nu şi-ar avea domiciliul pe zisul teritoriu.
«Totuşi în termenul celor doi ani, cari vor urma pu
nerii în vigoare a Tratatului de faţă, aceste persoane
vor putea declara în faţa autorităţilor române com
petente, din ţara în care îşi au reşedinţa, că renunţă
la naţionalitatea română şi ele vor înceta atunci de
a fi socotite ca supuşi români. In această privinţă,
declaraţiunea soţului va fi socotită valabilă pentru
soţie şi aceea a părinţilor va fi socotită valabilă pen
tru copii în vârstă de mai puţin de 18 ani.

«Art. 7. Innaltele părţi contractante recunosc că gura
Dunării, numită gura Chiliei, trebue să treacă sub
jurisdicţiunea Comisiunii Europene a Dunării.
«In aşteptarea încheierii unei Convenţiuni generale
cu privire la regimul internaţional al căilor de co
municaţie pe apă, România se obligă de a aplica, în
ceeace priveşte porţiunile din sistemul fluvial al
Nistrului, cari pot fi cuprinse pe teritoriul ei sau
cari alcătuesc fruntariile acestui teritoriu, regimul
prevăzut în paragraful 1 al art. 332 şi în articolele
333— 338 din Tratatul de pace cu Germania încheiat
la 28 Iunie 1919.
«Art. 8. România îşi va asuma responsabilitatea
pentru partea proporţională ce revine Basarabiei din
datoria publică a Rusiei, precum şi din celelalte anga
jamente financiare ale Statului rus, aşa cum va fi
determinată printr’o Convenţiune particulară între
principalele puteri aliate şi asociate de o parte şi Ro
mânia de altă parte.
«Această convenţiune va fi pregătită de către o Co
misiune arătată de zisele puteri. In cazul în care
Comisiunea nu ar ajunge la un acord în termen de
doi ani, chestiunile în litigiu vor fi supuse fără în
târziere la arbitrajul Consiliului Societăţii naţiunilor.
«Art. 9. Innaltele părţi contractante vor invita Rusia
să adere la Tratatul de faţă, de îndată ce va exista
un Guvern rus recunoscut de ele. Ele îşi rezervă dreptul
de a supune arbitrajului Consiliului Societăţii naţiuni
lor toate chestiunile, cari ar putea fi ridicate de Gu
vernul rus cu privire la detaliile acestui Tratat, fiind
bine stabilit că fruntariile definite de acest Tratat,
precum şi suveranitatea României asupra teritoriilor
pe cari le cuprinde nu vor putea fi puse în discuţiune.
«Se va proceda la fel în ce priveşte toate dificultă
ţile ce ar putea naşte ulterior din aplicarea sa (a
Tratatului).
«Tratatul de faţă va fi ratificat de Puterile semna
tare. El nu va intra în vigoare decât după depu
nerea acestor ratificări şi cu începere dela intrarea
în vigoare a Tratatului semnat de principalele puteri
aliate şi asociate şi România la 9 Decemvrie 1919.
«Depunerea ratificărilor va avea loc la Paris.
«Făcut la Paris, în 28 Octomvrie una mie nouă
sute douăzeci, într’un singur exemplar, care va ră
mâne depus în arhiva Guvernului Republicii Franceze
şi de pe care vor fi remise copii autentice fiecăreia
din Puterile semnatare ale Tratatului.
«Drept care Plenipotenţiarii de mai jos, ale căror
depline puteri au fost recunoscute în bună şi cuve
nită formă, au semnat Tratatul de faţă.
«(L. S.) Derby, (L. S.) Andrew Fischer, (L. S.) Derby
(L. S) G. Leygues, (L. S.) Jules Cambon, (L. S.) Bonin, (L. S.) K. Ishii, (L. S.) Tache lonescu, (L. S.)
D. I. Ghica“ .
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O SCUMPĂ AMINTIRE

Cu p rileju l îm p ro p rie tă ririi ce a a v u t lo c in B a sa ra b ia
în zilele def. R e g e F e rd in a n d I şi_ M. S. R e g in a M aria, Cari au v e n it in B asarabia,
lu â n d p a rte la acel m a re act.
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JERTFE DE MARE PREŢ
■

Acest monument este ridicat în grădina Catedralei
Chişinău, în memoria acelor cari sunt eroii cauzei
naţionale: Simion Murafa, preot. Alexei Mateevici şi
Andrei Hodorogea.
E locul aci să aducem prinosul nostru de recu
noştinţă tuturor acelora cari au contribuit la păs
trarea şi promovarea Românismului în Basarabia dela
1812 şi până în prezent, precum şi acelora cari au
activat intens pentru desăvârşirea actului Unirii pe
calea scrisului, a viului grai şi a armelor şi cari astăzi
nu se mai găsesc printre noi.
Faptele lor măreţe să rămână pildă tuturora în
cari bat inimi româneşti, generaţiilor prezente şi
viitoare, ca o chezăşie pentru consolidarea şi pro
gresul poporului românesc pe veci întregit.
*

*

*

E locul să public aci un impresionant articol al
d-lui Ion Pelivan, Deputat, fost Ministru, spre a se
vedea cu câtă căldură şi admiraţie ştiu intelectualii
basarabeni, de viţă curată moldovenească, să-şi cin
stească pe »Sfinţii Neamului«:

„Unirea şi proslăvirea Sfinţilor Neamului
»Pentru Unirea tuturor Românilor într’ un singur
mănunchîu, au luptat şi au murit cei mai buni re
prezentanţi ai Neamului nostru. Ei sunt sfinţii noştri,
pe cari trebue să-i cinstim şi să-i proslăvim, atât
pentru meritele lor, cât şi pentru educaţia genera
ţiilor viitoare, precum şi pentru întărirea conştiinţei
noastre naţionale.
»Basarabia îşi datoreşte Unirea cu Patria-Mamă nu
numai înfăptuitorilor ei din 1918, ci şi acelor pa
trioţi din generaţiile trecute, cari, c a : A. S. Sturdza,
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, C. T. Stamati,
A. T. Haşdeu, A. M. Cotruţă, P. Gh. Leonard, N. S.
Casso, P. V. Dicescul, C. D. Chiriac, M. Gh. Gavriliţă
şi a., au pregătit această Unire.
»In afară de înfăptuitorii şi pregătitorii Unirii sale,
Basarabia datoreşte veşnică recunoştinţă şi acelor
fraţi ardeleni, bucovineni şi regăţeni, cari întâmplător
se aflau, în preajma Unirii, în Basarabia şi cari au
dat mână de ajutor, pentru a se putea scoate »carul
din glod“.
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«Această recunoştinţă Basarabia o datoreşte în deo
sebi Armatei române, care a ştiut să păzească liniştea,
pentru ca Sfatul Ţării să-şi poată îndeplini marea
sa misiune.
«La noi în ţară, în genere, nu s’a prea cultivat şi
nu se prea cultivă simţul de recunoştinţă şi de evlavie
faţă de marii noştri înaintaşi.
«Iar cât priveşte Basarabia, aceşti înaintaşi încă
continuă să zacă sub praful gros al arhivelor parti
culare, obşteşti şi de Stat, rămânând absolut necu
noscuţi generaţiei noastre.

J) Publicat în «Cuvânt Moldovenesc“, Nr. 19 - 20/929.

«Te cuprinde jalea şi ruşinea când constaţi că ni
meni nu se ocupă cu desgroparea şi proslăvirea «sfin
ţilor« Naţiunii noastre.
«E datoria cărturarilor noştri de a înlătura această
ruşine.
«Toţi apostolii şi sfinţii noştri trebuesc scoşi din
praful arhivelor.
«Memoria lor trebueşte cinstită şi proslăvită.
«Aceasta o cere demnitatea noastră naţională.
»Ioan Pelivan« J)

G en era lu l S T A N P O E T A Ş

Unul din marii comandanţi ai trupelor române din
Basarabia, mor* glorios la postul său pe malul Nistrului.
A fost omorît în comuna Ataci, jude{ul Soroca,
în dimineaţa zilei de 6 Ianuarie 1919, de o bandă de bol
şevici. Moldovenii patrio{i l-au imortalizat prin denu
mirea unor străzi din toate oraşele basarabene cu numele
său, ridicându-i o statue în oraşul Soroca şi o cruce
pe locul unde a fost omorît.
Iată amănuntele asasinării acestui erou:
Generalul Stan Poetaş comanda o brigadă din
Divizia IX, care îşi avea sectorul la Nordul Basara
biei, ju d e ci Hotin şi Soroca.

In dimineaţa zilei de 6 Ianuarie 1919, i s’a adus
ştirea, că trupele bolşevice au trecut Nistrul şi că cele
româneşti s’au retras din sectorul Nistrului la ora 24,
fiind omorîti mai mulţi ofiţeri şi soldaţi români.
Generalul Stan Poetaş nu s’a încrezut în cele ce
i s’au adus la cunoştinjă şi a plecat dela postul său
de comandă spre satul Ataci. Nu exista nici o legă
tură telefonică, căci în noaptea de 5 spre 6 Ianuarie
s’a distrus legătura telefonică.
Generalul a plecat cu trăsura, având cu sine numai
pe soldatul său vizitiu, iar în urma trăsurii mergea or
donanţa călare pe calul Generalului. In momentul
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când a ajuns la marginea satului Ataci, a fost în
cadrat de focuri de armă şi de puşcă-mitralieră din
partea unui grup de bolşevici adăpostiţi lângă un
zid de piatră.
La primele focuri au căzut, răpuşi de gloanţe, am
bii soldaţi.
Generalul Stan Poetaş, vâzându-se atacat, a luat
armele soldaţilor morţi şi dându-se jos din trăsură,
s a adăpostit într’un şanţ şi s’a luptat vitejeşte o jumă
tate de oi ă cu întreaga bandă de bolşevici, trăgând mereu
focuri, nelăsându-i să se apropie, până când a ter
minat toate cartuşele, după care, în cele din urmă,
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a căzut
inamice.

glorios

străpuns de nenumăratele gloanţe

Astfel şi-a sfârşit vieaţa eroul General Stan Poetaş.
Satul unde a fost asasinat mişeleşte de bolşevici îi
poartă azi numele său glorios.
*

*

*

In urmărirea bandei bolşevice, care a ucis mişeliceşte pe Generalul Stan Poetaş, au mai căzut vitejeşte
Sub-Locotenenţii Magheru şi Droc şi alţi ostaşi ro
mâni, reuşind a-i asvârli pe bolşevici peste Nistru cu
pierderi simţitoare în rândurile lor.

ALTE JERTFE OSTĂŞEŞTI

M o n u m e n tu l din ga ra G h id igh ici, rid ica t e roilor ostaşi r o m â n i din R e g im e n tu l 43/59
Infanterie, o m o rîţi de b o lş e v ic i în Ia n u a rie 1 9 1 8 : so ld a tu l N ico la e M ih a lcea
şi alţi d o i osta şi n e cu n o scu ţi.
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ÎN MEMORIA CELUI MAI STRĂLUCIT
Şl GLORIOS DOMN MOLDOVEAN

M o n u m e n tu l lu i Ş T E F A N C E L -M A R E
Acest măreţ monument reprezintă figura celui mai
strălucit şi glorios Domn al Moldovei, Ştefan-cel-Mare
şi bfant, care a repurtat treizeci şi patru victorii în
patruzeci şi şapte răsboaie asupra popoarelor înconjuÎon?loreî)aSUPra : Ungurilor’ Turcilor> Tătarilor şi P0biserică1 fl6Care răsboi a ridicat câte 0 mănăstire sa
L a 29 Aprilie 1928, cu prilejul aniversării a 10 ari
dela Unire, s’a desvelit cu mare solemnitate în Chi
şinau acest m onument2) ca semn de veşnică amin
0 Iată textul inscripţiei de pe monument. In f a ţ ă : „ Stefar,
Cel-Mare şi Sfânt. 1 4 5 7 -1 5 0 1 “ . In dreapta: „Biruitor de po
i “

1V L,p" ic> ,a Baia> la

Vaslui, la Valea-Albă, la Cot

In s f â n l a n
h" “ *«3™ R° §ie pentru Ţarâ’ Neam # Crucea
In stânga „Domn din Munte până în Nistru şi Mare. Intemeieto
de mănăstiri. Făcător de dreptate. Chipul său în moştenire
Au j r . 50; ” Aparatorul Basarabiei - Nistrul - Chilia - Cetatea
Alba , iar mai jo s : „Ridicatu-s’au acest monument pentru veci
nicia gloriei strămoşeşti, prin osâr ia domnului General V. Ru
deanu şi cu ajutorul fiilor Basarabiei. Lucratu - s’au de cătr
Plil” âdea'a » ' Arh1' « « " '

E. a. Bernardazz

2) Redau şi actul de fondaţie al Monumentului:
„In zilele Maiestăţii Sale Regele Ferdinand 1, în al unspreze.
. a an aI 8 l°rioasei sale domnii, Preşedinte al Consiliulu
e Miniştri fund Ion 1.1. C. Brătianu şi Ministru al Basarabie
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tire a aceluia care a ţinut cu îndârjire piept năvălirilor
barbare dela răsărit, zidind cetăţi de-alungul Nistru
lui şi punând pe fugă cu vitejii săi plăeşi şi arcaşi,
sub comanda hatmanilor săi, toate hoardele de T ă 
tari, Mongoli, Avari şi alte lifte păgâne.
El a întemeiat clasa ţăranilor glorioşi, înstărindu-i
şi acordându-le privilegii, împroprietărindu-i pe malu
rile Nistrului, dându-le titlurile de „mazâli“ sau „ră
zeşi“, după faptele de eroism în răsboi.
. ion Inculeţ, rid ic a tu -s ’au în inima Basarabiei, pe veci din
nou alipită pământului românesc, întru slava Marelui Dom-

ZZ

Şteff , !,°eV° d’ At,etul Creştinătăţii şi Stăpânilor al
, oidovei
Munte până la Mare, acest monument, prinos
e cucernică închinăciune Biruitorului care a întrupat în el vi
tejia şi neînfrânta putere de vieaţă a Neamului, prin osârdia
şi munca stăruitoare a doamnelor: T. General Rudeanu T.
lomescu^ Ketty Dauş, E. Colonel Bălăşescu, Valentina Barcă,
Rozina Buşilă, E. Colonel Carp, Elena Climescu, V. General
Firu, E. Colonel Hermeziu, Natalia fîertza, E. Maior Ionaşcu
Vera Crasovschi, Maria Pelivan, Lucia Pântea, Ecaterina Papinian, Preşedinte al acestui Comitet fiind în anii 1925-1926
Generalul de Divizie Rudeanu Vasile şi în anul 1928 Generalul
de Divizie^Scărişoreanu Romulus, iar Vice-preşedinte d. Gherman Pantea şi cu oboseala şi meşteşugul d-lor: A. Plămădeală,
Eugeniu Bernardazzi şi George Leviţchi.
„Şi desvebtu-s’au în primul an al Domniei Majestăţii Sale

CHIPURILE CELOR MAI GLORIOŞI STĂPÂNITORI Al ŢĂRII

MÂNDRIA Şl FALA NEAMULUI ROMÂNESC

Regelui Mihai I, în faţa Âiteţei Sale Regale Principele Nicolae, Sarlctităţii Sale Doctor Miron Cristea, Patriarhul Româ
niei, şi Domnului Qeorge Buzdugan, Înalţi Regenţi, fiind Preşe
dinte al Consiliului de Miniştri Domnul Vintilă I. C. Brătianu,
astăzi 29 Aprilie 1928, în ziua proslăvirii a 10 ani dela Unirea
Moldovei dintre, Prut şi Nistru la Patria-Mamă şi datu-s’au în

obşteasca bucurie a norodului, în grija Primarului Municipiului
Chişinău, ca o comoară sfântă, care să amintească pururi gene
raţiilor viitoare fala strămoşiilor şi tăria Neamului Românesc“.
Ambele aceste redactări se datoresc marelui cărturar al
Neamului, d. Profesor universitar N. Iorga.
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I. P e liv a n .
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I. In c u le ţ.

f i. F lon d or.

I. N isto r.

R U S I A Şl B A S A R A B I A
ÎN FRĂMÂNTĂRILE REVOLUŢIEI

o SCURTĂ

RECONSTITUIRE

Evenimentele întâmplate în Rusia la 2 Martie 1917abdicarea împăratului Nicolae II, apoi a fratelui său’
marele Duce Mihail Alexandrovici şi constituirea Gu
vernului provizoriu, erau semne sigure de descompu
nerea apropiată şi prăbuşirea vastului Imperiu rus.
Ivirea zorilor revoluţionare într’un stat, care era
şi trebuia să ne rămână aliat, a pus Ţara românească
- mtr un greu impas, şi cele ce au urmat apoi în
unele acte interne ale României, nu sunt decât con
secinţe inevitabile ale revoluţiei din ţara vecină, unde
140 de naţiuni diferite aveau tendinţe centrifugale.
*

Hc

complet ad-hoc de judecători, compus din oameni
simpli şi sanguinari, împreună cu întreaga sa familie:
soţie, 4 fiice şi plăpândul Ţarevici Alexei, Moştenito
rul tronului.
Nici spovedania şi prohodul cuvenit oricărui creş
tin de rând, chiar dacă e condamnat la moarte, nu
le-au fost îngăduite, măcar ca o ultimă favoare ce
sar fi acordat acestor membri ai familiei stăpânitoare „autocrate« a 160 mii. de supuşi; nici mormin
tele nu le sunt ştiute, parcă n’ar mai fi fost de când
lumea...

*

Deşi revoluţiunea rusă şi stârpirea de pe faţa pă
mântului a familiei imperiale ruse, pentru popoarele
2
Martie 1917, m’a prins cu serviciul la Cartierul
opiimate trăitoare în graniţele acelei împărăţii, con
Diviziei 47 Inf., de sub coama Carpaţilor, lângă târgustituia un pas hotărîtor în realizarea aspiraţiunilor
şorul Nadvornaia. G-lul Bolotov, Comandantul Diviziei
lor naţionale, totuşi noi, Moldovenii din Basarabia,
noastre, a chemat în cabinetul său pe Şeful St -Mai
desaprobăm asemenea acte de barbarie, cari caracte
(Col. Medvedev), Sub-şeful St.-Maj. (Maior Ermolaev)
rizează sufletul straniu al rasei slave >), ori unde s’ar
şi pe alţi patru ofiţeri, printre cari eram şi eu, coafla ea, căci nu numai în Rusia slavonă s’au petre
municându-ne Manifestul de abdicarea Ţarului Nicolae,
cut asemenea acte, pe cari prezenţii şi viitorii, dintr’un
precum şi Manifestul zilei următoare de abdicarea
spirit de înnaltă umanitate şi de curăţenie sufletească,
fratelui său, Marele Duce Mihail Alexandrovici.
le condamnă.
G-lul Bolotov arăta foarte abătut şi deprimat, spuNoi Moldovenii, suntem monarhişti convinşi şi în
nandu-ne printre altele, cu o emoţie crescândă, urmă
ţelegem să ne iubim fără nicio limită pe Domnul şi
toarele : „Nu mai poate f i nicio nădejde în izbânda
Stăpânul nostru, M. S. Regele Carol II şi întreaga Sa
lăsboiului în favoarea Rusiei; din potrivă, sunt simpDinastie.
tome cari prevestesc complecta descompunere şi anarHî ' Hi
hizare a armatei şi odată cu aceasta şi prăbuşirea
înti egei Rusii,
într’un timp fulgerător de scurt, pe
Uraganul revoluţionar se întindea vertiginos, ca ori
care îl aşteptăm dintr’un moment într’altul«.
ce uragan, doborînd în cale-i tot ceeace întâlnea şi
In adevăr: „Marea Rusie« nu peste mult timp s’a
mai ales, ceeace arăta oarecare rezistenţă conserva
transformat, după cum am văzut, într’o „Mare Roşie«
toare. Aristrocraţia, inteligenţa şi exponenţii culturii,
de sânge şi apoi într’o „Mare Moartă«, într’un imens
cad cei dintâi. Mormane de cadavre împănează dru
cimitir.
murile, palatele, mările. Infanteria, cavaleria şi arti
Armata imperială rusă, prin pierderea disciplinei
leria, curăţă uscatul de acei cari li se păreau că stin
şi a autorităţii comandei, a devenit un gigantic ca
gheresc
drumul poporului spre libertate, egalitate şi
davru în putrefacţie, plin de viermii anarhiei, pornită
fraternitate; marinarii curăţă bastimentele de răsboi
din însăşi capitala Imperiului: oraşul Sf. Petru,
şi vasele comerciale de ofiţeri, de ingineri, de arma
acolo unde se aflau mausoleurile tuturor împăraţilor
tori; sburătorii îşi fac o plăcere de a-şi înnălţa co
din familia Romanovilor, cari au condus destinele
mandanţii
pe aripele văzduhului şi a-i asvârli la pă
Rusiei timp de peste trei secole...
mânt dela înnălţimi de mii de metri.
Şi dacă înşişi sfetnicii împărăteşti, conducătorii
H aos! G rozăvie!
Rusiei, şi-au pierdut busola şi aveau convingerea că
Pecinginea revoluţionară cuprinde în „cazanul Sa
perspectivele de a reveni la un stat de ordine se îm
tanei«
toate garnizoanele şi satele marei împărăţii
puţinează din clipâ’n clipă, — ce trebuia să facă popo
ruse. Dezertorii de pe fronturile de luptă, vagabon
rul, oastea, prostimea ? Bărbaţii de stat s’au dat cu
z i pe nesfârşitul stepelor, pe malurile oceanului,
laşitate în lături, au dezertat dela datoria pe care o
mărilor, fluvidor şi altor ape mai mici din interiorul
aveau faţă de Domnul şi Stăpânul lor, l-au părăsit
Rusiei, alimentau focul revoluţionar. Vulcanul uriaş
pradă furiei inconştiente a mulţimilor înebunite de
pe craterul căruia se clădise împărăţia autocrată a
demagogia şi frazeologia goală a trădătorilor, lăsându-1 să fie capturat, chinuit muceniceşte şi ucis
') Regicidul din Belgrad: masacrarea Regelui Alexandru
mişeleşte, după un simulacru de judecată de către un
Obrenovici şi a Reginei Draga.
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Romanovilor, era în plină şi bogată erupţie. Nu era
locuinţă omenească în care colportorii revoluţiei să nu
o fi cercetat, lăsând în urma lor semnele caracteris
tice ale revoluţiei: omoruri, jafuri, sau noui aderenţi
la marele contingent al anarhiei. . .
. . . Doar armatele ruse de pe frontul românesc îşi
mai păstrau întru câtva aspectul de trupe regulate,
graţie pildei pe care o aveau în ostaşii României şi
energiei comandanţilor lor, oameni cu o conduită ire
proşabilă, pentru cari istoria va avea numai cuvinte
bune. Fiorii revoluţiei însă, aduşi de camarazii lor de
pe alte fronturi precum şi »Pricazul Nr. I « 1) al Ştabu
lui (St. major), dat de neexperimentatul A. 1. Gucicov,
Ministru de răsboi şi marină al revoluţiei ruse, influ
enţat şi el de alt vizionar neexperimentat, Kerenschi,
— pun în fine stăpânire şi pe trupele ruse de pe fron
tul român. Jumătate din frontul Şiretului rămâne des
coperit, prin părăsirea lui de ostaşii ruşi, cari pornesc
fără nicio ţintă după jafuri şi omoruri, inundând în
treaga Moldovă şi Basarabie. Tunuri, arme, baionete,
trenuri de luptă, raniţe, cartuşiere şi alte muniţiuni
sunt lăsate de ei la voia întâmplării, la câţiva paşi
de tranşeele germane, cari au ştiut să le strângă şi
să le folosiască.
In aşa situaţie, părăsită, trădată, sărăcită, secătuită,
decimată de tifos exantematic, febră recurentă şi alte epi
demii, strânsă concentric de inamici şi »amici-inamici“ ,
răvăşită şi subminată şi în interiorul său de aceeaşi
»amici-inamici“, — ce putea fa ce România, al cărei teri
toriu liber se scurtase la suprafaţa a 11 judeţe ale
Moldovei, căci 2 din judeţele ei, ca şi alte 3 provincii
româneşti, erau sub ocupaţia hoardelor germano-austriaco-turco-bulgare, comandate de Mackensen?
Şi în timp ce scumpa noastră Românie se găsia
în cel mai teribil şi mai tragic moment din istoria
poporului român, când Marele Rege Ferdinand I, în
tregitorul, îşi însuşise propunerea gloriosului General
Berthelot, Şeful Misiunii Militare Franceze, adoptată
şi de Guvernul prezidat de ilustrul bărbat de Stat
român I. I. C. Brătianu, adică iupta până la ultimul
om în Nordul Moldovei, — ideea »triunghiului morţii“ ,
Rusia înnola în sânge, se cutremura în spasmuri, se
prăvălia în abis. . .

Să ne reîntoarcem în vara anului 1917, să vedem
ce se petrecea la Petrograd:
Pe străzi vagabondau turme de derbedei şi dezer
tori cu steaguri roşii, cu basmale roşii, cu cârpe roşii
purtaţi de sgomotul muzicii şi nelipsita Marsilieză
răcnind: »Jos răsboiul!« Moarte burjuilor!« »Să tră
iască revoluţia!«— in. timp ce la Mărăşti şi Mărăşeşti
oastea română îşi împletea cununa de lauri a nemuririi.
Pe frontul român răsboiul de apărare şi de între
gire, la Petrograd răsboiul civil, răsboiul fraticid, care
p ü
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In acelaş timp ce se petrecea în Basarabia ?
Colcăind în viermăria dezertorilor ruşi de pe frontul
român şi răufăcătorilor drojdiei cetăţeneşti locale, era
ameninţată să devină o pădure, un codru nesfârşit de
cruci, un pustiu în care numai corbii să dea semne
de vieaţă prin sinistrul lor croncănit.
Patrioţii de aici încercară o ultimă şi eroică sfor
ţare de a pune oarecare rânduială în mersul treburilor
publice. Sub pretextul adoptării regimului sovietic, ca
şi alte gubernii din fosta împărăţie slavă, începe
să-şi aleagă comitete săteşti, orăşeneşti de conducători
ad-tivi şi face prima încercare de autoadministrare
provincială cu un soviet fără culoare pronunţată na
ţională şi sub dependenţa centrală a Petrogradului.
Chiar compoziţia lui era aproape identică cu a capi
talei ruse, având controlul Comisarului Guvernului,
numit de către Sovietul central dela Petrograd (întâi
d. C. Mimi şi apoi VI. Cristi).
Odată cu aceasta încep să se mişte şi ostaşii mol
doveni, cari se aflau în diferite garnizoane ale Rusiei,
sub inspiraţia ofiţerilor moldoveni cu cari veniau în
contact. Centrele mai importante în cari s’au consti
tuit primele organizaţiuni ostăşeşti naţionale moldo
veneşti au fost: Iaşii, Chişinăul, Odessa, Ecaterinoslavul, Sevastopolul şi Chievul. In acest din urmă
oraş, sufletul mişcării naţionale erau studenţii basarabeni şi prizonierii ardeleni.
Desigur că aceste organizaţiuni ostăşeşti erau în
chegate în baza principiilor socialiste, având în fruntea
lor comitete de conducere.
Odată ce ideea aceasta s’a înfiripat, prinzând ră
dăcini, elementele militare moldoveneşti, cari, în gru
puri sau răzleţe, au început să se scurgă spre Chişinău, unde s’au întrunit într’un mare Congres ostăşesc
moldovenesc, la care au luat parte şi alte delegaţii ale
altor naţionalităţi trăitoare pe teritoriul Basarabiei.
Acest Congres a avut loc la 20— 25 Octomvrie 1917,
fără a fi împiedecat de ,,Sovietul gubernial al ţărani
lor, lucrătorilor şi soldaţilor«, care conducea atunci
provincia, împreună cu Comisarul Guvernului din Petro
grad, d. Vladimir Cristi.
Congresul hotărăşte: autonomia Basarabiei în Re
publica federativă rusă, naţionalizarea şcolii, înfiinţa
rea Sfatului Ţării şi organizarea Armatei naţionale
moldoveneşti, care de altfel se începuse încă înainte
de Congres, cu asentimentul Petrogradului.
Şi astfel iau fiinţă şi activează Cohortele militare
moldoveneşti, cari alcătuesc cel dintâi Regiment de
infanterie Moldovenesc.
După acest Congres, »Sovietul ţăranilor, lucrători
lor şi soldaţilor« urma să-şi socotiască misiunea
terminată, iar atribuţiunile sale să treacă asupra Sfa
tului Ţării şi a unităţilor militare moldoveneşti. D.
Vladimir Cristi şi d-nii I. Inculeţ, P F.rhan şi S. Ketligşaţ au înţeles acest lucru şi s’au retras din fruntea
Sovietului, care ar fi trebuit să se considere dizolvat.
Insă străinii cari îl compuneau n’au vrut să înţeleagă
situaţia, ba dimpotrivă, au luat o atitudine ostilă
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Sfatului ţării şi sub inspirata dezertorilor ruşi boişevizaţi cu cari s’a şi complectat imediat, a continuat
să activeze pe cont propriu, fără a ţine seamă de
nimic, lucrând pentru anarhizarea provinciei, schimbându-şi denumirea în aceea de » Front-Otdel«, după
directivele primite dela extremiştii bolşevici, cari atunci
conduceau Petrogradul, în frunte cu Lenin, care smul
sese de curând puterea din mâinile lui Kerenschy.
Acest »Front-Otdel« şi-a luat cu dela sine putere
atribuţiunile de organ superior militar, politic şi ad-tiv
al provinciei, fără ca dela început să afirme făţiş
aceste tendinţe ale sale, deşi el se întărea din zi în
zi cu alte elemente trimise special dela Petrograd ca
să »adâncească« revoluţia.
Cauza pentru care încă nu avea puterea să se
afirme aşa cum voia acest organ bolşevic, consta în
teama de armata moldovenească şi simpatiile de cari
începuse să se bucure Sfatul Ţării, contra căruia pe
ascuns lupta din răsputeri.
Incet-încet »Front-Otdel«-ul câştiga de partea sa o
parte din popor şi dintre ostaşii moldoveni, iar dela
20 Decemvrie 1917, acest organ bolşevic deschide
lupta pe faţă, întrucât îşi dobândise aderenţi chiar
printre unii membri din Sfatul Ţării (Panţâr, Prahniţchi, m-me Grinfeld ete.).
Comanda garnizoanei Chişinău o ia bolşevicul tră
dător al Neamului Ide Catărău (şi după el Levenzon),
odată cu formarea comitetelor bolşevice ostăşeşti ale
regimentelor moldoveneşti, al căror preşedinte era tot
el. Ofiţerii moldoveni îşi pierd autoritatea, soldaţii
ne mai supuuându-se poruncilor lor.
Prin aceasta Basarabia ajunge în aceeaşi stare de
dezordine ca şi toate celelalte gubernii din Rusia.
La 2 Decemvrie guvernul Republicii Moldoveneşti,
văzând situaţia disperată a provinciei, se adresează
Guvernului român dela Iaşi, cerând ajutorul armatei
pentru întronarea ordinei în Basarabia.
Demersul acesta, făcut de Guvernul republican,
înăspreşte relaţiunile dintre diferitele grupări din Sfatul
Ţării, ajungând până acolo încât cei cari erau îm
potriva ajutorului armatelor române, în special mino
ritarii, se retrag din Parlamentul provincial şi îngroaşă
rândurile »Front-Otdelului«.
In aşa situaţie, capii »Front-Otdelului« : Perper,
Levenzon, Cobac, Rojcov şi banditul de drumul mare
Katovschi, ţin un sfat secret în noaptea de 5 spre 6
Ianuarie 1918 (ora 2) şi hotărăsc :
1)
Dezarmarea batalionului de Ardeleni ce va sosi
dimineaţa în gara Chişinău; 2) Declararea stării de
asediu în Basarabia; 3) Lichidarea Sfatului Ţării;
4) Tragerea la răspundere a Guvernului Republicii
Moldoveneşti şi a comandanţilor de unităţi moldove
neşti; 5) Arestarea »trădătorilor socialismului« (?) şi
6) Evacuarea peste Nistru a tuturor depozitelor de
subzistenţă, aflătoare pe teritoriul Basarabiei.

Membrii Guvernului Republicii Moldoveneşti, fiind
cei dintâi urmăriţi pentru a fi traşi Ia răspundere, se
ascund pe unde pot, după ce ou ţinut două şedinţe

secrete: prima în noaptea spre 7 Ianuarie, în localul
Zemstvei judeţene, iar a doua la 7 Ianuarie, în lo
cuinţa d-lui Li. Codreanu, când au hotărît să plece
cu toţii la Iaşi spre a grăbi ajutorul României.
D-nii /. Pelivan, I. Buzdugan şi V. Gafenco pleacă
în direcţia mănăstirii Suruceni— Leova— Iaşi; d. A.
Crihan în aceeaşi direcţie, însă cu o zi mai înainte
(6 Ianuarie); d-nii VI. Cristi, Şt. Ciobanu, Codreanu
şi alţii, pe unde au nimerit şi cum au putut; d-nii V.
Tanţu şi Gh. Buruiană au plecat în noaptea de 6
spre 7 Ianuarie, călări, în direcţia Corneşti-Ungheni.
Au fost şi unii cari nu au plecat, şi anume d -n ii:
I. Inculeţ, P. Erhan, Col. Th. Cojocaru, Gherman
Pântea şi alţii.

Situaţia era atât de încordată încât execuţiuni nă
prasnice urmau să se porniască împotriva celor duş
măniţi de »Front-OtdeK
D. P. Erhan, Primul-Ministru al Republicii, pen
tru a domoli setea de sânge a »Front-Otdelului«,
a publicat demisiile directorilor generali: I. Pelivan,
VI. Cristi şi N. Codreanu, acuzaţi de separatism şi
de aducerea Armatei române. (A se vedea organul
oficial »Svobodnaia Basarabia« din 7 Ianuarie 1918).
După aceasta, împreună cu d. Gherman Pântea, care
ţinea locul Directorului de răsboi (d-lui Col. T.
Cojocaiu), ordonă Armatei moldoveneşti să părăsească
cazărmile şi să iasă la front împotriva »duşmanului« (?)
(Ziarul »Sf. Ţârii«, ed. rus, Nr. 8 din 12 Ianuarie 1918).
De îndată ce organizaţia »Front-Otdel« a aflat
că Armata română a trecut Prutul în ziua de 8 Ia
nuarie, a început să-şi facă bagajele şi să-şi pună
pieile în siguranţă, fugind spre Tighina.
Ultimul care a plecat a fost Levenzon, comand,
garnizoanei Chişinău, pe care a parăsit-o la ora 11
în ziua de 13 Ianuarie, îmbarcat într’un camion unde
mai erau 8 bolşevici şi o mitralieră. Camionul a luat
aceeaşi direcţie.
Cu o zi mai înainte, adică la 12 Ianuarie, d . :
I. Inculeţ, P . Erhan, Budişteanu, N. Suruceanu, Şt.
Ciobanu şi Turcuman au plecat spre Călăraşi pentru
întâmpinarea Armatei române.
Delegaţia a fost primită de def. General Ern.
Broşteanu, care, între altele, a spus delegaţiei că ve
nirea lui în Basarabia este inevitabilă. A mai venit
apoi o delegaţie ia Străşeni în ziua de 13 Ianuarie
ora 13. După aceasta, primul detaşament, sub comanda
d-lui Col. N. Opran a plecat spre Chişinău, împreună
cu d-nii I. Pelivan, Şt. Ciobanu, A. Crihan şi alţii,
aflaţi într’un vagon în gara Străşeni şi cari au sosit
la bariera Sculeni, seara la orele 16,30, unde erau
aşteptaţi cu pâine şi sare de către autorităţile gar
nizoanei Chişinău şi reprezentanţii Sfatului Ţării.
La 14 Ianuarie soseşte şi Generalul Broşteanu,
care, după un Te-Deum ce a avut loc la Catedrala
Chişinău, a primit defilarea trupelor române şi a ce
lor moldoveneşti, de pe scările Băncii Municipiului
Chişinău.

La 15 Ianuarie în palatul Sfatului Ţării are loc o
şedinţă de recepţie la care este invitat Generalul Ern.
Broşteanu. Cu această ocazie d. I. Inculeţ ţine urmă
torul discurs:
— D-lor deputaţi! Astăzi reprezentanţii României
ne-au făcut cinstea să vie aici, în Sfatul Ţării. Salut
cu toată căldura pe d. General Broşteanu, reprezen
tantul oştilor României. D-lor deputaţi! D-voastrâ ştiţi
prin ce împrejurări grele am trecut şi că altele şi mai
grele ne aşteptau din cauza tulburărilor de prin oraşe
şi de prin sate.
Mulţi, cari au fo s t interesaţi, au făcut provocaţii
împotriva trupelor române, cari au sosit la noi.
D-voastră însă ştiţi, că aici s ’au dat lămuriri cu ce
scop au venit trupele române: să păziască drumul de
fier şi pâinea pe care au cumpărat-o; scop politic nu
au, nici n’au avut. Trebue să înţelegeţi, că de îndată
ce bolşevicii au apucat drumul de fier, oştite române
au fo s t puse în cea mai mare primejdie. Românii nu-şi
mai puteau duce de aici nici furaj, nici pâine şi nu-şi
mai puteau duce nici muniţia. S tavca nu putea suferi
ca armata să fie adusă în astfel de împrejurări.
Aceasta este lucru lămurit şi iată de ce au trebuit
să facă pasul acesta, ca să-şi lege frontul cu spatele,
să împiedece ca şi mai departe să li se reţină telegra
mele, să li se risipească şi prade pâinea, de care au
aşa trebuinţă. Ne-au garantat, împreună cu Franţa, că
nu urmăresc niciun scop politic. D. General Broşteanu
mi-a spus, când i-am ieşit în întâmpinare la Străşeni,
că ne garantează toate libertăţile noastre. Pe fraţii
noştri, cari au venit cu acest scop, îi primim cu braţele
deschise şi le zicem din toată inima: Bine aţi venit1).
După discursul d-lui Inculet, Generalul Broşteanu
mulţumeşte pentru onoarea ce i se face şi răspunde
următoarele:
— Am venit să salut Republica Moldovenească şi să
declar personal scopul intrării Armatei române. —
Mulţi cetăţeni ai Republicii sunt cuprinşi de bănueli
şi frică pentru libertăţile lor. Trebue să vă declar
că România este într’o situaţie prea grea şi că la
conflicte şi răsboi de cucerire nu se poate gândi.
Aţi hotărît să vă creiaţi o Republică, dar nu aveţi puteri
proprii.
In fiecare ceas, pe teritoriul Republicii, se petrec
prădăciuni şi omoruri şi nu le puteţi împiedeca.
Armatele ruseşti se găsesc de un an pe frontul ro
mân-, aceste armate acum nu au pâine şi ea trebuie
adusă din Rusia. Şi iată că de acord cu Guvernul
revoluţionar rus s ’a format o Comisiune pentru cum
părarea pâinii. Dar pâinea cumpărată se risipeşte şi
se pradă, membrii Comisiunii sunt arestaţi.. .
Care era ieşirea ? Nu era decât una: a trimite Ar
mata pentru paza depozitelor, transporturilor şi a dru
murilor de fier. Iată scopul pentru care s ’a trimis aici
Armata. Subliniez: singurul scop. Dar odată cu aceasta,
Armata română a adus alt serviciu populaţiei din Re
*) Dr. P. Cazacii, »Moldova dintre Prut şi Nistru“, pag. 270.

publica d-voastrâ; din momentul când Armata română
a intrat pe teritoriul Republicii Moldoveneşti, în toate
punctele prin cari am trecut, reprezentanţii populaţiei
se prezentau şt ne mulţumeau pentru noaptea liniştită
petrecută. In Chişinău se petrece acelaş lucru: popu
laţia ne mulţumeşte că poate trăi liniştită, sub paza
armatelor române.
Guvernul român pune la dispoziţia d-voastră aceste
armate, cari sunt aici pentru a veni în ajutorul d-voastrâ.
La cererea Republicii este nevoie de forţă, care să
garanteze viaţa economică şi financiară, pentru fo r 
marea tânărului Stat; nici un guvern fără forţă orga
nizată nu poate realiza problemele ce cad asupra lui.
Numai forţa poate creia vieaţa liniştită de Stat.
Creiaţi-vă vieaţa d-voastră cum credeţi şi nimeni nu
se va amesteca în ea. In organizarea ei, noi nu vă
vom împiedeca 2).
Ia apoi cuvântul d. P. Erhan, care spune urmă
toarele:
— D-le General, Guvernul Republicii Moldoveneşti,
cu inima deschisă şi bucurie întâlneşte pe fraţii ro
mâni, veniţi aci ca să ajute popoarele din această
Ţară, în luptă cu anarhia. Guvernul Republicii Moldo
veneşti va lua toate măsurile să vă ajute ca, cât mai
repede, să vă elibereze de această sarcină. Se va face
totul, ca populaţia să înţeleagă pentru ce aţi venit, că
ne aduceţi linişte şi rânduială. Guvernul Republicii Mol
doveneşti este ales de toate popoarele şi ele împreună
pe viitor vor lucra pentru apărarea Ţării lor şi pentru
ordine.
Mulţumim fraţilor noştri Români pentru serviciul ce
ni l-au adus şi pentru credinţa în libertatea şi marele
şi fericitul viitor. Trăiască Poporul român, trăiască
România!
Au mai luat cuvântul şi alţi oratori, printre cari şi
d. I. Pelivan, Directorul externelor, care a sinte
tizat suferinţele Neamului românesc din provincia Ba
sarabiei sub Rusism, şi aducând mulţumiri ostaşilor
români, cari au scăpat Basarabia de pericolul bolşevist.
După aceasta, d. Inculeţ conchide cu următoarele
cuvinte:
— Sper că cele spuse de d. General vor risipi grija
de care a ţijo s t cuprinşi mulţi din d-voastră. Această
grijă este înţeleasă; a pierde libertăţile căpătate prin
mari suferinţi şi mult sânge ar f i o crimă.
D e aceea spun, după declaraţiile Generalului, aceste
griji trebue să dispară. Dar afară de asigurările lui,
noi avem garanţii scrise din partea Franţei şi celor
lalţi aliaţi, că armatele venite aici nu vor urmări sco
puri politice şi nu se vor amesteca în afacerile noastre
interne şi noi ne vom organiza vieaţa noastră singuri.
După atâtea asigurări putem să trecem liniştiţi la
lucrările noastre.
*
*
*
Partidul denumit »Blocul Moldovenesc« din Sfatul
Ţării socoteşte chestiunea Basarabiei lichidată odată
2) Idem, pag. 271.
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cu venirea trupelor române aci. Totuşi în jurul ideii
naţionale se mai aflau unele obstacole de ordin po
litic şi sentimental. Situaţiunea era nu tocmai aşa de
favorabilă. Criza de Guvern a Republicii Moldove
neşti, începută încă din ziua de 6 Ianuarie, se clari
fică după 16 Ianuarie, când vine ca Prim-Ministru
d. Dr. Ciugureanu, dar totuşi pe lângă »Fracţia ţără
nească« din Sfatul Ţării, care pretindea să se inter
vină pentru retragerea oştilor române peste Prut şi
înlocuirea lor cu alte trupe, fie locale, fie ruseşti, afir
mând că deci nu poate fi vorba de nicio apropiere
cu cei de peste Prut, mai erau şi alte chestiuni se
rioase, după cum scrie şi d. Dr. P. Cazacu în lucrarea
sa »Moldova dintre Prut şi Nistru«, pag. 285:
»Deşi în mod formal şi de fapt Ucraina era repu
blică independentă şi în raporturi bune atât cu aliaţii
occidentali cât şi cu România şi cu Republica Mol
dovei, haosul în acea ţară era aşa de mare, încât la
Odessa bolşevizanţii dominau, organizând rezistenţa
şi atacul împotriva României, pe când bolşevicii din
Petrograd, în luptă în acel timp cu Iudenici, Cornilov,
Finlandezii, Letonii, Estonii, Ucrainenii, trupele ceho
slovace, Cazacii depe Don, şi având, în realitate, de
cucerit Rusia întreagă, — nu puteau să organizeze o
luptă sistematică şi intensă la Nistru. Au făcut totuşi
încercări serioase de a face faţă situaţiei, ce se creiase
la Nistru, trimiţând la Odessa pe Racovschi, care for
mează a ic i: „Innalta Comisie pentru combalereacontrarevoluţiei româneşti şi ucrainene« — organ plenipoten
ţiar al Sovietului Comisarilo poporului din Petrograd-

Activitatea acelei Comisiuni începe »prin arestarea
parlamentarilor şi altor Români aflaţi în Odessa, apoi
garda roşie este aruncată pe frontul dela Odessa«
(Nistru).
In fond situaţia ambelor părţi beligerante era de
aşa fel, că nu puteau face răsboiu în regulă. De
aceea vedem, în acelaş timp cu hărţuelile şi luptele
mici dela Nistru, tratative între ambele părţi, în cari
deşi se vorbeşte cu deosebire despre ocuparea terito
riului Republicii independente Moldoveneşti, reprezen
tanţi ai acesteia nu iau parte. Din actele publicate
de bolşevici (La Ucraine Sovietiste) cunoaştem parte
din acele Tratative. Colonelul Rădulescu şi Căpitanul
Cădere din partea României încheie un armistiţiu până
la 3/16 Februarie, rămânând ca condiţiile păcii să
fie aduse de Căpitanul Reinchshammer, reprezentantul
Misiunii militare franceze. Cum însă acesta declară
că nu are mandat decât pentru creiarea unei Comi
siuni mixte ruso-române pentru a lămuri situaţia
» Colegiul suprem« (Racovschi, Condratenco, Braşovan),
din partea Innaltei Comisiuni pentru combaterea contra-revoluţiei române etc. şi ludovici, Bogari şi Cearneţchi, reprezentanţi ai Rumcerodului»), trimite Ro
mâniei un ultimatum, prin care cere: evacuarea Ba
sarabiei, restituirea bunurilor militare ruseşti, libera
0 ..Rumcerod“ este prescurtare dela »Comandamentul Su
perior al frontului român«.
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trecere a armatelor ruseşti pe de front prin Basarabia,
extrădarea generalului Şcerbacev şi a omorîtorilor lui
Roşali şi altele.
Cum Rumcerodul constituia o quasi-autoritate la
Odessa, în acelaşi timp vedem tratative aparte cu
dânsul prin misiunile aliate. D. Fasciotti, ministrul
Italiei la Iaşi, prin -Consului Italiei din Odessa, la 29
Ianuarie 1918, în numele tuturor reprezentanţilor aliaţi,
informează Rumcerodul că Guvernul român a primit
propunerea ca o Comisie din trei reprezentanţi ai ali
aţilor, trei reprezentanţi ai Rumcerodului şi trei ai
Guvernului român să cerceteze şi să verifice faptele
litigioase ce s’au petrecut pe teritoriul român, iar
asupra faptelor petrecute în Basarabia, să cerceteze
o Comisiune compusă la fel, dar în locul delegaţilor
români să ia parte reprezentanţi ai Sfatului Ţării* din
Chişinău. La 8 Februarie Fasciotti protestează că nu
se ţine socoteala de tratativele începute din iniţiativa
Rumcerodului, protestează de asemenea şi contra
arestării şi tratării inumane a parlamentarilor ro
mâni. Cât priveşte Basarabia, intervenţia trupelor ro
mâne este o operaţie militară, fără caracter politic,
ntreprinsă în plin acord cu aliaţii şi autorităţile basarabene, în scopul evident umanitar de a garanta apro
vizionarea trupelor ruse şi române, precum şi a po
pulaţiei civile.
Tot pentru constituirea comisiilor mixte intervin
Colonelul american Boyle şi consulul francez Arquier»Colegiul suprem« stabileşte condiţiile sale: 1) Eva
cuarea Basarabiei, 2) România nu va face şi nu va
susţine acte contra-revoluţionare, 3) Aprovizionarea
se va face prin organele sovietice şi sub controlul
lor etc.
Rumcerodul fixează şi el condiţiile, dar ceva mai
d u lci:
1) Guvernul român se angajează să facă declaraţie
formală asupra evacuării Basarabiei; în două luni Ar
mata română va fi redusă la o mie de oameni, cari
vor păzi depozitele, 2) Comandamentul român nu se
va amesteca în afacerile interne din Basaraoia, 3)
Comisiuni mixte vor judeca litigiile etc.
Deşi între timp situaţia peste Nistru se schimbă
în mod radical: la 9 Februarie Ucrainenii semnează
pacea separată dela Brest-Litovsk, cu hotare până la
Nistru, iar la 2 Martie armatele saxone intră în
Chiev şi în curând întreaga Ucraină este în mâinile
Germanilor, astfel că luptele la Nistru încetează în
mod fatal, bolşevicii dispărând de pe Nistru, ca şi
Rumcerodul cu Racovschi şi cu »Innaltul Colegiu«,—
Guvernul român (General Averescu) se grăbeşte să
accepte la 23 Februarie (8 Martie st. n.) 1918, cu mici
modificări, propunerile şi astfel scapă pe deputaţii
arestaţi la Odessa, în schimbul promisiei de a retrage
în două luni Armata din Basarabia.
Se încheie un proces-verbal de aplanare a conflic
tului, semnat de Generalul Averescu de o parte şi de
Racovschi şi ludovici de alta, martor fiind Colonelul
canadian Boyle, care semnează şi el«.

*

*

*

In astfel de împrejurări şi frământări politice ex
terne, plutea în nesiguranţă Republica Moldovenească
democratică independentă, cu politica sa internă.
Reprezentanţii » Blocului Moldovenesc« din Sfatul
Ţării, deşi nu aveau pregătire politică, căci în această
provincie nu se cerea asemenea meşteşug, dar ei au
avut sufl t, în ei clocotea sângele de Român şi îi
făcea să priviască numai în direcţia Prutului, aceasta
pe baza principiului de autodeterminare, proclamat de
Wilson, preşedintele Statelor-Unite, şi adoptat de în
săşi marea revoluţie rusească.
Membrii »Blocului Moldovenesc«, cu conştiinţa îm
păcată, căci ei lucrau în conformitate cu principiul

wilsonian, în calitate de aleşi ai poporului moldove
nesc din Basarabia, mânaţi şi de puternicele lor sen
timente patriotice, grăbesc lucrările pentru Unire cu
fraţii lor.
Sfatul Ţării, în care ei constituiau elementul majo
ritar şi băştinaş, trimite delegaţii peste delegaţii la
Iaşi, solicitând stăruitor Guvernului român şi Marelui
Rege Ferdinand I să primiască poporul Basarabiei
sub ocrotirea şi sceptrul M. Sale.
Şi visul acesta, dorit unanim în Basarabia ca şi în
vechiul Regat, se realizează la 27 Martie stil vechiu,
1918, prin Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă, pentru
vecie....

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE
îmi dau perfect seama că o lucrare de felul celei
de faţă, ar fi putut avea dimensiuni mai mari şi că
deci ea suferă de unele lipsuri de natură redacţională,
istorică şi tehnică, dar mai cu seamă că-i lipsesc
portretele şi biografiile câtorva personalităţi în vieaţă
şi ale altora cari nu se inai află printre noi, cum ar fi
răposatul profesor Frăţiman, răposatul D. Vrabie dela
Bălţi, unii ostaşi din Armata română sau cea mol
dovenească, unii intelectuali din Bucovina şi Ardea],
precum şi câţiva intelectuali din vechiul Regat. Eu
totuşi cred că, pentru puterile mele, care am alte obli
gaţiuni, de ordin profesional, în ramura specialităţii
mele ostăşeşti şi care, deci, am făcut o reală sforţare,
în puţinele mele clipe ce le-am avut libere, ca să
scot la iveală lucrarea această, asupra căreia am
stăruit, p-m meditat, am cules materialul necesar timp
îndelungat, — e destul şi atât.
Văzând că sunt zadarnice toate insistenţele mele
de a obţine clişeele şi biografiile acelora despre cari
pomenesc în treacăt a c i; că în aşteptarea lor lucrarea
ar mai fi întârziat luni întregi sau poate chiar ani,
fără să vadă lumina tiparului, m’am decis să-i pun
punct acolo unde i l-am pus şi s’o tipăresc aşa cum
este.
In ceeace priveşte partea istorică a» Albumului« re
cunosc că un rezumat al trecutului Basarabiei dela
Boerebista încoace, n’ar fi fost de prisos...
Recunosc şi alte părţi slabe de ordin mai puţin
important.
Trebue însă să fiu judecat şi criticat cu îngăduinţă
pentru că eu am lucrat acest »Album al Basarabiei“

cu sufletul, nu cu erudiţiunea, şi apoi să se aibă în
vedere şi scumpetea excesivă a tiparului şi clişeelor,
din aceste vremuri, în raport cu prea modesta mea
posibilitate de a face faţă unor asemenea mari cheltueli.
Aş avea o mare mângâiere sufletească dacă » Albu
mul Basarabiei în jurul Marelui eveniment al Unirii«
ar constitui un stimulent sau un prilej de inspiraţiune
pentru alţi autori din diferite ramuri de specialitate
adequată: istorie, economie politică, diplomaţie, lite
ratură în proză sau versuri etc., cari să fie mai com
plecţi şi mai perfecţi decât mine.
Dacă voi avea posibilitatea să tipăresc şi a Il-a ediţiune, presupunând că ediţia de faţă se va epuiza,
voi căuta să ţiu seamă de criticile obiective ce mi
se vor face şi să aduc acestei lucrări îmbunătăţirile
ce-mi vor fi sugerate de iubiţii mei cititori, cărora
pentru aceasta, le voi fi veşnic recunoscător.
Mulţumesc călduros autorilor din ale căror lucrări
am citat unele pasagii, în sprijinul unora din afirmaţiunile mele.
De asemenea mulţumesc tuturor celor caii mi-au
dat concursul pentru tipărirea şi răspândirea lucrării
de faţă, care constitue încă un document, pe lângă
celelalte lucrări anterioare, ale altor autori, ce s’au
ocupat de Marele Eveniment al Unirii Basarabiei cu
Patria-Mamă.
Acest nou document vine să mărturisiască Ade
vărul şi numai Adevărul în privinţa acestui măreţ
Act naţional.
Căpitan, Gh. ANDRONACHI.
8 Aprilie 1933.
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ERATA
1) Pag. 97, la notă, se va citi Permi în loc de Petrograd.
2)
» 1 1 1 (titlu) » Documentul privitor la organizarea cohortelor«
s’a reprodus la pag. 157.
3) Pag. 114, rândul 4 de jos, col. I, se va citi Anton Crihan în loc
de Ion.
4) Pag. 158, rândul de jos, col. II, se va citi deputat de Bălţi în
loc de Lăpuşna.
5) Pag. 201, rândul 16 de jos, col. 1, se va citi „D . Colonel Dalbia“
în loc de „de Albia“ .

Cu durere aducem la cunoştinţă moartea bătrânului luptător naţionalist
Z a m fir A rb ore, în etate de 85 ani.
Moartea a avut loc în primele zile ale Iui Aprilie, când încheiem ediţia
acestei lucrări.

Toate drepturile rezervate
Traducerea lucrării în alte limbi se poate fa ce numai cu învoirea
autorului.
Ediţia de fa ţă s’a tipărit în 1200 exemplare.

Clişeele acestei lucrări s’au executat în atelierele Foto-chromo-zincografice Emil Grabovski, Chişinău.
Fiecare exemplar va purta semnătura autorului.
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