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Motto: „Iubiţi Basarabia, dragii mei, iubiţi poporul 
ei cu sufletul deschis adevărului şi dreptăţii, iubiţi 
trecutul ei bogat în monumente istorice, dar, mai 
ales, cele bisericeşti, tradiţiile şi obiceiurile lui stră‑
moşeşti şi nu vă veţi înşela.Iubiţi‑o, cunoaşteţi‑o, 
înălţaţi‑o—acesta este testamentu‑mi adresat 
vouă...” (alexei Mateevici, Chişinău, 3 mai 1915)

ABSTRACT: In this article I intend to throw light on a more sensitive sub‑
ject: Basarabia and how it was kept alive the Romanian national spirit 
there in centuries XIX–XX. as soon as Basarabia was absorbed in the 
Russian Empire, it experienced a continuous process of colonization 
and submission to the imposed Russian spirit. More then, Tzar’s reign 
directed the action of denationalization towards school and church, the 
two pillars of Romanian spirituality. But the Basarabians tried hard to 
preserve their traditions, language and religious faith.
The most important is that Basarabia, a fortress of the Romanian spirit, 
the „sentinel” of Eastern Europe could never be kneeled down. Basarabia 
has attained its independence. But we still wait for that „memorable 
day” when everybody will conclude that Basarabia’s most appropriate 
place is to join Romania, its Motherland, as it is naturally required by 
History, justice and Truth. 
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Argument
Câtă frumuseţe a pierdut ţara noastră prin pumnul acesta de pământ 

despărţit de blestemata apă a Prutului! Ce farmec, ce mister e în colinele 
acestei Basarabii. Viaţa începe aici să se apropie, să se amestece tot mai 
mult cu pământul, să fie una cu el, de‑a valma, nedespărţită, ca în alte 
părţi, de născocirile civilizaţiei. Oameni de pământ, în case de pământ, pe 
drumuri de pământ. Pământ pur, humă arabilă, materie unică. Pământ şi 

1 Elevă la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti, judeţul Bacău, (Coordonator: 
prof. Petriţa Bîlbîe – petriţa_b62@yahoo.com). Lucrarea a fost distinsă cu Premiul al 
III‑lea în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice‑etapa judeţeană, Bacău,14.05.2014.
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numai pământ. Nici lemnul, nici fierul, nici piatra n‑au venit să se aşeze 
între el şi oameni, să‑i despartă pentru vreo clipă, să creeze un element 
străin, de civilizaţie. De la un capăt la altul, nu e decât pământul, care îşi 
întinde pretutindeni domnia elementară2. Iar Chişinăul, ca un oraş lumină 
al ţării martire, închină un zâmbet cald zilei ce trece lăsând în urmă gustul 
amar al trecutului trist, îmbibat cu înşelătoarea bucurie de la Unirea din 
1918, dar ţinând cu disperare în braţe speranţa vie a minunii de a putea să 
se întoarcă acasă. asta e Basarabia, o fiică plecată, însingurată, rătăcind 
printre străini. Noi românii de aici, de i‑am da glas mamei să îşi cheme 
fiica înapoi cu durere răpită de‑acasă, am da dovadă că încă ne iubim fra‑
ţii români şi că nu i‑am uitat la greu...Eu, ca româncă, aş vrea să spun că 
singura nădejde asta e: „Salvează, Doamne, Basarabia!”. Să fim din nou cu 
toţii, ajută‑ne! 

Răpirea Basarabiei – primele lacrimi
La răsărit, peste Prut, Basarabia completează cununa provinciilor dez‑

lipite de la tulpina Patriei‑mamă. Basarabia a fost şi ea parte întregitoare 
a Moldovei. ţinuturile Hotinului, Sorocăi, Orheiului, Lăpuşnei, Tighinei, 
Ismailului, au fost dintre cele mai vechi şi mai curate aşezări româneşti. 
Ele au trecut prin toate peripeţiile istoriei patriei lor. De la Hotin la Cetatea 
albă pe tot malul Nistrului, de la Prut la Chilia pe malul Dunării, la Lipinţi, 
la Cahul, la Lăpuşna, la Varniţa, piepturile românilor basarabeni au ridicat 
zid înaintea tătarilor, turcilor, cazacilor, polonilor. Pământul basarabean 
e frământat cu sânge românesc. Nici n‑a avut acest ţinut neaoş românesc 
vreun nume deosebit. Era Moldova, pur şi simplu, din Carpaţi până‑n 
Nistru. Prutul curgea, ca şi Siretul, pe la mijlocul ei, udând de‑a dreapta ca 
şi de‑a stânga, maluri moldoveneşti. Numele de Basarabia se dădea numai 
părţii de miazăzi în amintirea stăpânirii Basarabilor munteni asupra acestui 
ţinut. Numai după ocupaţia rusească s‑a generalizat acest nume, dându‑se 
întregii regiuni răpite Moldovei, de la Prut până la Nistru3.

„Suferinţa” teritoriului românesc înstrăinat al Basarabiei a început 
într‑un context politic european particular, „confuza politică napoleoniană” 
şi războiul ruso‑turc din 1806–1812, când armatele ruseşti trec Nistrul şi 
ocupă Principatele Române. Prin măsurile pe linie militară, administrativă 

2 Geo Bogza, Basarabia ţară de pământ, Editura ara, Bucureşti, 1991, p. 14.
3 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916–1919, volumul 

I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 75.
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şi bisericească luate în spaţiul dintre Prut şi Nistru, ruşii demonstrau că nu 
aveau de gând să părăsească acest teritoriu. De‑a lungul secolului al XIX‑lea 
şi mai ales spre sfârşitul acestuia, stăpânirea ţaristă a încercat continuu 
rusificarea acestui teritoriu, începând de la formele de conducere în stat 
până la învăţământ, biserică şi tot ce însemna viaţa moldovenilor din toate 
punctele de vedere. au dorit deznaţionalizarea completă a românilor noştri 
de peste Prut, introducând concepte, obiceiuri care să ştirbească cultura 
iniţială, originală a oamenilor. Ei considerau Basarabia parte a Imperiului, 
deci pământ rusesc, nicidecum românesc, şi astfel au impus un stil de viaţă 
rusesc, obligând poporul zdruncinat să renunţe la tot ce însemna român, 
românesc. acest fapt nu s‑a întâmplat în mod radical pentru că, fie şi ferită 
de ochii ruşilor, ideea naţională încă trăia. Totodată, politica de rusificare 
s‑a manifestat şi prin aducerea forţată a unor populaţii rusofone. În prin‑
cipiu, ei doreau asimilarea şi promovarea limbii ruse în toate domeniile.

Basarabia s‑a aflat în epoca modernă sub controlul Imperiului Rus, 
fiind organizată ca regiune de graniţă (oblastie) şi apoi ca simplă provincie 
(gubernie). La vremea răpirii, prin teritoriile Basarabiei ni se lua o supra‑
faţă de 45.629,9 kmp, cu o populaţie formată din 95.526 familii şi 482.630 
locuitori. Dintr‑o statistică făcută în 1817 de către autorităţile ruseşti rezultă 
că o mare majoritate din populaţie, mai precis 86,86%, erau români4. 
această situaţie nu convenea noilor ocupanţi. Totuşi, basarabenilor li s‑a 
oferit dreptul de a păstra vechea administraţie moldovenească cu legile 
şi obiceiurile ei existente şi folosirea limbii române în paralel cu cea rusă 
până la venirea ţarului Nicolae I. Odată cu el, s‑a intensificat şi desăvârşit 
politica de colonizare cu elemente străine şi aceea de limitare a autonomiei 
Basarabiei. Prin hotărârea de a o include în gubernia Novorosiisk şi de a 
face din limba rusă unica limbă admisă în administraţie şi justiţie, se vede 
dorinţa lichidării autonomiei Basarabiei. De aici începe suferinţa şi lacri‑
mile ce n‑au mai contenit să curgă până la înfăptuirea unirii. 

Moldovenii în statistici
În intervalul de la 1817 până la 1856 populaţia Basarabiei a sporit la 

990.274 de suflete după datele oficiale adunate de a. Zasciuk în scrierea 
sa statistică de la 1862. El recunoştea la vremea aceea că Basarabia era 
o provincie românească, fiindcă trei sferturi din populaţie erau români. 
4 Ion Gherman, Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi ţinutului Herţa, Editura all, 

Bucureşti, 1993, p. 53.
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Restul de 25% revenea asupra ucrainienilor, evreilor, asupra bulgarilor şi 
găgăuzilor, asupra nemţilor, velicoruşilor, grecilor etc. având în vedere 
că pe atunci armenii, ţiganii, grecii şi o bună parte din evrei se foloseau 
de limba română, putem constata că în ciuda celor 40 de ani de domnie 
rusească ţara aceasta îşi păstrase caracterul ei moldovenesc din vechime5. 
Sporirea populaţiei pe calea creşterii ei naturale şi a colonizării aduse cu 
sine a determinat apariţia problemei reprezentate de lipsa de pământ. În 
acest context, agenţii ruşi i‑au ademenit pe mulţi moldoveni din părţile 
Hotinului şi Orheiului convingându‑i să renunţe la brazda strămoşească şi 
să emigreze în Caucaz. Dintr‑o mărturie de la 1896 aflăm că tot ce a rezultat 
din această nereuşită încercare de colonizare este „un şir lung de morminte 
de‑a lungul ţărmului Caucazului” deoarece coloniştii moldoveni, crescuţi 
în alte împrejurări, venind acolo nu s‑au putut adapta condiţiilor de viaţă, 
„găsind în loc de rai, precum li s‑a făgăduit, nevoie, boală şi moarte” .

Dar cu toate apăsările administraţiei ruseşti, momelile şi agitaţiile ei 
pentru emigrare, cu toate încercările de rusificare prin şcoală şi biserică, 
moldovenii autohtoni sporeau mereu şi păstrau neatins caracterul româ‑
nesc al Basarabiei. această situaţie era îngrijorătoare pentru ruşi care îşi 
dădeau seama că Basarabia rămânând românească va râvni mai devreme 
sau mai târziu la unire cu celelalte ţări române. Din aceste motive, ţarul 
alexandru al III‑lea a luat măsuri trimiţându‑l pe Batiuşcov să studieze 
cauzele pentru care moldovenii se rusificau aşa de încet. În urma cercetări‑
lor, acesta constată că „populaţia Basarabiei a rămas întreagă românească” 
deoarece existau moldoveni nu numai în zonele rurale dar chiar şi la 
Chişinău care nu cunoşteau deloc limba rusă. astfel s‑au luat măsuri ca 
„măcar jumătate din ţăranii români să devină ruşi”. Dar pentru că prin 
şcoală nu putea să îi schimbe pe moldoveni în ruşi atât de repede cum 
dorea Petrogradul, au recurs la un alt mijloc, mai simplu, adică falsificarea 
şi denaturarea statisticii oficiale. În anul 1897 s‑a făcut o nouă numărare 
a populaţiei şi cu acel prilej s‑au găsit în Basarabia 1.935.412 de suflete. În 
măsura în care populaţia sporea, scădea numărul moldovenilor în mod ver‑
tiginos. Dacă în 1856 erau într‑un procent de 75, în anul 1897 valoarea scade 
la 56%; se remarcă deci foarte clar că acestea erau date statistice false şi 
plăsmuite după reţeta lui Batiuşcov. De la 1897 populaţia Basarabiei a sporit 
necontenit pe calea naturală a naşterilor şi prin imigrări continue dincolo 

5 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 210.
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de Nistru. Un nou recensământ s‑a făcut abia în 1912, cu ocazia aniversării 
a 100 de ani de stăpânire ţaristă, când s‑a constatat existenţa a 2.496.054 de 
suflete6. Statisticile ruseşti s‑au ferit să arate numărul moldovenilor indi‑
geni. Scrierile jubiliare de la 1912 reduc procentul la valoarea de 48, ceea 
ce nu corespunde adevărului. Inexactitatea acestor date a fost combătută 
de P. Dicescu, ce era membru în consiliul imperial din Petrograd, într‑un 
raport către Ministerul Instrucţiunii Publice, susţinând cu multă dreptate 
că numărul moldovenilor în Basarabia este cu mult mai mare, formând 
peste 75% din întreaga populaţie. În ciuda perseverenţei pe care autori‑
tăţile ruseşti au pus‑o în politica lor de deznaţionalizare şi înstrăinare, se 
remarcă o păstrare a elementului etnic românesc, căci au făcut tot ce‑au 
putut pentru a‑şi păstra limba română pe care o vorbeau şi credinţa pe care 
au moştenit‑o din strămoşi. Din toate aceste constatări se desprinde un fapt 
îmbucurător şi anume că Basarabia, în ciuda tuturor încercărilor vrăjmaşe, 
a rămas ceea ce fusese din vechime, o ţară românească.

Drama ţăranului moldovean şi ucazurile de împroprietărire
Din punct de vedere economico‑social, principala problemă era cea 

a împroprietăririi ţăranilor care a determinat luarea unor importante 
măsuri. Graţie bunăvoinţei ţarului alexandru al II‑lea prin apariţia uca‑
zului de dezrobire şi împroprietărire a clăcaşilor din 1861 s‑a risipit, în 
rândurile populaţiei, teama de robia muscălească. Totuşi boierimea era 
nemulţumită şi s‑a ridicat împotriva acestor măsuri de dreptate socială şi 
de umanitate. Încercarea lor de a zădărnici reforma nu a funcţionat, însă 
aplicarea ucazului în Basarabia s‑a realizat abia în anul 1869, prin protes‑
tele lor reuşind să câştige totuşi amânarea. Reforma dispunea ca pământul, 
fie arabil, fie păşune sau islaz pe care ţăranii îl ţineau în arendă de la pro‑
prietari şi a cărui întindere nu întrecea 13 deseatine şi 1.768 stânjeni pătraţi 
de cap de familie, să devină de drept lotul de împroprietărire al ţărani‑
lor. Pământul de împroprietărire rămânea sub denumirea de „pământul 
obştesc”, pentru care ţăranii trebuiau să plătească cuvenita despăgubire. 
acest pământ rămânea proprietatea „obştei săteşti”. El nu putea deveni 
în niciun caz proprietate particulară, nici total, nici în parte; forma doar 
un pământ inalienabil al ţăranilor, menit să slujească pentru hrana tag‑
mei ţărăneşti. Din dispoziţiile acestea se vede clar tendinţa pe care o avea 

6 Ibidem, p. 214.
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stăpânirea ţaristă de a introduce şi în Basarabia tipul de proprietate agrară 
ce era obişnuit în Rusia. Legea de împroprietărire basarabeană avea incon‑
testabil multe părţi bune deoarece era cu mult superioară legii similare din 
Bucovina aplicată cu câţiva ani în urmă, unde ţăranii au primit pământ mai 
puţin, dar în proprietate individuală, cu dreptul de a dispune de el fără nici 
o restricţie. Totuşi, ţăranul împroprietărit a suferit mult din pricina lipsei 
de capital. Erau nevoiţi să se împrumute de la arendaşi şi cârciumari, care 
îi exploatau în mod neomenos. Împuţinându‑se pământul prin colonizare, 
ţăranilor moldoveni nu le mai rămăsese loc de ajuns pentru a se putea hrăni 
în ţara lor roditoare şi de aceea în anul 1908 peste 855 de ţărani au emigrat 
în Siberia pentru a se coloniza acolo. La aceste nevoi care rodeau fără milă 
se mai asociau apăsările dărilor şi necunoaşterea legii şi a limbii în care se 
dădeau poruncile. Zasciuk observa că „ţăranul român plătea aproape întot‑
deauna de cinci ori mai mult decât era dator să plătească”7. Dar cu toate 
nevoile şi greutăţile care apăsau asupra spatelui său, el şi‑a păstrat moşia, 
limba şi legea şi sub vitrega stăpânire străină. El a rămas ceea ce fusese, de 
altfel, şi în trecut, rădăcina trainică a neamului nostru în Basarabia.

abia în septembrie 1906, la stăruinţele lui Stolipin, a apărut un ucaz 
împărătesc prin care s‑a făcut o largă împroprietărire a ţăranilor, de care 
însă ţăranii basarabeni n‑au putut profita mult. Important însă a fost şi 
pentru ei ucazul din octombrie 1906 prin care s‑au abrogat restricţiile pri‑
vitoare la ţărani, recunoscându‑li‑se şi lor dreptul de a se dedica şi altor 
ocupaţii afară de plugărie. Prin ucazul din 9 noiembrie al aceluiaşi an li s‑a 
îngăduit ţăranilor să iasă din „mir”, adică din indiviziunea obştii săteşti şi să 
posede pământul, mult, puţin cât îl aveau, în proprietate individuală, ceea 
ce fusese una dintre cele mai mari şi mai radicale reforme din Rusia ţaristă.

Politica de rusificare în şcoli şi biserici. 
„Luminătorul” şi secta „Inochenţilor”
În ceea ce priveşte domeniul cultural‑religios, politica imperială a ata‑

cat vizibil pilonii cei mai importanţi ai identităţii naţionale a românilor din 
Basarabia. S‑a urmărit în chip meschin înstrăinarea sufletească a acestui 
pământ greu încercat de soartă. Din unele mărturii, se cunoaşte că din 
anul 1866, în nici o şcoală românească nu mai era admisă limba româ‑
nească, aceasta fiind izgonită cu totul şi din administraţie, şi din biserică. 
De altfel, începând cu 1867, ocupanţii s‑au pus în mod cu totul evident în 
7 Ibidem, p. 222.
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slujba rusificării elementului românesc, preponderent în provincie. Însăşi 
guvernatorul de atunci al Basarabiei susţinea că doreşte ca Basarabia să se 
contopească pe deplin cu Rusia şi atunci prin mijlocul şcolilor să se gră‑
bească să facă în aşa fel încât cel puţin jumătate din ţăranii moldoveni să 
devină ruşi; acesta spera ca tânăra generaţie moldovenească din Basarabia 
să fie crescută în chip organic cu patria comună, cu Rusia. alături de 
şcoală, în procesul de deznaţionalizare, a fost vizată şi Biserica. În special, 
în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, odată cu înrăutăţirea relaţiilor 
dintre ruşi şi români, Biserica din Basarabia a avut foarte mult de suferit. 
Mulţi clerici au fost expulzaţi din Basarabia şi aproape 350 de biserici au 
fost închise8. Până în 1871, când pe scaunul episcopal a venit P. S. Pavel, în 
unele mănăstiri şi biserici slujba dumnezeiască se făcea în graiul moldove‑
nesc. În acelaşi an, Basarabia a încetat să mai fie o oblastie, adică provincie 
cu oarecare umbră de autonomie locală, şi a devenit o gubernie ca fiecare 
alta din nesfârşitul cuprins al împărăţiei ruseşti. Sub noul cap bisericesc a 
început să se accentueze tot mai pronunţat tendinţa de rusificare a biseri‑
cii moldoveneşti din Basarabia. Un scriitor rus, Durnovo, afirma că toate 
cărţile sfinte de pe la bisericile moldoveneşti tipărite cu litere chirilice 
în limba moldovenească au fost depuse la mitropolia din Chişinău, unde 
arhiepiscopul Pavel, în timp de 7 ani le‑a ars, încălzind cu ele palatul 
mitropolitan. După această perioadă dureroasă pentru ceea ce a însemnat 
credinţa şi limba românească strămoşească, în 1898 Sfântul Sinod a rânduit 
episcop al Chişinăului şi Hotinului pe Iacov Piatnicki. acesta era un om 
drept şi cu dragoste pentru turma sa cuvântătoare. Pentru promovarea cul‑
turii creştine şi a educaţiei morale şi religioase a clerului şi a norodului, el 
a înfiinţat la Chişinău „Înfrăţirea ortodoxă misionară a Naşterii Domnului”, 
care între altele avea drept scop să editeze cărticele, broşurele şi foi volante 
de cuprins religios şi moral. Curând însă, el s‑a convins că populaţia mol‑
dovenească nu putea trage nici un folos din aceste publicaţii, fiindcă nu 
cunoştea limba rusă în care erau scrise. De aceea el s‑a adresat Sf. Sinod din 
Petrograd şi i‑a cerut autorizaţia de a publica astfel de broşuri şi în limba 
românească. Propunerea episcopului Iacov a primit aprobarea Sfântului 
Sinod; aceasta îngăduia numitei societăţi din Chişinău să editeze broşuri de 
cuprins religios şi moral în limba moldovenească cu litere chirilice, paralel 
cu textul rusesc, nu înainte de a trece prin mâinile cenzorilor. Episcopul 

8 Ion Gherman, op. cit., p. 55.
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Iacov este memorabil în istorie în ceea ce priveşte Biserica prin meritul 
deosebit de a realiza acest lucru. Pe calea îndrumată de el a mers şi urma‑
şul său, Vladimir, care ajungând în scaunul episcopal, a luat hotărârea de 
a‑i scoate pe moldoveni din întunericul şi umbra neştiinţei. S‑a străduit 
el însuşi să înveţe româneşte şi a introdus studiul acestei limbi în semi‑
narul din Chişinău. De asemenea este cel care a redeschis, în anul 1904, 
vechea tipografie moldovenească cu litere chirilice ce fusese desfiinţată de 
episcopul Pavel. Călăuzit de idealul său, luminarea popoarelor şi încura‑
jând preoţii moldoveni, Vladimir hotărăşte, prin ucazul de la 20 decembrie 
1907, la îndemnul lor, să editeze un jurnal bisericesc care se va numi 
„Luminătorul”. Pentru a da pildă tuturor clericilor ruşi, Vladimir predica 
moldoveneşte în biserica soborului din Chişinău spre uimirea cucernicilor 
credincioşi. Dar dragostea sa sinceră pentru luminarea poporului nostru 
nu era după placul rusificatorilor, şi pentru aceea el a fost mutat la Rostov 
şi a fost nevoit să părăsească Basarabia în septembrie 1908, lăsând mare 
părere de rău în sufletele recunoscătoare ale moldovenilor iubiţi de dân‑
sul. În locul lui, Sf. Sinod a trimis un alt episcop, Leonida Ciciagov, un fost 
polcovnic rus, care nu a întârziat să calce pe urmele lui Pavel, restaurând 
politica de rusificare în cadrul bisericii. Începe o nouă etapă de suferinţă 
a moldovenilor căci se impune slujba rusească chiar şi în bisericile de la 
sate, metodă prin care sperau ei să îi înstrăineze pe moldoveni de biserică 
şi să‑i facă nepăsători faţă de învăţăturile ei mântuitoare. Urmările grave 
ale acestei măsuri nesocotite au fost sectarismul religios, ideile anarhice, 
pornirile subversive şi superstiţiile de tot felul. În acest timp, un călugăr 
Inochentie, care s‑a înfăţişat înaintea oamenilor ca trimis al lui Dumnezeu, 
a produs multă tulburare în conştiinţele moldovenilor care neştiind carte 
dar însetoşând de învăţătură dumnezeiască, i s‑au închinat lui şi astfel s‑a 
format o credinţă nouă, o nouă sectă, cea a „Inochenţilor”, care în 1912 
număra 76 de suflete. Călugărul era convingător prin faptul că propovăduia 
în limba română, motiv pentru care mulţi dintre moldoveni îşi vindeau tot 
ce aveau doar ca să ajungă la acest călugăr. În anul 1913, episcopul Serafim 
a hotărât să ia măsuri de combatere, convocând în ziua de 5 martie 1913, 
în Chişinău, un congres la care au luat parte preoţi, misionari, călugări şi 
mulţi laici iubitori de ortodoxie. au luat măsuri importante, înţelegând la 
ce poate duce desconsiderarea limbii naţionale a norodului, şi au hotărât 
răspândirea Evangheliei în limba românească, predicarea şi cântările corale 
să fie pe înţelesul credincioşilor. Deşi nu au rezolvat total situaţia, căci 
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oamenii încă aveau credinţă în profetul Inochentie, izbucnirea primului 
război mondial şi radicalele prefaceri politice, sociale şi naţionale pe care 
le‑a produs, l‑au făcut pe călugăr să amuţească şi să înceteze şi manifestarea 
sa eretică. Moldovenii s‑au putut bucura, după mult timp, de linişte şi lumi‑
nare, episcopul hotărând îngăduirea săvârşirii sfintei liturghii în limba lor 
naţională. În „Cuvânt moldovenesc”, publicaţie săptămânală din Basarabia 
adresată în special poporului de jos care apărea cu intenţia de a‑l cultiva în 
sensul adevărat al cuvântului, avându‑l preşedinte pe unul dintre cei mai 
de seamă oameni şi anume, Pantelimon Halippa, este tipărit un articol 
în care este menţionată „ziua de sărbătoare naţională a moldovenilor din 
Basarabia”, ziua în care au putut asculta întreaga slujbă arhierească a litur‑
ghiei în limba lor străveche moldovenească.

În fruntea mişcării pentru unirea Basarabiei cu Patria‑mamă
Numele de Pan Halippa a avut o rezonanţă răsunătoare în istoria uni‑

rii Basarabiei cu Patria‑mamă şi a anilor dinaintea ei. La toate măsurile 
întreprinse de ocupanţi, intelectualii s‑au aflat printre cei ce au dat un răs‑
puns. Reacţia lor s‑a făcut simţită mai ales la sfârşitul secolului al XIX‑lea 
luând amploare odată cu începutul secolului XX, când apar primele ziare 
româneşti precum „Mesagerul Basarabiei” sau „Basarabia” şi când se pun 
bazele primei organizaţii studenţeşti intitulată sugestiv „Pământenia basa‑
rabeană”. Halippa, având contact cu membri ai mişcării socialiste ruse, a 
organizat această grupare, prin intermediul căreia primea cărţi româneşti 
de la Zamfir arbore şi Constantin Stere. Student la facultatea de studii 
naturale de la Dorpat (Tartu) în Estonia, nu a reuşit să o termine datorită 
izbucnirii revoluţiei în 1905, revoluţie în urma căreia Rusia a intrat în rân‑
durile statelor constituţionale din lume. Fiind în anul trei, a aderat la greva 
generală a studenţilor din Rusia, declarată în sprijinul primei revoluţii ruse, 
ceea ce i‑a atras eliminarea pentru activitate „subversivă”. Cunoscând ideile 
narodnicilor ruşi, el a devenit tot mai conştient de faptul că acestea erau 
prielnice pentru promovarea cauzei basarabenilor. Revenind la Chişinău, 
Pantelimon Halippa a luat legătura cu C. Stere, profesor la Universitatea 
din Iaşi, cu avocatul Emanuil Gavriliţă, cu Ion Pelivan, un om considerat de 
prietenii săi, părintele ideii naţionale româneşti din Basarabia şi Paul Gore, 
dar şi cu boierul – mare mecenat – Vasile Stroescu. Împreună cu aceş‑
tia a participat la întemeierea Partidului Naţional Moldovenesc (PNM), 
sub preşedinţia lui Paul Gore, cu un program de revendicări naţionale. 
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activismul politic românesc s‑a făcut simţit după revoluţie şi după pro‑
mulgarea constituţiei de către ţarul Nicolae al II‑lea. astfel, în 1906 a fost 
trimis la Moscova, ca delegat al ţărănimii basarabene la Congresul Uniunii 
ţăranilor din întreaga Rusie. aici, însă, a fost arestat pe motiv că nu avea 
paşaport (pe care Ohrana din Chişinău nu a vrut să i‑l elibereze), închis în 
închisoarea Butîrka, iar apoi eliberat şi expediat în Basarabia, din post în 
post, pe jos, cale de peste 1.500 km. Se înţelege că de la Moscova până la 
Chişinău, tratamentul în timpul marşului n‑a fost dintre cele mai umane. 
Încă din acea perioadă, Pantelimon Halippa s‑a manifestat ca militant 
pentru drepturile românilor basarabeni, fiind totodată exponentul grupă‑
rii radicale care punea accentul pe reformele cu caracter social. Potrivit 
membrilor acestei grupări, ţăranului ar fi urmat să i se asigure bunăstarea 
printr‑o largă reformă agrară. El considera că nu este suficient obiectivul 
răsturnării ţarismului, fiind nevoie ca toate forţele fizice şi spirituale să fie 
mobilizate pentru prosperarea neamului9. De altfel mărturiseşte că „râv‑
neam să ne slujim neamul. Şi cum această năzuinţă de slujire a neamului 
nostru venea în contradicţie completă cu politica ţaristă, noi ne simţeam 
revoluţionari. Ceea ce ne înfrăţea era visul de a ne vedea scăpaţi odată de 
sub regimul absolutist al imperiului rusesc”.

La 24 mai 1906 s‑a reuşit editarea primului număr al ziarului 
„Basarabia”, cu caractere latine, prima publicaţie în limba română apă‑
rută la Chişinău, având subtitlul de gazetă naţională democratică. aici face 
Halippa adevărata şcoală de gazetărie, începând colaborarea ca redactor, iar 
peste puţin timp ajungând coordonator al întregii activităţi redacţionale. 
Din punct de vedere tematic, interesul publicistului Halippa gravitează în 
jurul problematicii ţărăneşti, preocupare permanentă pentru toată viaţa, 
dezvoltată în toate publicaţiile la care a colaborat sau pe care le‑a redac‑
tat. Nu‑i erau străine articolele de sinteză sau cele de atitudine, în care îşi 
exprima, adesea, într‑o manieră tranşantă, opinia cu privire la diverse fapte 
şi evenimente. În ziarul „Basarabia”, ce s‑a impus ca tribună a doleanţe‑
lor românilor, alături de Pelivan, Gurie Grosu, alexie Mateevici, Sergiu 
Cujbă, Pantelimon Halippa semna cele mai multe şi mai radicale articole, 
motiv pentru care era atent urmărit de autorităţile ţariste. apariţia acestei 
publicaţii a durat doar nouă luni, dar forţa cuvântului a putut fi pe deplin 

9 Ion Constantin, Pan Halippa‑neînfricat pentru Basarabia, Editura Biblioteca 
Bucureştilor, Bucureşti, 2009, p. 21.
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înţeleasă10. Scriitorul cerea ca pământul să fie dat poporului care îl mun‑
ceşte, drepturi pentru populaţia băştinaşă, şcoli naţionale în limba maternă. 
Totodată susţinea folosirea limbii române de către biserică, judecătorii şi 
celelalte instituţii locale. În ultimul număr al gazetei „Basarabia”, Halippa 
publică, vădit la adresa lui Gh. Madan, directorul revistei proţariste 

„Moldoveanul”, marşul lui andrei Mureşanu „Deşteaptă‑te române!”. 
acest număr al „Basarabiei” a apărut la 4 martie, iar peste puţin timp a 
început să apară „Viaţa Basarabiei” care fusese anunţată chiar prin ultimul 
număr. actul de curaj deosebit înfăptuit de Halippa a fost drastic sancţio‑
nat de autorităţile ţariste, care au interzis gazeta în scurt timp, mai precis, 
în aceeaşi lună a anului 1907.

Un mare rol îl vor exercita asupra activităţii sale viitoare contactele 
realizate în mediile politice şi culturale din România. aşa cum notează 
Halippa, „în cercurile politice, am avut prilej, prin răposatul C. Stere – un 
alt mare prieten al meu –, să fac legături cu oameni de la care am înţe‑
les mult şi din metodele politicii practice. astfel, prin C. Stere, am făcut 
cunoştinţa marelui om al şcolii româneşti Spiru Haret, îndemnul căruia a 
contrabalansat invitaţia profesorului meu P. Râşcanu de a rămâne la Iaşi, 
spre a mă pregăti pentru cariera universitară. Glasul conştiinţei mele de fiu 
al Basarabiei moldoveneşti oropsite mă îndeamnă în zilele de doliu din luna 
mai 1912, când se comemora o sută de ani de la răpirea Basarabiei, să scriu 
o schiţă istorică şi geografică asupra provinciei dintre Prut şi Nistru şi din 
vânzarea broşurii îmi formam primul fond pentru tipărirea «Cuvântului 
moldovenesc» la Chişinău.” Din anul 1913, cu sprijinul aceluiaşi mare 
mecenat – boierul Vasile Stroescu –, el scoate împreună cu N. alexandri 
revista „Cuvânt moldovenesc”, devenind directorul acestei publicaţii. 
Obiectivul principal al revistei era să‑i acomodeze pe moldoveni cu limba 
literară română şi totodată să‑i iniţieze în problemele culturale, economice 
şi sociale, în spiritul unei gândiri umane şi progresiste, fiind considerată 
cea mai folositoare publicaţie a românilor basarabeni în epoca lor de redeş‑
teptare naţională. Revista a tipărit lucrări reprezentative din operele lui 
alexandru Donici, alecu Russo, Vasile alecsandri, B.P. Haşdeu şi Mihai 
Eminescu, dar şi studii şi articole pe teme de istorie naţională, creând un 
curent de conştiinţă românească în Basarabia şi peste Nistru. Programul 
gazetei „Cuvânt moldovenesc” a fost să ţină la curent pe moldoveni asupra 
10 Vincenţiu Dascălu, lacrimile Basarabiei Pan Halippa, în „Lumea credinţei”, nr. 5, mai 

2014, p. 24.
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evenimentelor din întreaga lume şi să asigure legătura între cei aflaţi pe 
teatrele războiului care tocmai începuse, şi între cei care rămăseseră pe la 
vetrele lor sau în cazarme şi în întreprinderi de tot soiul11.

Primul Război Mondial şi Rusia
Scânteia care a aprins întreaga Europă a fost produsă de partea săracă 

a Europei, dar ţările bogate au fost cele care s‑au repezit unele împotriva 
celorlalte, într‑o nemiloasă încăierare. Pentru popoarele europene ca şi 
pentru guverne, ideea războiului nu era absentă. Dezvoltarea, în cursul 
secolului al XIX‑lea, a statelor naţionale favorizase înflorirea conştiinţei 
naţionale a popoarelor şi, pe temeiul acesteia, a patriotismului‑extinderea 
serviciului militar nu a fost, din acest punct de vedere, fără efect –, astfel 
încât, chiar independent de o impregnare naţionalistă, popoarele europene 
erau pregătite să se apere împotriva oricărui atac din exterior de care ar fi 
fost ameninţate. În ceea ce priveşte guvernele, nici unul nu voia război, şi 
mai cu seamă un război general; pentru a‑şi asigura însă securitatea, înche‑
iaseră alianţe a căror respectare le părea condiţia însăşi a supravieţuirii 
naţionale. În Franţa, alianţa cu Rusia era o condiţie indispensabilă a salvării 
ţării, în pofida caracterului primejdios al politicii ruseşti. În Germania se 
considera necesară o alianţă cu cealaltă putere, austro‑Ungaria. acest con‑
flict din Balcani s‑a transmis în întreaga Europă, ca o adevărată dâră de praf 
de puşcă. Hotărât să nu îngăduie zdrobirea Serbiei, guvernul rus a decretat 
imediat mobilizarea generală. Nici Germania nu‑şi putea asuma riscul unei 
înfrângeri a austriei. După somarea Rusiei să stopeze mobilizarea trupelor, 
Germania i‑a declarat război12. De altfel, valul revoluţionar presupus ca şi 
urmare a începerii unui mare război european, a apărut prin mişcările din 
Rusia. Structurile prea şubrede ale statului în plină transformare care era 
Rusia înainte de 1914 n‑au putut rezista dificultăţilor războiului, cu atât 
mai mult cu cât ţarului Nicolae II îi lipseau calităţile necesare pentru a 
face faţă situaţiei. Între 1915 şi 1916, se produsese o adevărată dezintegrare 
a statului, pe plan administrativ, economic şi social. O opoziţie în creştere 
îşi făcuse simţită prezenţa în rândurile majorităţii membrilor Dumei, de la 
dreapta la stânga; obiectivul a fost să se „debaraseze” de Nicolae II, care să 
fie înlocuit cu un regim parlamentar. această opoziţie moderată a fost însă 
depăşită de mişcarea revoluţionară, care a erupt literalmente, antrenând 
masele populare copleşite de greutăţile materiale. Manifestaţiile începute 
11 Ion Constantin, op. cit., p. 26
12 jean Carpentier, Istoria Europei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 359.
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la 23 februarie (calendar stil vechi) 1917 la Petrograd au căpătat curând un 
aspect politic. La 27 februarie, insurecţia era victorioasă, iar la 2 martie 
ţarul a abdicat. În aceeaşi zi a luat fiinţă un guvern provizoriu, condus 
de prinţul liberal G. E. Lvov. Dar acest guvern, prins în strâmtoarea unor 
imperative contradictorii – să continue războiul, în scopul respectării obli‑
gaţiilor internaţionale, să facă dreptate în ceea ce priveşte revendicările 
ţărăneşti legate de chestiunea pământului, în condiţiile respectării legali‑
tăţii –, nu reuşeşte să se impună. Din criză în criză, conducerea guvernului 
a trecut în mâinile unui socialist revoluţionar, aleksandr Kerenski, care a 
tot încercat, din ce în ce mai greu, s‑o cârmească între opoziţia de dreapta 
şi forţa tot mai însemnată a curentului bolşevic13.

Revoluţia din Rusia. Anul 1917
În timpul războiul, românii din Basarabia, în număr de aproape 

300.000 de oameni, au fost nevoiţi să lupte sub steagul rusesc pentru 
slava şi mărirea asupritorilor lor, şi aceasta fără întrerupere până la izbuc‑
nirea marii revoluţii ruse din martie 1917. Printre cei care au luptat în 
armata ţaristă s‑a aflat şi alexei Mateevici. În septembrie 1915, acesta a 
fost numit preot militar şi la scurt timp a fost încadrat în regimentul 41 
infanterie, pe frontul galiţian. După aproximativ un an a fost transferat pe 
frontul român şi încadrat şi în brigada 71 rusească de artilerie, dislocată 
pe linia Tecuci‑Mărăşeşti. Din păcate, ca foarte mulţi alţi soldaţi şi civili, 
s‑a îmbolnăvit de febră tifoidă şi a încetat din viaţă în august 191714. La 
începutul anului 1917, operaţiunile pe front au încetinit, în schimb însă au 
început să se înmulţească manifestaţiile, întrunirile, conferinţele şi mitin‑
gurile nesfârşite ale soldaţilor din spatele frontului, prin care o lume de 
oameni, sătui de război şi zăpăciţi de doctrinele socialiste, comuniste şi 
utopice, au pus la cale noua ordine de lucruri din Rusia, o ordine de lucruri 
care să asigure fiecăruia viaţa cea mai slobodă, fără muncă şi osteneală. 
„Republica” visată de ei trebuia să devină pământul făgăduinţei, în care 
fără nici o trudă trebuia să curgă lapte şi miere. Dar cu toată propaganda 
aceasta bolşevică, soldaţii moldoveni din Basarabia, care aparţineau uni‑
tăţilor ruseşti ce operau pe frontul din Bucovina şi Moldova, au avut prilej 
să se întâlnească cu conaţionali de‑ai lor din vechiul Regat, din ardeal şi 

13 Ibidem, p. 373.
14 alexei Mateevici, Un vis dorit, Colecţia Comoara numărul 11, Editura Editgraph, 

Buzău, 2013, p. 71.
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din Bucovina şi din contactul acesta rodnic să se lămurească sufleteşte şi 
să‑şi lumineze mintea buimăcită de ideile revoluţionare la făclia curată 
şi frumoasă a ideii naţionale. Prin atingerea cu fraţii de acelaşi sânge s‑a 
deşteptat tot mai viu conştiinţa lor naţională, ce fusese atâta vreme înăbu‑
şită de urgia cnutului rusesc. Deşteptarea conştiinţei naţionale româneşti 
în rândurile soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni din Basarabia a adus foarte 
curând roadele cuvenite. Pilda ostaşilor a fost urmată şi de cetăţenii rămaşi 
la vetrele lor şi de toţi intelectualii basarabeni ce s‑au întors acasă. Luna 
aprilie 1917 poate fi considerată ca luna mitingurilor şi congreselor ce s‑au 
ţinut în toată Rusia15. Printre acei intelectuali s‑a numărat şi Pantelimon 
Halippa, a cărui activitate politică s‑a intensificat chiar în această lună căci 
împreună cu Vasile Stroescu, Paul Gore, Vladimir Herţa şi transilvăneanul 
Onisifor Ghibu, a înfiinţat Partidul Naţional Moldovenesc, care îşi fixa în 
program autonomia Basarabiei, cu dreptul de autodeterminare naţională. 
Din sânul armatei a pornit, totodată, mişcarea maiorului de stat major E. 
Catelly, ajutat de studentul ofiţer anton Crihan. Ei au organizat la Odessa 
adunarea soldaţilor, în care Pantelimon Halippa, alături de Vladimir Herţa, 
au reprezentat Partidul Naţional Moldovenesc. adunarea a adoptat pro‑
gramul de autonomie al Basarabiei, cu oaste, justiţie şi şcoală proprii, ca 
singura cale de a ieşi din anarhia care năpădea ţara. Îndată după aceasta 
s‑a creat un „Comitet executiv moldovenesc al soldaţilor şi ofiţerilor”, sub 
preşedinţia lui Catelly. 

În plan religios, în zilele de 19 şi 20 aprilie s‑a întrunit la Chişinău con‑
gresul preoţimii basarabene, care cerea în fruntea bisericii basarabene un 
mitropolit român, precum şi autonomia politică, convocarea unei adunări 
naţionale şi constituirea unui „înalt sfat” cu atribuţii legislative şi executive. 

Între timp au început să se agită şi ucrainenii din Rusia, cerând şi 
ei autonomia naţională şi teritorială a regiunilor locuite de ei. La Kiev 
s‑a întrunit adunarea lor naţională Rada, care a revendicat pentru sine 
toată puterea legislativă şi executivă în Ucraina. Mişcarea naţionalistă 
ucraineană a devenit însă principala ameninţare a avântului basarabean 
revoluţionar,deoarece prin ea ucrainienii nu s‑au mulţumit doar cu ţara lor; 
aceasta emitea pretenţii asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru. Cum însă 
Basarabia nu era şi nu fusese niciodată pământ ucrainean, a fost firească o 
reacţie a moldovenilor care au protestat contra acestor pretenţii. adunarea 

15 Ion Nistor, op. cit., p. 277.
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delegaţilor tuturor organizaţiilor politice, naţionale, profesionale şi admi‑
nistrative din Basarabia s‑a întrunit la Chişinău sub preşedinţia lui Kerenski, 
hotărând să nu recunoască cu nici o condiţie anexarea Basarabiei la statul 
ucrainean; în acest sens a cerut guvernului provizoriu din Petrograd scut 
contra agresiunilor neîntemeiate ale ucrainienilor16. 

Colacul de salvare, însă, l‑a oferit Lenin prin intermediul „Declaraţiei 
drepturilor popoarelor din Rusia”. Cu toate acestea, a apărut o nouă ame‑
ninţare constituită de destrămarea unităţilor militare ruseşti în urma 
loviturii de stat bolşevice17. armata rusească intrând în descompunere, a 
dezlănţuit dezmăţul în cuprinsul Moldovei şi Basarabiei. Faţă de această 
situaţie nenorocită, conducătorii poporului român din Basarabia au luat 
măsuri pentru eliberarea Basarabiei şi unirea ei cu ţara. Spre a restabili 
ordinea, s‑a cerut ajutorul oastei regelui Ferdinand I18.. Pentru a proteja 
depozitele şi căile de comunicaţie, dar şi pentru a răspunde apelului autori‑
tăţilor din Chişinău, ameninţate de forţele bolşevice, în Basarabia au intrat 
patru divizii române(două de infanterie şi două de cavalerie). Înainte de 
venirea trupelor române, în Basarabia mişcarea românească de emanci‑
pare naţională cunoscuse un remarcabil progres. Marele congres ostăşesc, 
reunit la Chişinău (2–7 noiembrie 1917), într‑o atmosferă de avânt (era 
prezent pe lângă militarii moldoveni şi un batalion de voluntari ardeleni, 
proveniţi din foştii prizonieri din armata austro‑ungară, aflaţi în Rusia), a 
proclamat autonomia politică şi teritorială a Basarabiei, a hotărât constitui‑
rea forţelor armate proprii şi convocarea unui organ reprezentativ, destinat 
să conducă Basarabia: Sfatul ţării. 

Republica Democratică Moldovenească Autonomă
Întrunit la 21 noiembrie, Sfatul ţării avea 84 de deputaţi moldoveni 

şi 36 ai diverselor minorităţi, conduşi de Ion Inculeţ. Curentul favorabil 
unirii cu România l‑a avut ca exponent pe acelaşi Pan Halippa, editor 
al gazetei „Cuvânt Moldovenesc” dar şi pe Ion Pelivan. La 2 decembrie, 
Sfatul ţării a proclamat Republica Democratică Moldovenească autonomă 
în cadrul Federaţiei Ruse. Preşedintele acesteia era Inculeţ, iar guvernul, 
numit consiliu de directori, îl avea în frunte pe Pantelimon Erhan, apoi 

16 Ibidem, p. 280.
17 Vincenţiu Dascălu, op. cit., p. 26.
18 Constantin Kriţescu, op. cit., volumul II, p. 229.



568 | Mădălina‑andreea STaN

pe Daniel Ciuhureanu19. Dar opera de organizare şi consolidare a noii 
republici a întâmpinat mari greutăţi, deoarece cohortele moldoveneşti 
erau prea slab închegate şi prea puţin disciplinate pentru a putea garanta 
pacea şi buna ordine din ţară. Bande nesfârşite de soldaţi ruşi de pe fron‑
tul român inundau Basarabia, pentru a comite aici jaf, pradă şi asasinate 
de tot felul. În condiţiile acestea, organizarea administraţiei şi justiţiei, 
naţionalizarea învăţământului şi îndeosebi introducerea reformei agrare 
nu se puteau realiza cu graba şi succesul dorit de toţi. Părţile de nord şi de 
sud ale ţării au fost lăsate pradă armatelor ruseşti bolşevizate, iar în restul 
ţării au ars în flăcări curţile boiereşti şi magaziile despuiate de cuprinsul 
lor. Populaţia îngrozită s‑a îndreptat către Sfatul ţării şi Sfatul Directorilor, 
cerând scut şi ajutor contra bandelor de hoţi şi asasini care jefuiau şi terori‑
zau în modul cel mai îngrozitor. Pentru a pune capăt acestei insuportabile 
stări de lucruri, Sfatul Directorilor a hotărât, în şedinţa din 8 decembrie 
1917, să trimită o delegaţie la Iaşi, pentru a cere reprezentanţilor antantei şi 
guvernului român concurs militar contra anarhiei bolşevice din Basarabia. 
În Iaşi situaţia politică era grea. armatele ruseşti fraternizau cu inamicul. 
Disciplina militară dispăruse cu totul. Marele cartier general rus din Iaşi 
de sub comanda generalului Şcerbacev era ameninţat de revoluţionarii ruşi 
şi trebuia să fie păzit de ostaşi români. În seama armatei române rămăsese 
apărarea întregului front din Moldova şi Bucovina, iar pe lângă aceasta, uni‑
tăţile româneşti erau pretutindeni ocupate cu dezarmarea trupelor ruseşti 
în completă descompunere. Reprezentanţii antantei se purtau cu gândul 
de a trimite în Basarabia o divizie sârbească şi alta cehoslovacă pentru a 
scuti viaţa şi avuţia greu încercatei populaţii basarabene. Diviziile acestea 
s‑au format în Rusia din prizonierii sârbi şi cehoslovaci din armatele aus‑
tro‑ungare, iar trimiterea lor în Basarabia a întâmpinat piedici de neînvins. 
Tot la Kiev s‑au organizat şi mai multe legiuni de voluntari ardeleni şi 
bucovineni, soldaţi şi ofiţeri, şi anume cu ajutorul guvernului român, în 
vederea ocupării Transilvaniei şi Bucovinei. Câteva detaşamente din aceste 
regimente fuseseră trimise în Basarabia, unde au avut o ciocnire sângeroasă 
în gara din Chişinău. În situaţia critică în care se afla, guvernul român n‑a 
avut trupe disponibile pentru a le trimite în Basarabia, unde bolşevicii se 
instalaseră, exercitând un regim de teroare îndreptată contra burghezilor, 
care nu împărtăşeau convingerile lor bolşevice. În acest context, mem‑
19 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 1997, p. 287.
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brii ai Consiliului Directorilor, deputaţii din Sfatul ţării s‑au împrăştiat 
sau au fost omorâţi. În Chişinău se instalase ştabul armatei bolşevice, ce 
se compunea din marii strategi Perper, Levinson, Kaabak şi puşcăriaşul 
Katowski. În seara de 5 ianuarie 1918 blocul moldovenesc, fracţiunea cea 
mai numeroasă din Sfatul ţării, s‑a întrunit în sala de şedinţe pentru a 
hotărî trimiterea unei noi delegaţii la Iaşi pentru a cere cu toată stăruinţa, 
intervenţia armatei româneşti în Basarabia contra prăpădului bolşevic. 
astfel, guvernul român, sub preşedinţia lui I. C Brătianu, a trimis trupe 
aflate sub comanda generalului Broşteanu, care intrând în Chişinău, au fost 
primite cu un entuziasm indescriptibil. În faţa dorobanţului român care, 
înfruntând cele mai straşnice primejdii ce l‑au ameninţat din toate părţile, 
a rămas neclintit în împlinirea datoriei sale faţă de ţară şi neam, bandele 
bolşevice s‑au retras la Tighina, pentru ca după o ciocnire sângeroasă să 
fie izgonite şi de acolo şi alungate dincolo de Nistru. Ordinea şi liniştea 
au fost restabilite în cea mai mare parte a Basarabiei, Sfatul ţării reuşind 
să îşi reia activitatea sub scutul şi ocrotirea armatei române. Ca urmare a 
acestor evenimente, printr‑o şedinţă a parlamentului basarabean în data de 
24 ianuarie, a fost votată în unanimitate independenţa Republicii. 

O geană de lumină
De formă, Basarabia era un stat independent, în realitate însă noua 

republică nu avea nici organizarea cuvenită şi nici condiţiile de dezvoltare 
necesare pentru propăşirea unui stat, motiv pentru care toţi bunii patrioţi 
din Basarabia erau încredinţaţi că singura soluţie a problemei politice a 
patriei lor nu putea fi alta decât unirea ei cu vechea Moldovă, din tru‑
pul căreia fusese ruptă de ruşi cu o sută de ani în urmă. Gândul acesta, 
nemărturisit trăia ascuns în cutele cele mai tainice ale sufletului fiecă‑
rui moldovean adevărat, ca ceva moştenit din tată în fiu, fără ca el să‑şi 
fi putu da seama. La privirea steagurilor biruitoare şi a ostaşilor eroici, 
grupaţi sub adumbrirea lor, precum şi în urma propagandei de trezire şi 
deşteptare a conştiinţei naţionale, ce se făcea, pe o scară foarte întinsă, de 
o pleiadă întreagă de intelectuali români din vechiul Regat, din ardeal şi 
din Bucovina, care veniseră la Chişinău şi în celelalte centre administrative 
şi culturale din Basarabia, s‑a trezit în sufletul moldovenilor dintre Prut şi 
Nistru, şi îndeosebi ale conducătorilor lor, ideea solidarităţii naţionale şi 
dorul de a se reîntoarce la sânul Patriei‑mamă, de la care moşii şi strămoşii 
lor fuseseră răpiţi de vulturul Uralului. 
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Consiliul judeţean din Bălţi şi apoi cel din Soroca şi Orhei au fost 
cele dintâi corporaţii constituite care au cerut sus şi tare unirea20. Dorinţa 
aceasta s‑a dovedit a fi a întregii ţări, şi de aceea Sfatul ţării, întrunit în 
şedinţa solemnă, în ziua de 27 martie 1918, în sala festivă a liceului al III‑lea 
din Chişinău, a votat cu o majoritate de 86 de voturi pentru şi numai 3 
împotrivă, rezoluţia pentru Unirea Basarabiei cu România. astfel, după un 
secol de opresiune şi rusificare, Basarabia se reîntoarce la Patria‑mamă din 
propria voinţă. În Decretul regal ce a consfinţit această unire, promulgat de 
Regele Ferdinand I la 9 aprilie 1918, se menţiona printre altele că, potrivit 
Hotărârii Sfatului ţării „luată în numele poporului basarabean, Basarabia 
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile gra‑
niţe cu austria, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa 
România”21. Din acest moment, lacrimile Basarabiei au încetat în speranţa 
fericirii şi liniştii veşnice, lucru care nu s‑a petrecut datorită condiţiilor 
vitrege ale anilor următori.

Cu toate acestea, actul Unirii din 27 martie a avut urmări binecuvântate 
pentru Basarabia. Evenimentele au avut o însemnătate marcantă conştien‑
tizată, căci imediat, toată lumea s‑a pus pe lucru pentru a întări Unirea şi a 
o extinde din domeniul politic şi asupra celui sufletesc. S‑a realizat o resta‑
bilire a dreptăţii încălcate prin împământenirea ţăranilor, nedreptăţiţi sub 
regimul rus, chemarea maselor mari la viaţa publică prin drept de vot uni‑
versal, egal, direct şi secret, restabilirea poporului în dreptul de a se cârmui 
prin oameni ieşiţi din sânul său, restabilirea limbii şi culturii poporului 
român în toate drepturile şi rosturile din care fusese alungată din şcoală, 
biserică, administraţie, justiţie şi ca corolar: acordarea pentru minorităţi 
a dreptului de a‑şi cultiva limba în şcoală şi în afară de şcoală. Întregită 
în hotarele ei etnice şi istorice, populaţia basarabeană, pentru prima dată 
după peste o sută de ani de ocupaţie străină, a început să se simtă din nou 
acasă. anton Mărgărit, cunoscut istoric, afirmă: „Fără dorinţa, energia şi 
voinţa basarabenilor, această unire ar fi fost imposibilă”22. 
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