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IOAN PELIVAN ISTORIC AL 
MIŞCĂRII DE ELIBERARE 

NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

Într-un volum publicat anterior, din seria Făuritorii unităţii naţionale –
seria Basarabia, am prezentat viaţa şi activitatea lui Ioan Pelivan 
(1876-1954), unul dintre cei mai proeminenţi luptători naţionali basarabeni, 
ce a pus o piatră grea la temelia unirii tuturor românilor în graniţele lor 
fireşti. Destinul politic şi uman al lui Ioan Pelivan a fost marcat de marile 
evenimente istorice din prima jumătate a secolului al XX-lea: cele două 
războaie mondiale; căderea autocraţiei ruse şi destrămarea imperiului ţarist; 
acapararea puterii de către bolşevici şi crearea imperiului sovietic bolşevic; 
unirea Basarabiei cu România şi desăvârşirea unităţii naţional-statale 
a românilor; evoluţia regimului politic din Europa de la democraţie la 
dictatură şi extinderea, după cel de al Doilea Război Mondial, a modelului 
totalitar sovietic comunist asupra unor state europene, inclusiv a României. 

Ioan Pelivan a cunoscut aceste evenimente nu ca simplu spectator 
sau ca martor ocular: le-a trăit cu adevărat cu întreaga-i fiinţă. La cele 
constructive a participat nemijlocit, depunând efort, demonstrând 
competenţă şi responsabilitate; cele distructive, la fel, l-au vizat, cu părere 
de rău, la modul direct, devenind, în cele din urmă, jertfă a acestora. 

A rămas fidel credoului său politic formulat încă în tinereţe – unitatea 
naţională este cel mai propice mediu de afirmare a unei naţiuni. Într-o 
scrisoare, din 1936, adresată profesorului Nicolae Iorga, încercatul luptător 
mărturisea: „Dacă am putut suporta în tinereţea mea temniţe, exil, cazarmă, 
destituire din magistratură şi fel de fel de prigoniri şi umiliri sub regimul 
ţarist – cauza a fost „credinţa“ mea nestrămutată, despre care D-voastră 
vorbiţi în „Neamul Românesc”, în dreptatea şi sfinţenia cauzei româneşti. 

Românismul devenise pentru mine o credinţă neclintită, o adevărată religie. 
De când s-a trezit în mine conştiinţa naţională – nicicând, niciodată 

şi nicăieri – nici la Universitate, nici în temniţe şi nici în surghiun – nu 
au încetat dragostea mea neţărmuită şi interesul meu copleşitor pentru 
România liberă, pe care încă nu o văzusem, dar pentru care ardeam de 
nerăbdare să-i „văd fiinţa”, să-i „aud graiul“ şi să-i sărut pământul. 

Când am avut fericirea nespusă să trec „Prutul blestemat“ şi să asist la 
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Cursurile D-voastră de vară de la Vălenii de Munte, unde am putut cunoaşte 
mai mulţi iredentişti din Ardeal şi Bucovina, – iredentismul ce clocotea în 
mine, s-a aprins şi mai puternic. 

Eram în stare să îndur orice chin, să merg chiar în spânzurătoare, 
pentru „religia mea românească”1. Aceste rânduri dintr-o scrisoare a lui 
Ioan Pelivan către profesorul istoric Nicolae Iorga denotă convingerea 
clară naţională, convingere care l-a ghidat pe marele luptător în toate 
acţiunile sale. Ioan Pelivan nu a fost un revoluţionar fanatic, nu a fost o 
fire excentrică, aşa cum le-ar plăcea unora să-l prezinte, ataşamentul său 
la ideea naţională se înscrie perfect în peisajul doctrinelor politice de la 
răscrucea secolelor XIX-XX, când marile imperii multinaţionale întrase 
într-o fază de disoluţie, iar la orizont se conturau construcţiile naţionale 
fireşti. El a înţeles poate mult mai bine şi mai profund decât alţii suflul 
epocii – destrămarea imperiilor şi desăvârşirea unităţii naţional-statale – şi 
a depus toate eforturile pentru realizarea acestui deziderat2. 

Personalitate eminentă a vieţii politice şi culturale din Basarabia, Ioan 
Pelivan a creat în decursul vieţii sale o bogată operă ştiinţifică şi publicistică, 
rămasă, din păcate, aproape total nevalorificată până în zilele noastre. 
Despre necesitatea publicării operei fruntaşului basarabean, se pronunţa, 
încă în iunie 1936, istoricul şi publicistul Gheorghe Gh. Bezviconi3, cu 
ocazia împlinirii a 60 de ani de viaţă şi a 35 de ani de activitate pe tărâm 
obştesc a lui Ioan Pelivan. Reputatul istoric astfel definea rolul şi locul 
marelui luptător în istoria Basarabiei: „În mijlocul făuritorilor Unirii, 
Ion Pelivan, alături de Pantelimon Halippa, mai mult decât oricare altul, 
reprezintă puntea de trecere între Basarabia de altă dată şi cea de astăzi. 
Naţionalismul şi dărnicia unor Vasile Stroescu şi Nicu Casso, prin şcoli 
familiare moldoveneşti, precum cea din Chişcăreni şi altele, au menţinut şi 

1  O scrisoare a dlui Ion Pelivan către dl. prof. N. Iorga, în „Viaţa Basarabiei”, 
Anul V, 1936, Nr. 7-8, iulie-august, p. 105-106. Iniţial, scrisoarea a fost publicată în ziarul 
„Neamul Românesc”, nr. 139, 28 iunie 1936. 

2 Vezi pe larg Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, părinte 
al mişcării naţionale din Basarabia, Ediţia a I-a, cu un cuvânt înainte de Corneliu 
Mihail Lungu, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011; Ediţia a II-a revăzută şi 
completată, cu un cuvânt înainte de Corneliu Mihail Lungu şi o postfaţă de Eugenia Danu, 
Editura Notograf Prim, Chişinău, 2012. 

3 Gheorghe Gh. Bezviconi (Bezveconnîi) (născut la 14 aprilie 1910 – decedat la 
30 aprilie 1966) a fost un important istoric şi genealogist român, membru corespondent al 
Academiei Române şi al unor institute de istorie din Franţa şi Belgia, membru onorific al 
„Societăţii publiciştilor şi scriitorilor străini” din Bulgaria, membru fondator al Societăţii 
Scriitorilor din Basarabia, membru al Comitetului de Conducere şi reprezentantul ei la 
Bucureşti, fondator şi director al revistei istorice „Din trecutul nostru”. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  15

au trezit în sufletul tineretului intelectual al Basarabiei nobilul sentiment al 
iubirii de Patrie. Opera moldovenească a unor Mihăiţă Feodosiu şi Pavel 
Dicescu a propagat şi ea, la rădăcină, naţionalismul patriarhal al Moldovei 
Răsăritene. Din izvoarele acestea, pline de o energie etnică nesecată, a apărut 
generaţia tânără a Unirii, care, încă de pe băncile Seminarului Teologic din 
Chişinău şi-a manifestat o atitudine dârză în cucerirea dreptului ei de viaţă 
naţională. Firul realizărilor generaţiilor antecedente a adus această grupare 
tinerească la ziarul moldovenesc „Basarabia”, al cărui suflet a fost Ion 
Pelivan. Este o etapă a Unirii! Şi, dacă în vâlva revoluţionară din preajma 
Unirii au fost uitaţi apostolii – predecesori ai ultimului act istoric de 
reîntregire a Neamului, apoi sacrificiul acesta în momentele acelea tragice 
nu l-a făcut nici Ion Pelivan, nici ceilalţi de seama lui. Poate, sacrificiul 
se impunea în faţa puhoiului „svobodei”, pentru a salva, pe viitor, Unirea 
zămislită. Nu-i loc să discutăm meritele trecutului şi treptele prin care a mers 
la decădere vechea boierime a Basarabiei. A rămas însă o pagină frumoasă 
în istoria Neamului şi măcar această imagină ştearsă urma să fie salvată în 
faţa distrugerii şi a focului devastator din 1917-1918. Ion Pelivan a făcut 
tot posibilul ca să salveze actele istorice ale trecutului Basarabiei. Fără o 
restricţie şovinistă, fără un criteriu fals în căutarea adevărului istoric, Ion 
Pelivan, de la Unire încoace, a devenit adevăratul acumulator al energiei 
trecutului prin căutarea, strângerea şi păstrarea unor restanţe nepreţuite 
ale Basarabiei veacului trecut. Comoara unui îndrăgostit de slova scrisă 
despre Moldova dintre Prut şi Nistru se complecta mereu. Era, poate, 
şi un gest de recunoştinţă faţă de acei oameni, care au lăsat o părticică 
a sufletului lor nobil fruntaşilor actuali. Numele său – Ivan Egorovici – 
aşa ar suna în limbajul „basarabean”, ne aduce aminte de un alt fruntaş al 
provinciei noastre – mareşalul Ivan Egorovici Catargi. Un fir îl leagă pe 
Ion Pelivan de distinsul luptător al zemstvei basarabene – Ivan Vasilievici 
Cristi, a cărui bursă a sprijinit pe tânărul la Universitate. Hasdeu, Sturdza, 
Leonard, Stamati, Sârbu, Chiriac – iată câteva nume care frământă mintea 
vajnicului basarabean, când vorbesc cu el de „fost-au-fost“ al Basarabiei 
noastre. Puţini sunt acei, care înţelegem importanţa covârşitoare a adunării 
actelor istorice despre Moldova Răsăriteană. Noi ne dăm însă bine seama 
de meritele lui Ion Pelivan, pe tărâmul acesta anevoios, şi ştim că o altă 
generaţie îi va ridica un monument şi pentru dragostea aceasta faţă de 
trecutul dispărut. Dacă va realiza să publice măcar o parte a celor culese, 
volumul acela va fi omagiul veşnic al Basarabiei pentru vajnicul luptător, 
care n-a uitat ceea ce nu a trebuit să fie lăsat în părăsire”4. 

4 Gheorghe Gh. Bezveconnîi, Ion Pelivan şi trecutul Basarabiei, în „Viaţa 
Basarabiei”, Anul V, Nr. 7-8, iulie-august 1936, p. 143-144. 
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Prin volumul de faţă ne propunem să aducem în atenţia opiniei publice 
opera istoriografică a lui Ioan Pelivan, pornind tocmai de la ceea ce 
Gheorghe Gh. Bezviconi considera, pe bună dreptate, că trebuie să fie un 
„omagiu veşnic al Basarabiei pentru vajnicul luptător...“ 

Ioan Pelivan a fost încă de la o vârstă fragedă un împătimit de 
istorie, fiind în mod firesc preocupat cu precădere de trecutul zbuciumat 
al Basarabiei. Dar, fireşte, curiozitatea tânărului nu putea fi satisfăcută 
la orele de istorie din şcolile ţariste. Sintetizând esenţa politicilor 
educaţionale promovate de autorităţile ţariste, Ioan Pelivan, în memoriile 
sale, avea să conchidă că, în şcolile ţariste: „Tot gândul, toată atenţia, toată 
dragostea, toată mintea noastră erau îndreptate spre Rusia, spre poporul 
rus, spre tot ce e rusesc”5. Fundamentalismul ecleziastic şi laic rus cu care 
erau îndoctrinaţi elevii trebuia să înăbuşe orice dorinţă de manifestare a 
identităţii naţionale. Valorile naţionale create de-a lungul veacurilor în 
spaţiul geografic basarabean şi cel naţional românesc – limba strămoşilor, 
obiceiurile şi tradiţiile, cântecele populare şi dansurile naţionale, cultura 
laică şi bisericească, istoria poporului băştinaş – erau completamente 
neglijate şi persecutate. Şi chiar dacă în procesul de studii sau în puţinele 
publicaţii, evident de limbă rusă, ce aveau difuzare în ţinut, se amintea 
câte ceva despre acestea, se făcea doar la modul denigrator şi în bătaie de 
joc. La orele de clasă, la geografie, în cazul în care profesorii trebuiau să 
le vorbească elevilor despre România, ei menţionau doar faptul că această 
ţară este „vecină cu gigantul nostru Imperiu Rus”6. Cu aceeaşi atitudine 
dispreţuitoare elevii erau trataţi şi la lecţiile de istorie. De exemplu, 
profesorul de la Seminarul Teologic, le povestea copiilor că referitor la 
originea românilor „în ştiinţa istorică“ există două teorii. După una românii 
ar fi de origine ţigănească. Ca probă de verosimilitate a acestei teorii dânsul 
se referea la lăutarii ţigani din Basarabia, veniţi din România, care spuneau 
că sunt din România şi vorbesc româneşte. După cea de-a doua teorie, la fel 
de „ştiinţifică“ ca şi prima, românii ar fi urmaşii şi descendenţii tâlharilor 
exilaţi, acum 18 veacuri, pentru faptele lor criminale din Roma şi Italia în 
Dacia cucerită de împăratul Traian. Pentru a fi credibil în explicaţia destul 
de năstruşnică, „sârguinciosul“ profesor mai adăuga că acest procedeu 
practicat în antichitate este utilizat şi în prezent, deoarece, după cum li se 
explica tinerilor seminarişti, şi, astăzi, „Rusia trimite hoţii săi şi elementele 
periculoase statului în Siberia”. Prin acest procedeu didactic destul de subtil, 
ţariştii dintr-o lovitură omorau doi iepuri: călcau în picioare demnitatea 

5  Ioan Pelivan, Basarabia cea diferită de Rusia, în „Magazin istoric”, nr. 3, 2006, 
p. 20. 

6  Ibidem. 
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naţională şi umană a tânărului învăţăcel, dar, totodată, băgau frica în tineri, 
avertizându-i că în caz de neascultate sau nesupunere au toate şansele să 
facă cunoştinţă cu întinderile nemărginite ale Siberiei. Într-adevăr, mai 
târziu, unii din ei, inclusiv Ioan Pelivan, au simţit, pe propria piele, ce 
înseamnă să fii rupt de la baştină şi exilat în imensitatea siberiană. 

Setea de cunoştinţe şi marea dorinţă de a cunoaşte adevărul l-au 
determinat pe tânărul seminarist să caute surse de informaţie în afara 
bibliotecii seminarului, pe poliţele căreia îşi găsise loc doar cărţile pline 
cu neadevăruri ca să nu zicem cele îmbâcsite cu minciuni. Ca elev al 
Seminarului Teologic din Chişinău, pe care l-a urmat între 1892 şi 1898, 
tânărul Pelivan a avut norocul să găsească la un coleg al său şi să citească 
primul şi unicul manual, în limba română şi cu conţinut românesc, apărut 
în Basarabia, sub regimul rusesc. Este vorba de Cursulu primitivu de 
limba rumânâ, compusu pentru sholele elementare şi IV classe gimnasiale 
(Chişinău, 1865), avându-l în calitate de autor pe profesorul Ioan Doncev, 
de la Gimnaziul din Chişinău. Adept convins al unităţii de limbă şi de 
neam a moldovenilor şi muntenilor, alcătuitorul a inclus în lucrare cele mai 
frumoase texte populare, literare, religioase şi istorice ale autorilor de pe 
ambele maluri ale Prutului: fragmente din Istoria Moldovei de profesorul 
Ioan Albineţ; fabulele lui Alexandru Donici – Galbenul, Greierul şi 
furnica, Vulpea şi bursucul, Vulpea şi măgarul, Două poloboace, Racul, 
broasca şi ştiuca ş.a.; poeziile lui Vasile Alecsandri – Adio Moldovei, La 
mormântul ş.a.; baladele Păunaşul codrilor, Inelul şi năframa, Năluca ş.a.; 
doinele şi cântecele Sora şi hoţul, Cântec haiducesc, Tatarul ş.a.; poeziile 
lui Grigore Alexandrescu – Frunzele, Câinele soldatului ş.a.; versurile lui 
Dimitrie Bolintineanu – Muma lui Ştefan cel Mare, La o amică, O tânără 
pe patul morţii ş.a.; poeziile lui George Creţeanu – Cântecul străinătăţii, 
La Teodor Aman ş.a.; poezia lui George Sion – Limba română (creaţia fiind 
atribuită greşit lui Alexandru Pelimon), precum şi creaţii literare semnate 
de Gheorghe Asachi, Dimitrie Gusti (Imnul moldovenilor) ş.a. 

Mai târziu, ca student la Universitatea din Dorpart-Iuriev (azi Tartu) din 
Estonia, vechi centru universitar, cu frumoase tradiţii şcolare (1898-1903), 
Ioan Pelivan a desfăşurat o intensă activitate instructiv-educativă printre 
colegii studenţi, în spiritul tradiţiilor de luptă ale înaintaşilor. A fost iniţiatorul 
creării „Pământeniei basarabeane”, al cărei scop era dezvoltarea conştiinţei 
naţionale, a interesului pentru istoria, cultura şi literatura românească. 
Membrii societăţii întemeiază o bibliotecă clandestină, în care se găseau 
nu doar cărţi revoluţionare ruse, ci şi literatură în limba română, lucru ce 
sfida „canoanele“ politice din Rusia. „Pământenia“ primea aproape cu 
regularitate ziarele editate la Bucureşti: „Apărarea Naţională”, „Adevărul”, 
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„Universul”; revistele „Albina românească”, „Sămănătorul”, precum şi 
multe cărţi de literatură şi istorie română. În materie de istorie naţională, 
membrii „Pământeniei“ se documentau din lucrările lui Grigore Tocilescu, 
Alexandru D. Xenopol, Nicolae Iorga, Zamfir Arbore ş.a. Literatura română 
era reprezentată în biblioteca Pământeniei de operele lui Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu, Alexandru Vlăhuţă, George Coşbuc, Ion Creangă etc. 
Legătura cu „sponsorii“ era asigurată prin corespondenţă şi prin alte metode 
de Ioan Pelivan, Gheorghe Chicu, Vasile Oatul şi alţii. Studenţii basarabeni 
de la Dorpart întreţineau corespondenţă cu emigranţii basarabeni din 
România – Zamfir Arbore, Petru Cazacu, Gheorghe Madan şi alţii. 

În discursul rostit, la sărbătorirea sa din 1 iunie 1936, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 60 de ani şi a 35 de ani de activitate naţional-patriotică, 
Ioan Pelivan avea să menţioneze: „La Universitatea din Dorpat, care a fost 
adevărata noastră Alma Mater, noi am început să studiem, în mod conştient 
trecutul nostru românesc, la început după lucrările istoricilor ruşi..., pentru 
ca mai târziu să profităm de manualele de istorie şi literatură română ce ni 
se trimiteau de la Iaşi şi Bucureşti de către emigranţii basarabeni... Acolo 
ne-am format noi concepţiile noastre politice şi sociale. Acolo – în mediul 
studenţilor eterogeni, în auzul imnurilor lor naţionale şi cântecelor lor 
patriotice, sub influenţa literaturii lor naţional-revoluţionare, plină de lupte 
tragice, dar eroice, pentru desrobire – ni s-a trezit definitiv conştiinţa noastră 
naţională de moldoveni şi de români. În sfârşit, în temniţele Dorpatului şi 
Wendenului, precum ulterior în surghiunul din tundrele guvernământului 
Arhanghelsk, ni s-a oţelit voinţa de a lupta pentru dărâmarea „puşcăriilor 
popoarelor“ (Taras Şevcenco) şi pentru ridicarea naţională culturală şi 
economică a Basarabiei”7. Prin cultivarea interesului pentru limba, literatura, 
istoria şi cultura română, la care Pământenia studenţilor basarabeni a avut un 
rol remarcabil, s-a dezvoltat curentul naţional românesc în provincia dintre 
Prut şi Nistru, care a fost un curent preponderent cultural, preluând ideile 
şi temele de bază ale naţionalismului cultural constituit în ţările române 
în secolele XVIII-XIX, naţionalism circumscris, la rândul lui, modelului 
sud-est european în general. Acest tip de naţionalism se va manifesta plenar 
în revoluţia rusă din 1905 şi va da roadele cunoscute în anii 1917-19188. 

7 „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8/1936, p. 92-94; Ion Şpac, Viaţa Basarabiei. 1932–
1944. Cercetări bibliografice şi informative, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca 
Ştiinţifică Centrală, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Editura „Pontos”, 
Chişinău, 2002, p. 315. 

8 Cuvânt înainte la vol. Ioan Pelivan, Deşteptarea Naţională. Corespondenţă. 
Memorii (1900‑1918), Ediţie specială îngrijită de Gheorghe Negru, în „Destin Românesc”, 
Revistă de istorie şi cultură, An IV(XV) Nr. 5-6 (63-64), Institutul Cultural Român, 
Chişinău, 2009, p. 6-7. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  19

Fiind între membrii primei grupări naţionale la Chişinău, Ioan Pelivan 
a devenit redactor-şef al ziarului „Basarabia”, înfiinţat la începutul anului 
1906, prin care era propagată intens ideea introducerii limbii române în 
învăţământ. Deşi existenţa „Basarabiei“ a fost de relativ scurtă durată, 
publicaţia a avut o mare importanţă din punct de vedere organizatoric şi 
ideologic, contribuind mult la consolidarea mişcării naţionale. 

Cu toate că era supravegheat mereu de poliţia rusească, Ioan Pelivan 
reuşeşte să facă dese călătorii peste Prut. Devine tot mai interesat de evoluţiile 
de pe scena politică din România, fiind la curent cu evenimentele şi noutăţile 
culturale din Vechiul Regat. Un rol notabil în ceea ce priveşte educaţia sa în 
spiritul valorilor naţionale îl vor avea întâlnirile cu personalităţi de marcă din 
ţară, dintre care cele cu Nicolae Iorga comportă o semnificaţie aparte. Prima 
întâlnire cu marele istoric a avut loc la Slănic, apoi Ioan Pelivan a venit la 
cursurile de vară de la Vălenii de Munte. Iată cum descrie un participant 
(Apostol D. Culea) la cursurile de vară de la Văleni sosirea grupului de 
basarabeni, între care se afla şi Ioan Pelivan: „Un zvon prinsese să umble 
printre noi cursiştii într-o seară din vara anului 1910: sosesc nişte moldoveni 
din Basarabia. Cine sunt? Din ce parte a Basarabiei vin? Cum au îndrăznit 
să treacă Prutul de acolo, de unde ştirile ajungeau la noi rare şi aproximative, 
ca din lumea planetei Marte? Cum or fi la chip şi la port? Şi în temperatura 
Vălenilor de atunci, solii de peste Prut ne păreau coborâţi din Neamul 
Şoimăreştilor. Mai eram şi după lectura documentului răzeşilor din Răzeni, 
citit de către dl. Iorga cu acea inimitabilă rezonanţă adusă de peste veacuri. În 
aşteptarea mosafirilor, trăiam o Moldovă de închipuire de pe la 1600, când o 
uşă se deschide. Abia îşi face loc în sala ticsită un voinic blond, înalt, cu nas de 
şoim, urmat de o doamnă. Era Ioan Pelivan de la Bălţi şi o rudă a sa Doamna 
Oatu, preoteasă dacă nu mă înşel. Privirile electrizate ale ascultătorilor s-au 
pironit peste noii veniţi, nu mai puţin emoţionaţi ca noi. Ne-am ridicat în 
picioare şi cred că ropotele ne-au tăbăcit palmele în seara aceia. Dl. Iorga, 
mişcat, rosti cuvinte tâlcuitoare de bun sosit vestitorilor de la Răsărit. Văd 
pe Ioan Pelivan neclintit, ca o stană de piatră, timp de un ceas, cu şiroaie de 
lacrimi pe obraz, sorbind parcă cuvintele înaripate ale prof. Iorga. Numai 
tovarăşa sa de drum, cu roşaţa jenei pe obraji, se părea că face o sforţare să 
prindă ceva din năvala frazelor arzătoare. Dl. Iorga evoca mi se pare un colţ 
şi un veac din Moldova de altă dată; iar Dna Oatu se bănuia că abia înţelege 
româneasca înflorită, tumultoasă de bogăţia imaginilor, a profesorului. 
Veniseră la noi cele două Basarabii de atunci: una pe jumătate rusificată, dar 
cu o licărire de conştiinţă naţională, care se dorea totuşi păstrată, şi cealaltă 
Basarabie, trează, încrezătoare în destinul unificator, ce va să fie...”9. 

9 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), Bucureşti, fond 1449, dosar 215, 
f. 1. 
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Despre întâlnirile cu Nicolae Iorga şi forţa generatoare de noi energii 
a manifestărilor de la Văleni de Munte în consolidarea propriei conştiinţei 
naţionale, cât şi, în general, a românilor din provinciile aflate sub dominaţia 
străină, Ioan Pelivan va arăta, într-o scrisoare adresată marelui istoric, în 
data de 22 iunie 1936, la aniversarea a 60 ani de viaţă, următoarele: „Când 
am avut fericirea nespusă să trec «Prutul blestemat“ şi să asist la cursurile 
D-voastră de vară, de la Vălenii de Munte, unde am putut cunoaşte mai mulţi 
iridentişti din Ardeal şi din Bucovina, – iridentismul ce clocotea în mine şi 
până atunci, s-a aprins şi mai puternic. Eram în stare să îndur orice chin, să 
merg chiar la spânzurătoare, pentru «religia mea românească». Câtă vreme a 
durat în Basarabia stăpânirea străină, eu, numai în Ţara Românească liberă, 
unde petreceam în fiecare vară câte 2-3 săptămâni, şi mai ales în calda şi 
frăţeasca atmosferă de la Vălenii de Munte, puteam căpăta curaj şi noi forţe 
de luptă şi de răbdare. Numai acolo mă găseam, într-adevăr, acasă. Numai 
acolo respiram liber. Numai acolo simţeam adevărata dragoste de mamă, şi 
adevărata mângâiere de frate, de care noi, basarabenii, am fost lipsiţi mai 
bine de un veac. Vălenii de Munte au fost o adevărată citadelă iridentistă care 
a dominat şi îndrumat, direct şi indirect, aspiraţiile şi energiile atâtor generaţii 
de iridentişti din toate provinciile româneşti subjugate. Dumnezeu să ajute, 
ca această citadelă naţională să domine şi să îndrumeze şi pe viitor energiile 
şi aspiraţiunile tuturor bunilor români, spre consolidarea şi apărarea celor 
dobândite în trecut”10. Întâlnirile cu Nicolae Iorga vor continua inclusiv în 
timpul tumultoaselor evenimente din 1917-1918. Marele istoric consemna că 
pe data de 16 decembrie 1917 l-a vizitat, la redacţia sa, Ioan Pelivan, însoţit 
de V. Cristi, „om cult care vorbeşte franţuzeşte şi italieneşte şi care, prevenit 
contra României, acum e încântat de ceea ce a văzut aici”11. 

Contactele şi discuţiile pe care Ioan Pelivan le-a avut cu Nicolae Iorga 
au avut o înrâurire aparte asupra propriilor cercetări în problema trecutului 
istoric al Basarabiei. În repetate rânduri, Pelivan s-a referit la interesul lui 
Nicolae Iorga faţă de istoria provinciei româneşti răsăritene, iar la rândul său, 
fruntaşul basarabean s-a bucurat de aprecierea marelui savant. Semnificativ 
în privinţa colaborării dintre cei doi este momentul 1912, când la Chişinău 
oficialităţile ruse sărbătoreau „eliberarea Basarabiei de sub jugul turcesc 
şi alăturarea ei la Rusia”, iar, în multe oraşe din România au avut loc 
acţiuni de protest împotriva Imperiului ţarist. Cu această ocazie, marele 
istoric Nicolae Iorga a tipărit, la Vălenii de Munte, o carte despre trecutul 

10  „Neamul Românesc”, Nr. 139 din 28 iunie 1936; „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 
7-8, iulie-august 1936, p. 105-106. 

11  N. Iorga, Memorii, 1931, citat după un fragment retipărit în Arhivele Basarabiei, 
1931, nr. 1, p. 60. 
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provinciei dintre Nistru şi Prut – „Basarabia noastră, scrisă după o 100 de 
ani de la răpirea ei de către ruşi”. Privind lucrurile în perspectivă, marele 
istoric făcea următoarea constatare încurajatoare: „În aşteptarea vremurilor 
când viaţa românească din Basarabia va porni de la toate amintirile ei pentru 
a-şi urmări toate drepturile naţionale, nu numai umane, încheiem această 
carte cu un îndemn călduros spre acea muncă încordată şi bine orânduită 
care singură poate grăbi sosirea acelor vremuri”.12 Lui I. Pelivan, marele 
savant i-a trimis mai multe zeci de exemplare, pe care acesta, grijuliu, 
le-a împărţit prietenilor săi. O serie de volume au fost trimise studenţilor 
moldoveni de la Petersburg, Odessa, Dorpat şi Kiev, unde activau societăţi 
culturale ale acestora, altă parte a distribuit-o „finilor“ săi din Basarabia13. 

Jubileul rusesc din 1912 a fost pentru întreaga Românie un prilej de 
jale. Liga Culturală a ţinut întruniri la Bucureşti şi prin alte oraşe. Secţiile 
acesteia au prăznuit cu steaguri îndoliate veacul de viaţă ce se împlinea 
în Basarabia smulsă. Peste tot a fost un îndemn: Să tragem clopoatele 
moarte,/ Căci azi e sfânta dezgropare/ A gloriei din vremi bătrâne/ Din 
Prut şi Nistru pân‑la mare. / În groapa lui tresare ţarul/ Ce ne‑a răpit 
pământul ţării/ Şi ţărna lui să se‑nfioare/ De fulgerele răzbunării...14

Obligat să participe la ceremoniile solemne, în calitate de funcţionar 
de stat (activa ca judecător la Bălţi), Ioan Pelivan nu numai că nu s-a 
prezentat la manifestări, dar a purtat, în mod demonstrativ, o cocardă 
tricoloră cernită, (în unele surse – o brăţară de doliu), trimisă de sora sa 
Ecaterina15, studentă la Facultatea de Medicină din Iaşi. Gestul său a 
indignat puternic toate cercurile ruseşti, luptătorul naţional fiind etichetat 
drept „trădător”, „separatist”, „spion român“ etc.16

Tot în anul 1912, Ioan Pelivan, mânat de adânca dragoste pentru 
cultura românească, a transmis la Expoziţia Naţională din Bucureşti, 
organizată de Liga Culturală, o serie de cărţi bisericeşti, documente, acte, 

12 Vezi: N. Iorga,Basarabia noastră, scrisă după o 100 de ani de la răpirea ei de 
către ruşi (1912) în N. Iorga, Neamul românesc în Basarabia, Editura Fundaţiei Culturale 
Române, Bucureşti, 1995, p. 308;Cf. T. Pamfilie, în „Sfatul Ţării”, 30 octombrie 1919; O 
pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917‑1918). Ediţie îngrijită, studiu introductiv 
şi selecţia imaginilor de Ion Negrei şi Dinu Poştarencu, Editura Prut Internaţional, 
Chişinău, 2004, p. 214-215. 

13 Ioan Scurtu, Dumitru Almaş, Armand Goşu, Ion Pavelescu, Gheorghe I. Ioniţă, 
Ion Şişcanu, Nicolae Enciu, Gheorghe E. Cojocaru, Istoria Basarabiei de la începuturi 
până în 2003 (coordonator: Ioan Scurtu), Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 
2003, p. 111. 

14 Apud: O pagină din istoria Basarabiei, p. 214. 
15  Ecaterina Pelivan, căsătorită Coteanu, după absolvirea studiilor la Facultatea de 

Medicină a Universităţii din Iaşi, a funcţionat ca medic la Orhei. 
16 Ioan Scurtu ş.a., Istoria Basarabiei de la începuturi pana în 2003, p. 111. 



22  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

covoare, icoane şi alte obiecte vechi moldoveneşti, caracteristice pentru 
cultura moldovenească, însărcinând cu această delicată misiune pe omul 
său devotat Mihail Platonovici Poriţchi. 

Din cele trimise la expoziţie, intelectualitatea română a putut să 
înţeleagă, că, deşi se împlineşte un secol de robie, moldovenimea 
basarabeană nu este moartă, ci numai adormită de vitregia timpurilor. Pe 
baza actelor şi documentelor trimise la Bucureşti, Nicolae Iorga a putut să 
ţină la Academia Română, la 14 septembrie 1912, o conferinţă interesantă 
intitulată Din ţinuturile pierdute: boieri şi răzeşi în Bucovina şi Basarabia17. 

Referitor la protestul din 1912 şi rolul jucat de N. Iorga, Pelivan va 
declara în Parlamentul României, în primii ani după Unire, că „Pe când aici 
în ţară, în frunte cu mult iubitul nostru Iorga se organizau conferinţe, se 
oficiau slujbe prin biserici pentru a deplânge soarta nenorocită a Basarabiei 
pierdute, reprezentanţii boierimei noastre ciocneau pahare de şampanie: 
«în sănătatea ţarului Nicolae şi pentru prosperitatea Rusiei Mari». Dar s-au 
găsit, d-lor, şi români adevăraţi, cari au protestat cu toată energia lor atât 
contra acestei sărbătoriri, considerând-o ca o insultă la adresa sentimentelor 
noastre româneşti, cât şi contra acelor români cari au luat parte la această 
sărbătoare infamă. Şi acei cari au protestat… au… fost pedepsiţi acei 
protestanţi. Dar ei au demonstrat, d-lor, că încă sunt români în Basarabia 
cari nu-şi vând conştiinţa lor naţională pentru nimic în lume!”18. 

Protestul lui Ioan Pelivan din anul 1912, când s-au „aniversat“ o sută de 
ani de la anexarea provinciei româneşti Basarabia de către Rusia imperială, 
capătă o semnificaţie deosebită în zilele noastre, având în vedere că de 
curând s-au împlinit 200 de ani de la raptul Moldovei de Răsărit de către 
imperiul ţarist. În Declaraţia grupului de iniţiativă „Anul 1812”, adoptată de 
un grup de personalităţi culturale şi istorici din Republica Moldova, la 15 
mai 2011, se arată, între altele, că „Prin Tratatul de pace de la Bucureşti din 
16 (28) mai 1812, încheiat între Imperiul Otoman şi Imperiul Rus, partea 
de răsărit a Principatului Moldovei a fost anexată de către Rusia ţaristă, 
încălcându-se atât angajamentele părţii suzerane, cât şi a celei protectoare. 
Acest rapt a întrerupt procesul de dezvoltare firească în cadrul etnic şi cultural 
românesc a populaţiei din stânga Prutului, prin impunerea unui model străin 
de dezvoltare. Timp de peste un secol, autorităţile ţariste au promovat între 
Prut şi Nistru o politică de izolare etnică şi culturală, de deznaţionalizare şi 
rusificare, ceea ce a împiedicat participarea plenară a Basarabiei la procesul 
de modernizare şi dezvoltare naţională pe care l-a traversat poporul român 

17 „Viaţa Basarabiei”, 1936, nr. 7-8, p. 70-71. 
18 Ioan Pelivan, Discurs ţinut în şedinţa Camerei de la 9 şi 10 iulie 1920, cu 

ocaziunea discuţiunii proiectului de răspuns la Mesaj, în „ViaţaBasarabiei”, Anul V, Nr. 
7-8, iulie-august 1936, p. 153. 
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alături de celelalte popoare din Europa”19. Aşa cum se va vedea în cuprinsul 
volumului de faţă, unele dintre studiile şi articolele elaborate de Ioan Pelivan 
aduc lămuriri şi explicaţii cu privire la contextul international în care a avut 
loc raptul Basarabiei, în anul 1812, subliniindu-se tocmai faptul că acest 
moment dramatic a marcat ruperea provinciei româneşti răsăritene de la 
evoluţia ei firească în cadru national şi european. 

Ca exponent al mişcării naţionale din Basarabia, Ioan Pelivan a ştiut 
să utilizeze în mod strălucit argumentele de ordin istoric, aşa cum rezultă 
din cuvântările şi declaraţiile sale politice făcute în diverse ocazii. Într-un 
discurs plin de avânt, însufleţire şi patriotism, rostit ca preşedinte al adunării 
moldovenilor de la Bălţi, în ziua de 30 aprilie 1917, el a trecut în revistă 
etapele de evoluţie ale Basarabiei de până şi de după anexarea ei de către 
Rusia. Referindu-se la perioada de autonomie a ţinutului (1818-1828), a 
constatat că la început, după anexare, Basarabia s-a ocârmuit după legile 
locale, iar în justiţie s-au aplicat vechile legi moldoveneşti şi obiceiurile 
pământului. Dar această situaţie s-a menţinut o scurtă perioadă de timp. 
Odată cu urcarea pe tron a ţarului Nicolai I, drepturile şi privilegiile 
Basarabiei au început a fi ştirbite. Procesul de rusificare s-a intensificat 
în timpul păstoriei în Basarabia a arhiereului Pavel Lebedev (1871-1882). 
Însă, menţionează oratorul, în pofida persecuţiilor la care au fost supuşi 
moldovenii, sentimentele lor naţionale nu au fost strivite definitiv, ele au 
rămas să „zacă ascuns ca jăratecul învelit în cenuşă în aşteptarea adierii 
unui vânt care să-i spulbere această cenuşă”20. Acest vânt binefăcător, în 
opinia lui Ioan Pelivan, a adiat, pentru cei din Basarabia, pentru prima 
dată, după revoluţia rusă din 1905, când se manifestă prima generaţie 
de luptători naţionali, prin introducerea limbii române în unele instituţii 
de învăţământ, prin apariţia presei naţionale etc. Foarte entuziasmat 
caracterizează momentul politic actual: „Acum când s-a prăbuşit tronul 
tiranilor, când s-a rupt lanţul robiei străine, când toate noroadele din Rusia 
cer drepturi şi slobozenii, a sunat ceasul şi pentru moldoveni. Acum ori 
niciodată!“ În noile condiţii politice, „toată suflarea moldovenească, de la 
vlădică până la opincă, (trebuie) să dea mână cu mână să alcătuiască o 
obşte, să se organizeze în Partidul Naţional Moldovenesc şi să ceară de la 
Guvernul vremelnic de la Petrograd dreptul de sineocârmuire, care ni s-a 
răpit acum 90 de ani”21. 

Un moment important în care Ioan Pelivan a folosit în chip magistral 
cunoştinţele sale istorice a fost Conferinţa de pace de la Paris din 1919-1920. 

19 www. petitieonline. com/declaraia_grupului_de_iniiativ_anul 1812. 
20 „Viaţa Basarabiei”, 1936, nr. 7-8, p. 31. 
21 Ibidem, p. 47-48. 



24  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

Se ştie că recunoaşterea Unirii Basarabiei cu România a fost complicată, pe 
fondul contestărilor vehemente venite atât din partea cercurilor emigraţiei 
ţariste din Occident, dar şi a propagandei bolşevice. Situaţia era complicată 
şi din cauza faptului că guvernul Rusiei sovietice, nefiind recunoscut 
de Marile Puteri, nu a fost invitat să participe la lucrările Conferinţei de 
pace. Interesele Rusiei sovietice la Paris erau reprezentate de „Conferinţa 
politică rusă”, o organizaţie formată din reprezentanţi ai emigraţiei ruse 
din capitala Franţei, avându-l în frunte pe Vasili Maklakov, fost ambasador 
al Rusiei ţariste la Paris. Deşi „Conferinţa politică rusă“ nu avea statut 
oficial în cadrul Conferinţei de la Paris, reprezentanţii ei au acţionat pe 
toate căile pentru a împiedica recunoaşterea de către Marile Puteri a 
statelor desprinse de sub stăpânirea rusească. Pentru a apăra interesele 
Rusiei, dar şi a moşierilor, fabricanţilor şi comercianţilor ruşi, la Paris s-au 
înfăţişat fostul ministru rus de Externe Serghei Sazonov, fostul membru al 
Guvernului Provizoriu, istoricul Pavel Miliukov, care a publicat şi o lucrare 
despre problema Basarabiei22, alţi foşti demnitari ruşi. În capitala Franţei, 
a apărut, de asemenea, ca din senin o „delegaţie“ a Basarabiei compusă din 
Aleksandr A. Krupensky, fost mareşal al nobilimii basarabene, Aleksandr 
Karol Schmidt, fost, în 1917, primar al Chişinăului, Vladimir Tziganko, 
fost preşedinte al Fracţiunii ţărăneşti în Sfatul Ţării. Aceştia se prezentau 
ca trimişi ai „Comitetului de salvare al Basarabiei de sub jugul românesc”, 
organizaţie de sorginte bolşevică ce se încropise la Odesa, scopul căreia 
era cuprins în însăşi denumirea ei. Ulterior, la „delegaţia“ respectivă s-au 
alăturat ucraineanul Mihail Savenko, fost ministru de Justiţie în guvernul 
Republicii Moldoveneşti, precum şi evreul Slonim, care, în noiembrie 1917, 
fusese ales deputat în Constituanta rusă, „din partea Basarabiei”. În acest 
format extins, „delegaţia“ Basarabiei s-a bucurat de sprijinul „Conferinţei 
politice ruse”, al emigranţilor revoluţionari ruşi, precum şi al organizaţiilor 
evreieşti ce se aflau la Paris23. Impostorii basarabeni, cu susţinerea forţelor 
imperiale ruse şi cercurilor rusofile, au desfăşurat o propagandă înverşunată 
împotriva alipirii Basarabiei la România. 

Ca răspuns la aceste acţiuni antiromâneşti, Ioan Pelivan – care era şeful 
grupului de basarabeni din cadrul delegaţiei României la Conferinţa păcii – 
a publicat, în principalele ziare pariziene („Le Temps”, „Matin”, „Figaro”, 
„La Victoire”, „Le Journal”, „L’œuvre“ etc.), o serie de articole în care a 
dezvăluit adevărata fizionomie politică şi morală a „delegaţilor basarabeni”, 
a combătut pretinsele rădăcini basarabene ale acestora şi a stăruit asupra 

22 Pavel Miliukov, The Case for Bessarabia, Londra, 1919, 226 p. 
23 Ioan Pelivan, Ion C. Inculeţ şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919‑1920), în 

„Patrimoniu”, Revistă de lectură istorică, nr. 1, 1991, p. 28-29. 
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motivelor egoiste şi personale ale fiecărui protestatar24. În repetate rânduri, 
Ioan Pelivan şi-a îndreptat criticile spre Al. Krupensky şi Al. Schmidt, care, 
dându-se drept mandatarii Zemstvei Guberniale, răspândeau informaţii 
neverosimile despre Sfatul Ţării şi aberaţii nefondate despre starea de spirit 
din Basarabia. 

De-a dreptul impresionantă este activitatea lui Ioan Pelivan în 
domeniul propagandei scrise. Profesionalismul şi consecvenţa l-au 
singularizat în cadrul delegaţiei române şi din acest punct de vedere. De 
mare folos s-a dovedit a fi experienţa publicistică acumulată, la Chişinău, 
la ziarul „Basarabia“ (1906-1907), precum şi la gazeta şi revista „Cuvânt 
Moldovenesc“ (1913-1917). În periodicele franceze de largă circulaţie – 
ziarele „Le Temps”, „Matin”, „Figaro”, „La Victoire”, „Le Journal”, 
„L’œuvre“ etc. şi revista „L’image” – a publicat o serie de articole, prin 
care a explicat esenţa problemei basarabene. Ca să nu mai amintim zecile 
de articole scrise de el şi semnate de cunoscuţi ziarişti francezi şi italieni 
ai timpului. În timpul activităţii sale în capitala Franţei, a scos publicaţia 
săptămânală „La Bessarabie”, buletin al biroului de presă basarabean. Au 
apărut în total 15 numere, era editat în limba franceză, un singur număr 
(nr. 8 din 4 februarie 1920) a apărut în engleză. Buletinul era consacrat 
exclusiv problemelor basarabene, conţinea date şi fapte, hărţi şi statistici, 
alte materiale deosebit de utile pentru cunoaşterea adevărului istoric despre 
străvechiul pământ românesc al Basarabiei25. 

În timpul cât s-a aflat la Paris, Ioan Pelivan a editat, în limba franceză 
(unele şi în engleză), un număr de 12 lucrări (broşuri) despre Basarabia, 
care au avut darul de a lămuri pe unii diplomaţi şi experţi pe probleme 
concrete, de a informa obiectiv pe jurnalişti şi importante segmente ale 
opiniei publice internaţionale. Lui Ioan Pelivan îi datorăm apariţia albumului 
„L’image de la Bessarabie”, publicat la Paris în 1919 sau 1920. În lucrările 
editate şi în articolele publicate în presă, autorul, în cunoştinţă de cauză, în 
baza documentelor istorice, a descris obiectiv răpirea Basarabiei, în 1812, 
de către Rusia ţaristă şi evoluţia ei în cadrul Imperiului Rus, iar, în calitate 
de martor ocular şi participant nemijlocit la evenimente a expus felul cum 
s-au desfăşurat acţiunile în ţinutul dintre Prut şi Nistru în anii 1917-1918. 
Prin bogata-i activitate diplomatică şi publicistică, a căutat să convingă atât 
pe delegaţii la Conferinţă, cât şi opinia publică din Vest cum că, din punct 

24 Ibidem, p. 30-32. 
25 Constantin I. Stan, Activitatea diplomatică a lui Ion Pelivan (1918‑1920), în 

Diplomaţie şi diplomaţi români, vol. I. Coordonatori: Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin 
Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Editura DMPress, Focşani, 2001, p. 166-167; Armand 
Goşu, 1919‑1920. Un basarabean la Conferinţa Păcii. Ion Pelivan, în „Magazin istoric”, 
XXVII, nr. 12/1993, p. 25. 
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de vedere istoric, etnic şi al autodeterminării, Basarabia este eminamente o 
provincie românească; a fundamentat dreptul României asupra Basarabiei; 
a dezminţit insinuările şi minciunile duşmanilor românilor. Despre 
activitatea lui Ioan Pelivan la Conferinţa Păcii din capitala Franţei, prof. 
D. Munteanu-Râmnic aprecia că „Este o operă fecundă şi entuziastă de 
o deosebită isteţime şi documentare, întreprinsă în împrejurări de grea 
cumpănă, dat fiind că ea se adresa factorilor hotărâtori străini, pentru vitale 
interese româneşti, mai ales pentru hotarele noastre naţionale şi recunoaşterea 
Unirii Basarabiei”26. Vasta activitate a grupului de basarabeni, în frunte 
cu I. Pelivan, la Paris îl făcea pe Nicolae Iorga să recunoască: „Reunirea 
Basarabiei la România nu a fost un succes al diplomaţiei româneşti, cum 
s-a afirmat în permanenţă, ci rezultatul propagandei efectuate de Pelivan 
la Paris”27. Deşi puţin exagerată, afirmaţia venea să confirme marele aport 
al fruntaşului basarabean în activitatea generală a delegaţiei României la 
Conferinţa de Pace de la Paris. 

Pe tot parcursul vieţii şi activităţii sale, Ioan Pelivan a apreciat şi 
încurajat publicaţiile şi investigaţiile ştiinţifice referitoare la istoria şi 
cultura provinciei româneşti răsăritene, dar a fost el însuşi un exeget riguros 
şi competent în cercetarea trecutului Basarabiei şi a evoluţiei ei în cadrul 
general al istoriei poporului român. El a scris o serie de studii valoroase 
despre această provincie românească, unele dintre cele mai reprezentative 
fiind publicate în prima parte a volumului de faţă. Acestea abordează o 
largă arie tematică referitoare la situaţia Basarabiei sub stăpânirea rusească, 
victimele prigoanei ţariste, lupta pentru dezrobirea provinciei româneşti 
răsăritene între 1812 şi 1918, legitimitatea dreptului istoric românesc asupra 
Basarabiei, Unirea Basarabiei cu patria-mamă România ş.a. Se regăsesc, de 
asemenea, în volum unele din răspunsurile clarificatoare publicate de Ioan 
Pelivan în presa occidentală, cu privire la diverse puncte de vedere şi teorii 
contrare adevărului istoric susţinute de reprezentanţi ai emigraţiei ţariste, 
pe timpul Conferinţei de Pace de la Paris, din 1919-1920. 

În cea de-a doua parte a volumului – Personalităţi – o pondere importantă 
o reprezintă studiile elaborate de Ioan Pelivan cu privire la unele figuri 
reprezentative ale boierilor moldoveni, precum Alexandru Matei Cotruţă 
(1828-1905) şi Nicolae Ştefan Casso (1839-1904). Printr-o riguroasă metodă 
de cercetare, bazată pe investigarea unor surse bibliografice diverse, autorul 
reuşeşte să demonstreze competenţa şi calităţile organizatorice deosebite 

26 D. Munteanu-Râmnic, O contribuţie bibliografică în slujba diplomaţiei pentru 
recunoaşterea Unirii Basarabiei, în „Neamul Românesc“ din 13 iulie 1937. 

27 Nicolae Iorga, Propaganda în străinătate, în Politica externă a României. 
Prelegeri şi documente, Bucureşti, 1936, p. 271. 
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dovedite de cei doi prin funcţiile ce le-au deţinut în fruntea boierimii 
moldovene şi rolul lor în modernizarea şi îmbunătăţirea stărilor de lucruri 
în plan social-economic din Basarabia, într-o perioadă în care aceasta trecea 
printr-o situaţie dificilă generată de asuprirea ţaristă, punând astfel în lumină 
factura europeană şi, implicit naţională, patriotic-românească atât a lui Al. 
Matei Cotruţă, cât şi a lui N. Ştefan Casso. În paralel, I. Pelivan prezintă 
figuri de renegaţi, precum Matei Grigore Krupenski, dar şi rolul nefast pe 
care unii reprezentanţi ai administraţiei ţariste sau ierarhi bisericeşti aflaţi 
în slujba acesteia, ca episcopul Serafim Ciceagov, l-au avut în reprimarea 
mişcării naţionale din Basarabia. 

Partea a treia a volumului cuprinde amintirile lui Ioan Pelivan despre 
tumultoasa perioadă a anilor 1917-1918, cu referiri la formarea Sfatului 
Ţării (21 noiembrie 1917) şi proclamarea Republicii Democratice 
Moldoveneşti (2 decembrie 1917), împrejurările intervenţiei armatei 
române (ianuarie 1918), la cererea Consiliului Directorilor Generali de la 
Chişinău, pentru a se pune capăt dezordinilor şi acţiunilor criminale ale 
forţelor ruse bolşevizate ş.a. Tot aici se regăsesc amintirile lui Ioan Pelivan 
din perioada în care a fost delegat al Basarabiei la Conferinţa de Pace de la 
Paris (1919-1920). 

În ultima parte a volumului prezentăm câteva studii şi evocări despre 
Ioan Pelivan, aparţinând lui Liviu Marian, Pantelimon Halippa şi Emanoil 
Catelly, dar şi unele din discursurile care au fost rostite cu ocazia omagierii 
lui Ioan Pelivan, în ziua de 1 iunie 1936, la împlinirea a 60 de ani de viaţă 
şi 35 de ani de activitate obştească şi naţională. 

Ioan Pelivan era preocupat mai ales ca tânăra generaţie să se aplece 
asupra trecutului provinciei româneşti dintre Prut şi Nistru, semnificativ 
în acest sens fiind memorabilul său îndemn spre cunoaştere, neuitare şi 
afirmare în demnitate: „Tineretul nostru studios să cerceteze cât mai mult 
trecutul nostru moldovenesc din Basarabia, de sub stăpânirea rusească. Îl 
asigur că, în arhivele particulare şi ale statului, va găsi fapte şi episoade, cu 
care se poate mândri întreg neamul românesc. Să se ştie că fără studierea 
trecutului, nu se poate dezvolta nici conştiinţa, nici sentimentul de demnitate 
şi de mândrie naţională!”. Este încă un argument că generaţiile de azi, 
îndeosebi tineretul, pot găsi în viaţa şi activitatea fruntaşului basarabean un 
model pilduitor de urmat în ceea ce priveşte spiritul de sacrificiu în slujba 
interesului naţional. 


Despre Ioan Pelivan mult timp nu s-a vorbit şi nu s-a scris nimic. După 

război, când peste o bună parte a Europei s-a aşternut totalitarismul sovietic, 
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care a preluat controlul asupra tuturor formelor de manifestare a conştiinţei, 
o întreagă generaţie a fost ţinută cu gura zăvorâtă. Contemporanii săi, care 
l-au cunoscut, demult au trecut pragul dincolo de viaţă, reuşind să ne lase 
prea puţine mărturii, din cauza regimului. Pentru generaţia mai tânără Ioan 
Pelivan rămâne încă o figură necunoscută. 

Un efort apreciabil în identificarea şi valorificarea creaţiei lui Ioan Pelivan 
a făcut prof. Nicolae P. Nitreanu, care, la începutul anilor 80 ai secolului 
trecut, a reuşit să identifice un număr mare de lucrări, articole de presă, 
amintiri şi alte materiale referitoare la viaţa şi activitatea lui Ion Pelivan. 

Adesea tratat cu refuz, cu modestele mijloace pe care le-a avut la 
îndemână, în limitele posibilităţilor şi în limitele sprijinului ce i-a fost 
acordat, profesorul Nicolae P. Nitreanu a reuşit să schiţeze, după propria 
părere, „un modest medalion”, prin care a căutat să readucă în actualitate 
personalitatea marelui patriot basarabean, numele căruia se împleteşte 
temeinic cu fibrele istoriei poporului român. În acele condiţii, a prezentat 
„opiniei publice“ lucrarea „Ion Pelivan, tribun al Basarabiei”, dactilografiată 
într-un număr modest de exemplare, pe care le-a depus în principalele 
biblioteci şi arhive din ţară. În noiembrie 1983, când semna prefaţa 
volumului, exprima convingerea că „dacă nu chiar acum nu vom reuşi în 
totul, avem însă încrederea fermă, că într-un viitor nu prea îndepărtat vocea 
celui ce strigă în pustiu va avea un larg ecou şi în sufletele multor sceptici”. 
Vrem să credem că prin publicarea acestui volum numărul scepticilor se va 
reduce într-o oarecare măsură şi respectiv vor creşte rândurile celor ce mai 
cred în viitorul poporului nostru, aşa precum a crezut şi Ioan Pelivan. 

Apreciind valoarea Cuvântului introductiv la volumul de scrieri ale lui 
Ioan Pelivan, elaborat de profesorul Nicolae P. Nitreanu, l-am inclus şi în 
volumul de faţă. 


Volumul face parte din proiectul intitulat Făuritorii unităţii 

naţionale‑seria Basarabia,elaborat în cadrul programului de cercetare al 
Bibliotecii Metropolitane Bucureşti şi care îşi propune să prezinte viaţa şi 
activitatea unor corifei ai luptei naţionale pentru Marea Unire de la 1918. 
La cele două volume deja publicate – studiul monografic despre viaţa şi 
activitatea lui Ioan Pelivan, ediţia 2011 şi ediţia 2012, şi prezentul volum 
de scrieri, – în curând, vom publica un volum cuprinzând corespondenţa 
marelui luptător. 

În seria Făuritorii unităţii naţionale – Seria Basarabia până în prezent 
au apărut lucrările: Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa tribun 
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al Basarabiei şi Ion Constantin, Pantelimon Halippa neînfricat pentru 
Basarabia, cu un cuvânt înainte de Florin Rotaru, ambele lucrări apărute la 
Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2009; Ion Constantin, Gherman 
Pântea între mit şi realitate, cu un cuvânt înainte de Mircea Druc, Editura 
Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010; Ion Constantin, Ion Negrei, 
Gheorghe Negru, Ioan Pelivan părinte al mişcării naţionale din Basarabia, 
Ediţia a I-a, cu un cuvânt înainte de Corneliu Mihail Lungu, Editura Biblioteca 
Bucureştilor, Bucureşti, 2011; Ediţia a II-a revăzută şi completată, cu un 
cuvânt înainte de Corneliu Mihail Lungu şi o postfaţă de Eugenia Danu, 
Editura Notograf Prim, Chişinău, 2012. Proiectul se realizează împreună cu 
prietenii şi colegii noştri istorici din Republica Moldova. Considerăm că, 
pe lângă mobilul strict ştiinţific, lucrările consacrate acestor personalităţi 
ale istoriei naţionale ar putea furniza răspunsuri sau explicaţii la multe 
din dilemele şi frământările actuale legate de existenţa celor două state 
româneşti şi viitorul acestora. 

Pentru rapida informare în noianul de nume la care face referire 
lucrarea, am adăugat un indice de nume. 

Volumul se adresează nu doar specialiştilor din domeniul istoriei 
contemporane, studenţilor, elevilor şi profesorilor din învăţământul 
gimnazial şi liceal, ci şi tuturor celor care iubesc istoria naţională. Folosim 
această cale pentru a aduce mulţumiri tuturor celor care ne-au sprijinit în 
demersurile întreprinse pentru realizarea prezentei lucrări. 

Ion Constantin
Ion Negrei

Gheorghe Negru





CUVÂNT INTRODUCTIV1

Dintre eroii mişcării naţionale a Basarabiei, după B. P. Hasdeu, 
Zamfir Arbore şi Constantin Stere, figura luminoasă, care ilustrează istoria 
provinciei năpăstuite, o ocupă Ion Gh. Pelivan, care a fost şi va rămâne 
tribunul, marele om politic, gânditor democrat revoluţionar şi istoric 
român basarabean. El a fost scânteia, care a aprins făclia ce a luminat 
calea pe care au păşit o întreagă pleiadă de discipoli şi sinceri patrioţi 
români, treziţi la lumina conştiinţei de gintă a românilor basarabeni. Ion 
Gh. Pelivan a fost motorul care a generat energie românilor basarabeni 
pentru redeşteptare naţională din somnul cel de moarte, în care a mocnit 
106 ani sub tiranică stăpânire rusească, condamnaţi la deznaţionalizare. 
Ion Pelivan a fost fermentul, care a făcut ca să crească aluatul din care 
a fost plămădit neamul românesc basarabean, provenit din viţa nobilă de 
latini – traco-geto-daco-romani, şi s-a ridicat până la conştiinţa de neam, 
de naţiune, de unitate naţionala românească, până la conştiinţa de frate de 
sânge latin. 

Ion Pelivan a fost om al spiritului, om al faptelor, omul mereu activ, 
întotdeauna, omul îndreptat cu privirile spre înainte – spre viitor. 

Acestea sunt caracteristicile omului progresului. 
Acesta a fost Ion Gh. Pelivan. 
Dreptatea, virtutea, bunătatea, fidelitatea – iată numai câteva dintre 

exigenţele Divinităţii. De aceste exigenţe caracteristic divine a fost 
pătruns şi mereu stăpânit Ion Pelivan, care apoi l-au situat pe piedestalul, 
pe panteonul neamului românesc, ca să fie socotit chiar erou legendar al 
neamului românesc basarabean. 

Ion Pelivan poate fi socotit arhitectul conştiinţei naţionale româneşti;
– este voinţa, energia, ambiţia neamului românesc basarabean; 
– şi, pe drept cuvânt, poate fi socotit întregitor de neam şi ţară. 
În timp ce alţi fruntaşi – fraţi români – tot pentru aceiaşi cauză de 

unitate naţională se manifestau platonic – mai mult prin vorbe (unii dintre 
fraţi ardeleni, care vizau posturi înalte), fără a îndrăzni să facă primul pas 
către unirea frăţească, Ion Gh. Pelivan şi cu colaboratorii lui au gândit, au 

1 Am considerat necesar să includem în volumul de faţă cuvântul introductiv 
la lucrarea îngrijită de prof. Nicolae P. Nitreanu, Ion Gh. Pelivan, tribun al Basarabiei 
(Bucureşti, 1984), care conţine mai multe studii şi articole ce se regăsesc în capitolul I.
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acţionat şi au înfăptuit Unirea, cu mult înaintea altor fraţi din aceiaşi situaţie, 
pentru ca apoi şi aceia să păşească pe urmele faptelor lui Ion Pelivan şi a 
tovarăşilor lui de luptă pe ţărâm naţional şi social – fraţii bucovineni şi 
numai, în cele din urmă, să fie împinşi de masele poporului ardelean, ca să 
păşească şi ei pe o cale bătătorită deja, pentru a desăvârşi ultimul act din 
procesul de unificare naţională. 

Printre eroii principali ai mişcării naţionale româneşti a Basarabiei, de 
la finele secolului XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, istoria păstrează 
figuri proeminente de buni patrioţi, cum sunt:

I. Nicolae Ştefan Casso, Alexandru Matei Cotruţă, Petre Neaga, 
Alexandru Hasdeu, Luca Anastasie Neaga, Alexei Mateevici, poetul, B. 
P. Hasdeu, Zamfir Arbore, Constantin Stere, Ion Inculeţ, care, ca şi alţii, 
reprezentau creierul, inteligenţa noastră naţională;

II. Ion Pelivan, Manolache Gavriliţă, Ştefan Ciobanu, Simion Murafa, 
Emanoil Catelly şi alţii, care reprezentau voinţa, energia, ambiţia naţională 
a românilor basarabeni; şi –

III. Vasile Stroescu, Mihail Stroescu, Nicolae N. Alexandri, Mitropolitul 
Gurie Grosu, Pan Halippa, Dr. Elena Alistar, Ion Buzdugan şi alţii, care 
reprezintă sentimentul naţional român basarabean. 


Ion Gh. Pelivan este fiu de răzeş, din ţinutul Orheiului, s-a născut la 1 

aprilie 1876, în satul Răzeni, în familia lui Gheorghe a lui Andrei Pelivan 
şi Eugeniei Varuh Titica – Pelivan, tot fiică de răzeşi. Ion Pelivan a încetat 
din viaţă la 25 ianuarie 1954, din nefericire, în închisoarea de la Sighetul 
Marmaţiei (Maramureş), în care fusese întemniţat ca deţinut politic, 
necercetat, nejudecat şi necondamnat. Stupidă pagină de istorie!

Pentru sentimentele lui naţionale româneşti, Ion Gh. Pelivan o viaţă 
întreagă i-a căutat pe români; pentru aceste sentimente naţionale româneşti, 
Ion Pelivan a suferit rigorile puşcăriilor ţariste ruse şi exiluri în părţile 
nordice ale Rusiei cu climă aspră, ca şi înregimentarea la Batalionul de 
represalii Nr. 231 „Cotelnici“ din oraşul Viatca, ca simplu soldat. A îndurat 
Ion Pelivan acestea, pentru că a avut un ţel în viaţă. 

Şi, după ce Ion Pelivan îi găseşte pe români, se contopeşte cu românii 
în gând, simţire şi idealuri – tocmai ei, românii – după 23 august 1944 (mai 
corect spus, la începutul lunii mai 1950, împreună cu Pan Halippa, Dr. Daniel 
Ciugureanu şi alţi fruntaşi români basarabeni), este arestat şi întemniţat, mai 
întâi la alte penitenciare, pentru ca apoi să fie definitiv întemniţat la Sighetul 
Marmaţiei, unde şi încetează din viaţă, pentru aceleaşi nobile sentimente 
naţionale de românism, care îi unea pe toţi românii de pretutindeni. 
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Dar, acest surghiun, sortit lui Ion Pelivan, Pan Halippa şi altora din 
situaţia acestora, s-a făcut la ordinele guvernanţilor ruşi sovietici, care 
nu le-au putut ierta fruntaşilor români basarabeni activitatea lor politică, 
revoluţionară şi naţională pentru despărţirea Basarabiei de la Rusia în 1917 
şi apoi realizarea Unirii Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, de la 
care fu răpită – de la Moldova – în 1812 şi anexată la Imperiul ţarist rus, 
împotriva voinţei Basarabiei şi în desconsiderarea drepturilor istorice şi 
etnice naţionale, ci numai în baza dreptului de forţă. 

Ruşii nu i-au putut ierta acţiunile naţionale şi de înalt patriotism român 
lui Ion Gh. Pelivan, după cum nu i-au iertat nici lui Pan Halippa, pe care 
l-au arestat tot atunci, l-au întemniţat, apoi l-au predat N.K.V.D.-ului 
sovietic, şi la Chişinău, un Tribunal Militar ucrainean l-au judecat în pripă, 
şi l-au condamnat la muncă forţată pe timp de 25 de ani; şi după cum nu 
l-au iertat nici pe Dr. Daniel Ciugureanu, fost preşedinte al Guvernului 
Republicii Democratice Moldoveneşti, arestat în acelaşi timp cu Ion 
Pelivan şi Pan Halippa pentru aceleaşi motive; în drum spre închisoarea 
de la Sighetul Marmaţiei, Dr. Daniel Ciugureanu a decedat, în camion. Si, 
spre a nu incomoda convoiul în transport, trupul neînsufleţit al Dr. Daniel 
Ciugureanu a fost aruncat din camion – într-un şanţ, – din trupul căruia se 
vor fi înfruptat cine ştie ce câini vagabonzi sau animale sălbatice flămânde. 
Stupidă pagină de istorie!


Studiile primare, Ion Gh. Pelivan şi le face în satul natal, Răzeni, după 

care trece şi absolvă Seminarul Teologic din Chişinău. 
Dornic de învăţătură şi de a cunoaşte multe, încă fiind tânăr elev la 

Seminarul Teologic, în care se preda numai în limba rusă, Ion Pelivan simţea 
cadrul îngust al culturii şi ştiinţei ce se da în acea şcoală tinerei generaţii, care, 
după părerea lui, nu corespundea cu cerinţele vieţii naţionale a Moldovei 
dintre Prut şi Nistru, aflată atunci sub stăpânirea Rusiei ţariste despotice. 
Avid de cunoştinţe, tânărul în permanenţă era în căutare de ştiinţe noi. 

Fire vioaie şi curioasă şi setos de o cultură mai vastă, mai adânca, mai 
cuprinzătoare, Ion Pelivan deseori vizita familia moşierului din vecinătatea 
satului Răzeni, Luca Anastasievici Neaga, în casa căruia era bine primit de 
boier şi de soţia acestuia, Coana Zoe, o prinţesă româncă, din România. 

Moşierul Luca Anastasievici Neaga era un om cult, fost mult timp 
diplomat în slujba ţarilor ruşi, cu atribuţiuni de ambasador în străinătate. 

Moşierul Luca Anastasievici Neaga avea o bogată bibliotecă2, cu multe 
2  Vezi panegiricul preotului Dimitrie Balaur, rostit la reînhumarea osemintelor lui 

Ioan Pelivan, în ziua de 4 aprilie 1976, în cimitirul mănăstirii Cernica, în lucrarea de faţă. 
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cărţii şi româneşti şi în alte limbi străine, care a fost pusă la dispoziţia lui 
Ion Pelivan, pentru cercetare. 

Ion Pelivan se împrietenise atât de bine cu moşierul Luca Anastasievici 
şi cu cucoana Zoe, încât se ajunsese, ca între ei să se poarte lungi discuţii 
amicale, pe diferite teme. În convorbiri, Ion Pelivan se menţinea pe o poziţie 
dârză de bun patriot român basarabean, fapt ce plăcea familiei boierului, 
care şi aceştia erau cuprinşi şi stăpâniţi de aceleaşi sentimente patriotice. 

Din discuţiile amicale purtate cu familia moşierului Luca Anastasievici 
Neaga şi Coana Zoe, ca şi din cercetarea bibliotecii acestuia, Ion Pelivan 
devreme şi-a înzestrat mintea cu bogate cunoştinţe de istorie – în deosebi 
istoria românilor, etc., care-l vor călăuzi mai departe în viaţă şi care i-au 
luminat calea pentru viitoarea mişcare naţională pentru Basarabia. 

Şi, cu cât anii treceau şi se apropia de absolvirea Seminarului Teologic, 
cu atât Ion Pelivan constata tot mai mult grava nepotrivire în cunoştinţele ce 
li se preda la seminar, şi în cunoştinţele pe care le dobândea din cercetarea 
cărţilor din biblioteca moşierului Luca Anastasievici Neaga. 

Încă elev fiind la Seminarul Teologic, din cunoştinţele pe care le căpăta 
din casa boierului Luca Anastasievici Neaga şi din realităţile sale de la 
Seminar, Ion Pelivan începu să desfăşoare o vie activitate revoluţionară 
naţional-culturală şi socială; începu să fredoneze un nou cântec – acela de 
a se învăţa în acea şcoală în limba maternă, adică în limba moldovenească, 
care era şi limba poporului din Basarabia. 

În acest scop, pentru a-şi atrage aderenţi, Ion Pelivan iniţiază înfiinţarea 
în seminar a unei Societăţi conspirative…, pentru a lupta cu temei, pentru 
introducerea în seminar a limbii moldoveneşti şi a cântării bisericeşti 
moldoveneşti, adică, învăţământul să se facă în limba moldovenească. 

Această idee a găsit un extraordinar răsunet la seminar, încât a fost 
sprijinită şi de mai mulţi preoţi, care erau profesori la Seminarul Teologic. 

Elaborarea acestui plan de învăţământ şi cu o cultură moldovenească, 
îl situează pe iniţiator la rangul de revoluţionar radical, care se pronunţă 
hotărât pentru emanciparea moldovenimei basarabene – până la o autonomie 
a provinciei sale – poate chiar până la despărţirea Basarabiei de Rusia şi 
revenirea ei la Patria-mamă, România. 

Desigur, aceste idei de un astfel de patriotism român le-a auzit Ion 
Pelivan în casa boierului Luca Anastasievici Neaga şi din convorbirile 
avute cu bătrânul boier şi cu Coana Zoe, care era româncă adevărată. 

După convorbirile din casa boierului Luca Anastasievici Neaga şi 
cu Coana Zoe, Ion Pelivan devine un intransigent militant pentru cauza 
românească a Basarabiei. 

După aceia, pentru un învăţământ în limba moldovenească în 
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Seminarul Teologic, şi pentru cântarea bisericească moldovenească, elevii 
Seminarului Teologic, în câteva rânduri au organizat nişte greve, din cauza 
nesatisfacerii doleanţelor seminariştilor. 

Seminariştii motivau aceasta cerere, pentru motivul că: 
1. populaţia Basarabiei, în majoritatea zdrobitoare este română – 

moldovenească şi nu cunoaşte de loc limba rusă;
2. tinerii preoţi, absolvenţi de seminar ştiu a săvârşi serviciul religios 

numai în ruseşte, fapt care nemulţumeşte pe poporani;
3. din cauza necunoaşterii limbii ruse, enoriaşii încep să nu mai 

frecventeze biserica şi se îndreaptă către diferite secte religioase. 
În acel timp, în Basarabia tocmai era în floare inochentismul, care 

atrăgea atenţia enoriaşilor, pentru limba cunoscută moldovenească. 
De altfel, călugărul sectant Inochentie, pentru că propovăduia învăţătura 

religioasă (în limba moldovenească), îi îndepărta pe enoriaşi de la dogmele 
creştine ortodoxe oficiale ruse şi îi atrăgea către inochentism, fapt ce a 
zguduit din temelii întregul Imperiu rus, în politica sa, de deznaţionalizare 
a noroadelor alogene. 

În fruntea luptătorilor pentru introducerea învăţământului în limba 
moldovenească în seminar era Ion Pelivan, fapt care i-a atras simpatii din 
partea colegilor. 

La absolvirea Seminarului Teologic din Chişinău, la finele anului şcolar 
1897/1898, Ion Pelivan primeşte diploma cu calificativul de „student”, 
care-i dădea dreptul de a urma studiile universitare, la orice facultate. 

Astfel, Ion Pelivan părăseşte tagma clericală, pentru care se pregătise şi 
îmbrăţişează cariera de jurist, cu gândul de a proteja şi ajuta pe compatrioţii 
săi, pe moldovenii asupriţi de puterea politică ţaristă rusă şi condamnaţi la 
deznaţionalizare de către ruşi, condamnaţi la dispariţie ca naţiune din istorie. 

Ion Pelivan primind o bursă de 300 de ruble anual, de la Zemstva 
Gubernială, la începutul anului universitar 1898/1899 se înscrie la 
Facultatea de Drept a Universităţii din Dorpat – Jurievo (Estonia), singura 
universitate din Imperiul rusesc, care primea ca studenţi şi absolvenţi de 
seminar teologic, bineînţeles, în urma unui examen de admitere. 


În acea perioadă de sfârşit de secol al XIX-lea, Imperiul ţarist rus încă 

era cuprins de mari frământări politice, naţionale şi economice-sociale, şi 
de o criză, care măcină din interior regimul autocrat ţarist. 

Atunci, asupririle naţionale şi sociale deveniseră de ne mai suportat, 
răscoalele poporului şi asasinatele împotriva demnitarilor de stat ruşi erau 
la ordinea zilei. 
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Pentru reprimarea acestora, Guvernul ţarist lansă groaznice măsuri 
de represalii, spre a potoli astfel de manifestări, dar ele deveneau tot mai 
active, mai înverşunate. 

Ca o consecinţă împotriva abuzurilor absolutismului ţarist, în Imperiul 
rus s-au produs o serie de atentate la viaţa demnitarilor de stat: erau asasinaţi 
miniştri şi alţi demnitari ţarişti. 

Ca să ne dăm seama de situaţia critică din imperiul ţarist rus din acea 
epocă, consider necesar să amintesc doar câteva dintre cele mai importante 
manifestări explozive antiţariste din Rusia. 

1. La 14 decembrie 1825, are loc răscoala armată a nobilimii liberale 
ruse (Răscoala Decembriştilor) împotriva autocraţiei absolute. 

2. La 13 iulie 1826, sunt executaţi conducătorii răscoalei decembriştilor: 
P. I. Pestel, S. I. Muraviov-Apostol, M. P. Bestujev-Riumin, E. K. Rîleev, P. 
S. Kahovski şi alţii. 

3. Pentru înăbuşirea nemulţumirilor, Rusia declanşă războiul ruso-turc 
de la 1828-1829, care se încheie prin pacea de la Andrianopole. 

4. Între anii 1830 şi 1831, are loc răscoala poloneză antiţaristă, pentru 
independenţa Poloniei şi Lituaniei, teritorii aflate sub stăpânirea Rusiei 
ţariste. Răscoala a fost reprimată de armata rusă, iar Polonia Mare fu 
încorporată definitiv la Rusia. 

5. Între anii 1832 şi 1835, are loc marea mişcare ţărănească din Ucraina, 
de sub conducerea lui Ustim Karameliuk. 

6. Între 1834 şi 1859, are loc răscoala muntenilor din Daghestan, 
condusă de Şamil, împotriva ţarismului rus. 

7. Între 1836 şi 1837, are loc răscoala cazahilor, condusă de Isatai 
Taimanov şi Mahambet Utemisov, împotriva ţarismului rus. 

8. La 11 iunie 1860, are loc marea manifestaţie patriotică de la 
Varşovia, împotriva stăpânirii ţariste ruse asupra Poloniei. Ca efect al 
acestei manifestaţii, în 1861, în Polonia se constituie două grupări politice 
poloneze: – „albii“ şi „roşii”, care revendicau independenţa naţională a 
Poloniei. 

9. Ca efect al acestor nemulţumiri, la 19 februarie 1861, ţarul Alexandru 
al II-lea emite un ukaz – decret, prin care aboleşte iobăgismul în Rusia 
şi decretează reforma agrară în Rusia; dar şi după aceasta se mai menţin 
puternice rămăşiţe feudale ruse. 

10. Între 22 ianuarie 1863 şi... aprilie 1864, are loc răscoala de eliberare 
naţională a poporului polonez, condusă de Comitetul naţional central 
polonez. 

11. Pe data de 1 ianuarie 1864, ţarul Alexandru al II-lea prin ukaz 
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imperial decretează înfiinţarea Zemstvelor, ca organizaţie a judeţelor, a 
guberniilor, a oraşelor şi plăşilor. 

12. În martie 1864, ţarul Alexandru al II-lea decretează abolirea iobăgiei 
în Polonia Mare, pentru îndulcirea vieţii poporului polonez şi apropierea 
lui de Rusia. 

13. Pentru ca activitatea de revendicări revoluţionare să fie bine 
pregătite şi bine conduse, în 1875, la Odesa, se înfiinţează organizaţia 
muncitorească – Uniunea muncitorilor din sudul Rusiei, care, în scurt timp, 
a fost lichidată de poliţia ţaristă (numai după un an de la înfiinţare), iar 
organizatorul ei, E. O. Zaslavski, a fost arestat şi executat. 

Către sfârşitul anului 1876, se creează şi organizaţia norodnică a 
muncitorilor ruşi – „Zemlea i Volea”, iar, în 1878, şi la Petrograd se 
constituie „Uniunea de nord a muncitorilor ruşi”, având ca organizatori 
pe V. Obnorski şi St. Halturin, dar, între anii 1879-1880, poliţia ţaristă 
lichidează şi această organizaţie. 

14. În anul 1876, în Polonia Mare se constituie primul cerc socialist 
polon, iar în august 1881, Boleslav Limanovski pune bazele Societăţii 
conspirative „Poporul polonez”, care îşi pune în program lupta pentru 
dobândirea independenţei naţionale a Poloniei. 

Ca urmare a asupririlor exercitate de puterea ţaristă, la 1 (13) martie 
1881, e organizat atentatul împotriva ţarului Alexandru al II-lea, de către 
organizaţia nordică „Narod i Volea”. 

15. În 1882, se constituie prima organizaţie a clasei muncitoare din 
Polonia – „Partidul Proletariatul”, care activează până la 1886 şi care, încă 
în 1883, organizează, la Zirardow, prima grevă muncitorească. Aceasta a 
fost prima acţiune de masă a proletariatului polon. 

16. În 1893, în februarie, se face unificarea „Partidului Proletarul“ 
polonez cu „Uniunea Muncitorilor Polonezi”, care fusese constituită la 
Varşovia în 1889 – şi se creează „Partidul Socialist Polonez”. 

17. Datorită mişcărilor studenţeşti şi a participării studenţilor la 
mişcările de masă – la greve şi manifestaţii de masă – prin ukaz imperial, 
la 2 august 1884, e lichidată autonomia universitară. 

18. La 1 martie 1887 este organizat, dar nereuşit, atentatul împotriva 
ţarului Alexandru al III-lea, de către membrii grupării „Narodnaia Volea”, 
antentatorii, printre care şi Alexandru Ulianov, fratele lui V. I. Lenin, sunt 
executaţi. 

19. La 1 mai 1891, pentru prima dată, la Petersburg este organizată de 
către gruparea lui Brusnev, sărbătorirea zilei de 1 Mai. 

20. În 1895, toate cercurile marxiste din Petersburg se unesc în 
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„Uniunea de luptă pentru eliberarea clasei muncitoare”, sub conducerea 
unui grup, în frunte cu V. I. Lenin. Apoi, după modelul acestei Uniuni, 
astfel se organizează în toate oraşele Rusiei. 

21. În 1897, se creează şi Uniunea generală a muncitorilor evrei din 
Rusia şi Polonia – „Bundul”. 

 22. În zilele de 1-5 martie 1897, are loc primul Congres al organizaţiilor 
social-democrate din Rusia, care hotărăşte crearea Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Rusia (P.M.S.D.R.), care va avea un mare rol în viaţa 
politică a Rusiei. 

23. În ziua de 4 martie 1899, la Varşovia, are loc greva studenţilor, 
iar în august, acelaşi an, tot la Varşovia, se declanşează o grevă de masă, 
cunoscută grevă Dombrov, etc. 

În anul 1899, apare cartea lui V. I. Lenin – „Dezvoltarea capitalismului 
în Rusia” – iar, la 11 decembrie 1900, apare în străinătate ziarul „Iskra“ şi, 
tot în 1900, tot în Rusia, se declanşează criza industrială. 


În acest concert şi sub această atmosferă revoluţionară clocotitoare din 

Rusia îşi făcuse studiile la Seminarul Teologic din Chişinău Ion Pelivan şi 
colaboratorii săi, care au influenţat atmosfera politică din Basarabia. 

Dacă masele populare din Imperiul Rus – muncitorimea rusă, oamenii 
progresişti – indiferent de clasa socială, inclusiv tineretul studios – 
studenţimea şi chiar şi unii elevi de la şcolile secundare din Rusia erau 
preocupaţi de frământări şi probleme politice, social-economice. Dar, în 
acest timp, pe tineretul studios, pe Ion Pelivan, pe colegii acestuia şi chiar 
şi pe unii boieri români basarabeni, pe studenţimea ucraineană, armeană, 
georgiană, etc. – îi frământau mai întâi problema naţională şi pericolul 
de deznaţionalizare, şi numai după aceia ei se mai gândeau la probleme 
economico-sociale. 

În urma atentatelor la viaţa demnitarilor de stat ruşi, Guvernul ţarist 
lansă o groaznică teroare împotriva făptaşilor, a colaboratorilor şi a 
simpatizanţilor la asemenea acţiuni. 

Ca o contramăsură împotriva valului de teroare guvernamentala, 
studenţimea şi muncitorimea din Imperiu se organiza în societăţi 
conspirative de luptă subversivă, pentru a lupta cât se poate de tainic, spre 
a-şi atinge scopul final: detronarea ţarului, abolirea sistemului autocrat 
absolutist şi înlăturarea asupririi naţionale, înlocuirea acelui sistem politic 
şi social-economic cu un alt sistem de guvernământ democratic. 

În această atmosferă politică încărcată din Rusia, Ion Pelivan şi câţiva 
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dintre colegii lui păşesc pragul Universităţii din Dorpat, în toamna anului 
universitar 1898/1899. 

Atunci, în universităţile din Imperiul rusesc existau deja înfiinţate şi 
activau intens societăţi studenţeşti cu scop subversiv, care acţionau deja, 
erau organizate în aşa fel în cunoscutele „Soiuz Sovieta Zemleacestv i 
Federativnîh organizaţii” – („Sovietul/Liga sau Uniunea Pământenilor 
studenţeşti federative”) – „S. S. – Soiuz Sovieta”, iar ca nume conspirativ – 
„Simion Simionovici”, parola de recunoaştere subversivă. 

Intraţi în Universitatea din Dorpat – Ion Pelivan şi cei câţiva colegi 
ai lui, – primul lor an universitar le-a fost an de expectativă, de orientare, 
când ei cu multă atenţie studiau atmosfera politică din Rusia, urmăreau 
întotdeauna mişcările studenţeşti, scopul acestora, mijloacele politice de 
luptă pentru dobândirea libertăţilor cetăţeneşti şi naţionale. 

În anul al II-lea universitar – respectiv anul 1899/1900 – când numărul 
lor a mai sporit, studenţii basarabeni intră şi ei în acţiune. Acum, ei fiind mai 
mulţi, îşi organizează Societatea subversivă – „Pământenia Basarabeană 
de la Dorpat – Juriev“ şi acţionează încadraţi în Asociaţia Studenţească 
Federativă – „Soiuz Sovieta Zemleacestv i Studencesckih Organizaţii 
Dorpata” – (adică „Sovietul Uniunii Pământenilor şi organizaţiilor 
studenţeşti din Dorpat” – cu parola de recunoaştere – „S. S.” – „Simion 
Simionovici” – Soiuz Sovieta. 

Figura cea mai luminată şi mai reprezentativă în „Pământenia 
Basarabeană“ de la Dorpat – Juriev – ca şi figura cea mai hotărâtă din 
timpul revoluţiei ruse de la 1903-1905 pentru emanciparea Basarabiei – a 
fost şi va rămâne Ion Gh. Pelivan, care a iniţiat înfiinţarea „Pământeniei 
Basarabene“ de la Dorpat şi a făcut parte primul din „Soiuz Sovieta 
Zemleacestv i Studenceskih Organizaţii” – adică, din Sovietul Uniunii 
pământenilor şi organizaţiilor studenţeşti de la Dorpat. 

Pământenia Basarabeană de la Dorpat a fost prima organizaţie 
studenţească moldovenească basarabeană din Rusia, cu caracter subversiv 
naţional moldovenesc, care a dăruit Basarabiei cea dintâi serie de 
propagandişti revoluţionari ai ideii naţionale moldoveneşti. De acolo au 
ieşit – pe lângă Ion Pelivan şi Alexandru şi Vasile Oatul – o serie de activişti, 
cum sunt: Gheorghe Chicu, Alexandru Grişcov, Teodor Loghin, Alexandru 
Groapă, Nicolae Florov, N. P. Siminel, Alexandru Poleanschi, Constantin 
Goian, N. Cemerinov, Ştefan Usinievici, Vasile Mahu, etc.  

Sediul Pământeniei Basarabene era în locuinţa lui Ion Pelivan, unde 
era şi un fel de club, cu bibliotecă. Aici membrii Pământeniei se adunau 
şi citeau literatura română, din operele poeţilor şi scriitorilor români: 
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Mihai Eminescu, George Coşbuc, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuţă, 
Ion Creangă, etc., istoria de Gr. Tocilescu, N. Iorga, A. D. Xenopol, N. 
Batiuşkov, A. Nacco, etc., gazetele: „Adevărul”, „Universul”, „Apărarea 
Naţională”, „Albina”, etc. 

Meritul lui Ion Pelivan constă nu numai în clarviziunea sa asupra 
politicii din Imperiul Rus, şi ca iniţiator în anumite acţiuni naţionale, 
dar şi ca îndrumător permanent al colectivului revoluţionar al membrilor 
Pământeniei Basarabene, precum şi ca element mobilizator al tineretului 
basarabean studios, care se strângea în jurul aceluiaşi nucleu naţional, 
al forţelor naţionale revoluţionare, în jurul aceluiaşi steag, a aceleiaşi 
idei călăuzitoare, de a răspândi în mase ideile revoluţionare naţionale 
moldoveneşti3. 


Angajarea lui Ion Pelivan şi a colegilor lui: Alexandru şi Vasile Oatul, 

Gheorghe Chicu, Al. Grişcov, Teodor Loghin, Vasile Mahu, Constantin 
Goian, Al. Poleanschi, Al. Cemerinov, Şt. Usinievici, N. Siminel, etc. – în 
această luptă politică subversivă – pentru emanciparea Basarabiei din punct 
de vedere cultural, naţional, politic, pentru doborârea autocratismului ţarist 
rus – a dus până la despărţirea Basarabiei de Rusia şi până la despărţirea 
Basarabiei de Rusia şi până la proclamarea de către Sfatul Tării a Unirii 
Basarabiei, ca Republică Democratică şi Independentă – şi până la Unirea 
Basarabiei cu Patria-mamă, România, – fapte, care i-au adus lui Ion 
Pelivan multe suferinţe şi necazuri – începând cu arestările şi cu rigorile 
temniţelor ţariste ruse de la Dorpat, Wenden (arestat fiind la 24 februarie 
1902, împreună cu tot Comitetul Pământeniei Basarabene, apoi trecând prin 
groaznica închisoare Butîrki de la Moscova, trecând apoi şi prin închisorile 
de la Iaroslavl, Vologda, etc. – continuând apoi cu deportările din regiunea 
Arhanghelsk, regiune cu climă aspră a Rusiei, unde face cunoştinţă cu 
naţiile cele mai sălbatice ale Rusiei – zârenii, samoezii, etc. – şi sfârşind 
cu înregimentarea lui Ion Pelivan, din ordinul Ministerului de Război – la 
denunţul ohranei ţariste, la Batalionul de represalii nr. 231, „Cotelnici“ din 
oraşul Viatca, ca simplu soldat, ca măsură disciplinară pentru acei socotiţi 
turbulenţi şi periculoşi, pentru a-i face pe Ion Pelivan şi pe colegii lui, ca să 
renunţe la ideile lor revoluţionare. 

3  Asupra vieţii şi activităţii lui Ion G. Pelivan, a se mai studia: revista „Viaţa 
Basarabiei”, nr. 7-8, 1936; Panegiricul rostit de preotul Dimitrie Balaur, la 4 aprilie 1976, 
cu ocazia reînhumării osemintelor lui Ion Pelivan, aduse de la cimitirul închisorii de la 
Sighetul Marmaţiei; Panegiricul rostit de prof. Nicolae P. Nitreanu, tot cu acelaşi prilej; 
cuvântarea prof. Dr. Elena Alistar, rostită la sărbătoarea aniversării vârstei de 60 de ani a 
lui Ion Pelivan, toate cuprinse în volumul de faţă. 
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Dar, Ion Pelivan şi colegii lui de la Pământenia Basarabeană de la 
Dorpat, neînfricaţi şi intransigenţi în concepţiile şi acţiunile lor, şi-au, 
continuat lupta pentru dezrobirea naţională a Basarabiei, trecând prin 
condamnarea lui Ion Pelivan la moarte, de către un Tribunal extraordinar 
revoluţionar instituit de Rumcerod4, în ianuarie 1918, la Chişinău, de la 
care numai printr-un noroc a scăpat, şi până să ajungă la actul final de la 27 
martie (9 aprilie st. nou) 1918 – Actul Unirii Basarabiei cu România. 


Ion Gh. Pelivan a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Imperiale 

din Dorpat-Jurievo, la 31 mai 1903. 
Eliberat din armată, în primăvara anului 1905, din motive de boală 

de ochi, pe data de 23 februarie 1905, este numit candidat interior pentru 
funcţiile juridice la Tribunalul din Viatca, un fel de ajutor de grefier. 

În iunie 1905, este transferat, tot în aceiaşi calitate, la Tribunalul din 
Cazani, tot ca ajutor de grefier. 

Declanşându-se revoluţia rusă din 1905, la 6 septembrie 1905, Ion 
Pelivan îşi depune cererea de dimisie la Tribunalul din Cazani şi vine la 
Chişinău, pentru a fi mai aproape de ai lui în acele vremuri critice. La 
Chişinău, este încadrat pe post de ajutor de grefier, la Tribunalul din 
Chişinău. 

În Chişinău, Ion Pelivan intră în relaţii cu grupările de oameni de 
seamă – patrioţi-boieri moldoveni, printre care erau: Paul Gore, Manolache 
Gavriliţă, Vladimir Herţa, Eugen Purcel, etc. – cu N. Andronovici, 
Porumbescu, preotul Constantin Partenie, Al. Oatul, N. Florov, V. Bodi, 
Anatolie Gavriliţă, Nicolae Popovschi, I. Lazu, P. Braga, etc., etc., cu care 
organizară, după mai multe consultări cu unii boieri basarabeni moldoveni, 
gruparea moderată a activiştilor patrioţi basarabeni, pentru emanciparea 
naţional-culturală şi politică a Basarabiei. 

Pe de altă parte, şi Pan Halippa, după ce se întorsese la Chişinău, de 
la Dorpat, organizează şi el o altă grupare patriotică moldovenească, tot cu 
acelaşi scop, dar era o grupare mai violentă. 

Neputând atrage de partea lor, tineretul revoluţionar (fiindcă tineretul 
revoluţionar introducea în programul lor reforma agrară, cu care plan 
nu erau de acord boierii), boierii organizează ei singuri o nouă grupare 
moldovenească democratică, în frunte cu Paul Gore, Teodor Suruceanu, 
M. Feodosiu, E. Purcel, Al. Krupenski, etc., etc., chipurile cu scopuri 
democratice. 

4  RUMCEROD – Comitetul Executiv Central al Sovietelor de pe Frontul Român, 
al Flotei Mării Negre şi al Regiunii Odesa 
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La 30 octombrie 1905, după publicarea renumitei proclamaţii/
manifest al ţarului Nicolai al II-lea, din 17 octombrie 1905, prin care se 
acordau unele libertăţi cetăţeneşti, membrii grupării boierilor democraţi 
înfiinţară „Societatea pentru cultura naţională moldovenească”, care apoi 
stăruia, ca Zemstva Gubernială să voteze o decizie cu privire la predarea 
învăţământului în şcolile primare şi secundare în limba moldovenească. 

Atunci, Ion Pelivan publică în ziarul „Bessarabskaia jizni“ din Chişinau, 
articolul: „Chestia limbii în şcolile din Basarabia”, care produse un mare 
ecou5. Tot atunci, Ion Pelivan îi scrie o scrisoare lui Zamfir Arbore, care 
locuia la Bucureşti, ca emigrant, ca şi multor alţi prieteni din România, 
cu privire la o acţiune naţională hotărâtă, cu privire la şcolile româneşti în 
Basarabia6. 

Constantin Stere, profesor universitar la Iaşi, auzind despre cele ce se 
urzesc în Basarabia şi îndeosebi la Chişinău, îşi lasă suplinitor la catedra 
universitară şi vine la Chişinău, pentru a da avânt mişcării naţionale 
basarabene. 

După mai multe întrevederi cu tineretul revoluţionar naţional înfocat 
basarabean, cu ambele grupări, şi cu gruparea boierilor moldoveni 
basarabeni, se ajunge la soluţia de contopire a celor două grupări naţionale 
de tineret – gruparea Pelivan cu gruparea Halippa şi renunţă la colaborarea 
cu boierii; boierii aveau mari reţineri de a colabora cu tineretul pe motiv, că 
tineretul revoluţionar introdusese în programul lor de acţiune – problema 
agrară, adică exproprierea marilor latifundii şi împroprietărirea ţăranilor. 

Îndemnaţi de Constantin Stere şi subvenţionaţi de către Stere cu bani 
(suma de 8 000 de ruble, onorarul lui Stere de avocat, primit de la Zemstva 
Gubernială a Basarabiei, pentru un proces la Tribunalul de la Iaşi), cât şi 
partea din renta moşiei sale, moştenirea de la părinţi, precum şi cu ajutorul 
material dat de boierul Nicolai Nicolaevici Alexandri, şi cu alt ajutor din 
partea lui Vasile Stroescu, şi cu sprijinul moral şi efectiv juridic al lui 
Manolache Gavriliţă, boier scăpătat şi avocat, se reuşeşte, ca pe ziua de 24 
mai 1906, să fie scoasă gazeta „Basarabia“ cu litere ruseşti, dar conţinutul 
gazetei în întregime era scris în limba română (moldovenească); redactorul 
principal al gazetei era Ion Pelivan, care, în noaptea când se năştea gazeta 
„Basarabia“ el a stat toată noaptea în redacţie şi urmărea pas cu pas, secundă 
de secundă, apariţia primei gazete româneşti la Chişinău, de după revoluţia 
rusă din 1905-1906. 

5  Vezi articole în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 1936, p. 35-38; vezi şi ziarul 
„Bessarabskaia jizni”, nr. 255 (310), 5 octombrie 1905; Direcţia Generală Arhivele Statului 
Bucureşti, Fond Ion Pelivan, IX – varia 18; vezi şi Hotărârea Zemstvei Guberniale, Arhiva 
Ion Pelivan, IX – varia 26. 

6  A se vedea scrisoarea din cuprinsul vol. de faţă. 
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Entuziasmul tineretului naţional-revoluţionar basarabean de atunci a 
fost fantastic. 

Pentru ca gazeta să apară într-o limbă curată românească, Constantin 
Stere l-a adus de la Bucureşti pe scriitorul Sergiu V. Cujbă, care îndruma pe 
publicişti, corecta articolele pentru tipar. 

Este adevărat, că gazeta „Basarabia“ n-a avut zile multe de existenţă, 
dar atâta timp cât a avut posibilitatea să apară, a fost de ajuns, ca să 
încălzească sufletele, să emane energia care să trezească forţe naţionale 
române basarabene la o viaţă naţională, care a condus mai departe către 
evenimentele care s-au succedat, până la actul final – dezrobirea Basarabiei 
în 1917 – proclamată de Congresul General Militar Moldovenesc, de la 
Chişinău de la 20-27 octombrie 1917, apoi la deschiderea Sfatului Ţării, la 
21 noiembrie 1917, care hotărăşte asupra celor mai importante probleme 
ale Basarabiei, ca: proclamarea Basarabiei ca Republică Democratică 
Autonomă Moldovenească, în cadrul Federaţiei ruse, la 2 decembrie 
1917; apoi, la proclamarea de către Statul Tării a Republicii Democrate 
Moldoveneşti independente, la 24 ianuarie 1918. Şi ca stat independent, 
neatârnat, la 27 martie (9 aprilie st. nou) 1918, Sfatul Ţării, îndeplinind voinţa 
naţională a poporului basarabean, votează Unirea Republicii Democratice 
Moldoveneşti Independente, în hotarele istorice, cu Patria-mamă, România. 

Problema apariţiei gazetei „Basarabia“ (1906) a fost colosală pentru 
mişcarea naţională a moldovenimei basarabene şi celei din Transnistria; 
ea a scos la iveală sentimente, a trezit la viaţă naţională elemente, care 
să acţioneze în spiritul ideii naţionale. Astfel că, chiar după reprimarea 
revoluţiei ruse din 1905-1906, în Basarabia şi Transnistria apar ca prin 
minune multe grupări şi cercuri moldoveneşti, unele – cu caracter politic, 
altele – cu caracter cultural sau religios, etc. 

Acum încep să apară o serie de gazete în limba moldovenească: 
1. „Basarabia”, 1906, a lui Manolache Gavriliţă; 
2. „Viaţa Basarabiei”, 1907, a lui Alexei Nour; 
3. „Moldovanul”, 1907, a lui Gheorghe Madan;
4. „Bessarabeţ”, 1907, a lui Pavluşa Cruşevan, în rusă; 
5. „Glasul Basarabiei”, 1913, a lui Gr. Constantinescu; 
6. Revista „Cuvânt Moldovenesc”, 1913, a lui N. N. Alexandri şi Pan 

Halippa; 
7. Gazeta „Cuvânt Moldovenesc”, 1914, a celor de mai sus conducători. 
În zadar, Preasfinţitul episcop colonelul Serafim Ciceagoff, împreună 

cu rusificatul-trădător A. I. Krupenski încercară să înăbuşe mişcarea 
naţională moldovenească, că nu reuşiră. Conştiinţa naţionala odată trezită, 
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ea crescu, se dezvoltă, cu toate măsurile represive întreprinse de Ohrana 
rusească ţaristă îndreptată împotriva fruntaşilor mişcării naţionale. 

Răscoalele mazililor din judeţele Orhei şi Bălţi, din 1906-1907, 
provocate de nesocotirea drepturilor lor ce le fusese acordate încă de 
marele Ştefan cel Mare, măreşte şi mai mult ura contra ruşilor, şi masele 
de moldoveni tot mai mult îşi îndreaptă privirile către Prut, către fraţii lor 
latini, deşi nu-şi mai spuneau latini, dar simţeau ceva atracţie către români. 


În timp ce Ion Pelivan lucra ca redactor principal la gazeta „Basarabia”, 

el nu-şi neglija nici situaţia lui în cariera de jurist. El a cerut prin cerere 
şi i s-a şi aprobat de către primul preşedinte al Palatului de Justiţie din 
Odesa, prin Decizia nr. 69 din 5 martie 1907, numirea sa de candidat 
inferior pentru funcţia Departamentului de justiţie de pe lângă Tribunalul 
din Chişinău, cu recunoaşterea vechimii în justiţie de la serviciile avute 
anterior la tribunalele din Viatka şi Cazani. 

Iar, prin Decizia Palatului de Justiţie din Odesa, nr. 81 din 21 martie 
1907, i se acordă titlul de candidat superior pentru funcţiile judecătoreşti; 
şi prin Decizia Adunării Generale a Secţiilor Unite ale Tribunalului din 
Chişinău, este delegat a îndeplini funcţia vacantă de judecător la Ocolul I 
Urban, din Bălţi. 

La Bălţi fiind, Ion Pelivan, paralel cu activitatea din justiţie, a mai 
îndeplinit şi sarcina de efor al şcolilor din Bălţi, în care calitate desfăşoară 
o importantă activitate naţională română basarabeană. 

La Bălţi, în scurt timp, Ion Pelivan reuşeşte să adune în jurul său un 
mănunchi de moldoveni inimoşi patrioţi, înjghebând acolo prima grupare 
naţională moldoveneasca, în care intrară: învăţătorul Porfirie Fală, moşierul 
Dimitrie A. Vrabie, Nicolae C. Stamati, preotul P. Gheorghian, preotul 
Gh. Marinescu, Vladimir Meleli, avocatul Emanoil Catelly, Nicolae 
Gr. Borcea de la Chişcăreni, studentul Simion Gh. Murafa, mai târziu, 
împuşcat de bande de terorişti soldaţi ruşi bolşevişti-anarhişti, învăţătorul 
Ion A. Buzdugan (respectiv, poetul Ionică Romăşcanu) de la Bursuceni, C. 
Soroceanu, notarul public, Ion Barbă, învăţător în Recea, M. M. Ciugureanu, 
moşier, şi alţii – tot personalităţi marcante, cu care desfăşoară o susţinută 
activitate naţional-culturală, în limba română, atunci când Basarabia se află 
sub stăpânirea Rusiei ţariste. 

Gruparea moldovenească din Bălţi, în scurt timp, înfiinţă o bibliotecă 
orăşenească ruso-evreiască, dar care avea şi o secţie de cărţi româneşti, în 
care se găseau cărţi de istorie, literatură şi ştiinţe. În această bibliotecă puteai 
să găseşti revistele „Viaţa Românească“ de la Iaşi, revista „Albina”, revista 
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„Familia Română“ de la Budapesta, a lui Lucian Bolcaş, revista „Convorbiri 
Literare“ de la Bucureşti, ca şi alte reviste şi cărţi din ţara veche; de asemenea, 
ziarele „Universul”, „Adevărul, „Voinţa Naţională“ şi altele. 

În 1907, Ion Pelivan face o vizită în România, unde ia contact cu 
profesorul Nicolae Iorga, la Vălenii de Munte, cu Apostol Culea, D. 
V. Ţoni, C. Ifrim şi cu alţi oameni de seamă ai culturii româneşti. Prin 
intermediul acestora, Ion Pelivan procură multe cărţi româneşti – de istorie 
şi literatură – ca şi diferite partituri muzicale româneşti, pe care apoi le 
popularizează prin familiile moldovenilor de la Bălţi. 

Apoi, Ion Pelivan aduce în Basarabia chiar trupa de teatru românesc a 
lui Bibescu, de la Bucureşti, şi altele, trezind sentimente naţionale româneşti 
în Basarabia, încât o bună parte din societatea moldovenească basarabeană 
începe să se preocupe de producţii artistice româneşti; cântări, recitări de 
poezii şi chiar montări de piese de teatru; asta cu atât mai mult, cu cât încă 
în 1906, artistul Gheorghe Madan, înjghebase la Chişinău o trupă de teatru 
moldovenesc, care da reprezentaţii pe scenele Chişinăului şi în satele din 
împrejurimile Chişinăului. 

În această atmosferă de viaţă culturală creată, familiile care aveau 
pian, cântau cântece naţionale, cum erau „Souvenire de Bessarabie“ a 
cunoscutului compozitor Hoffman7, etc. 

Ca rezultat al acestei activităţi patriotice naţionale, la Bălţi se crează 
un puternic focar de românism. Din care, mai târziu s-au evidenţiat figurile 
cunoscuţilor luptători români basarabeni, printre care putem aminti pe: 
Anton A. Crihan, Vasile Ţanţu, Ion I. Văluţă, Vladimir Văluţă, Dimitrie 
Cărăuş, Nicon Văluţă, Calistrat Ceapă, Dimitrie Dron, Hristofor Clipa şi 
mulţi alţii. 

Iată, pentru care motiv nu este o simplă întâmplare, că judeţul Bălţi a 
dat cel mai mare şi mai puternic procent de luptători naţional-patrioţi, şi 
că prima manifestare şi hotărâre pentru Unirea Basarabiei cu România a 
fost adoptată de Adunarea Zemstvei din Bălţi, la 3 martie 1918, după care 
s-au orientat şi alte zemstve judeţene şi orăşeneşti din Basarabia, cum au 
fost şi au procedat Soroca, Orhei, Bender, etc., şi după care, în cele din 
urmă, Sfatul Ţării al Republicii Democrate Moldoveneşti şi Independente 
a adoptat aceiaşi hotărâre de Unire a Basarabiei la România, la 27 martie 
(9 aprilie st. n.) 1918. 

Ion Pelivan a lucrat atât de îndemânatic, hotărât şi diplomatic, încât 
l-a atras de partea sa, de partea mişcării naţionale basarabene, chiar şi pe 
agentul secret al Ohranei ţariste ruse, pe omul Guvernului ţarist, Tinkovski, 
pe care l-a transformat în om devotat lui şi bun informator al lui Pelivan, 

7  Vezi: Revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 1936, p. 389. 
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care îl informa pe Pelivan despre toate ordinele primite de Ohrana ţaristă 
rusă şi despre măsurile hotărâte de Ohrană împotriva mişcării naţionale 
moldoveneşti basarabene. 


După izbucnirea războiului mondial din 1914, Pelivan a fost mobilizat 

şi trimis pe front, în calitate de intendent, cu centrul la Kiev. 
Apoi, în 1916 a fost trimis pe frontul româno-german cu centrale la 

Brăila, Galaţi, Cahul şi Bolgrad, ce aveau legături directe cu Centrala de la 
Odesa. 

 La declanşarea revoluţiei ruse, din februarie 1917, Ion Pelivan se afla 
cu unitatea sa militară în Bolgrad, unde se mai aflau şi Ion Văluţă, Ştefan 
Ciobanu şi alţii. 

În toiul revoluţiei, de aici, din Bolgard, Ion Pelivan, Ştefan Ciobanu 
şi Ion Văluţă formulează o scrisoare, pe care o trimit redacţiei gazetei 
„Cuvânt Moldovenesc“ de la Chişinău, în 17 martie (st. nou) 1917, prin 
care cereau organizarea unei adunări cetăţeneşti, în vederea constituirii 
Comitetului Naţional Moldovenesc (Partidul Naţional Moldovenesc), 
în vederea începerii acţiunii de dezlipire a Basarabiei de Rusia, pentru 
afirmarea ei naţională8. 

Dar, Ion Pelivan, fiind cu unitatea militară în sectorul de front – Galaţi – 
Cahul – cu centrul la Bolgrad – organizează, atât cu cetăţenii civili, cât şi în 
cadrul Armatei a VI rusă, de sub comanda generalului Ţuricov, – o serie de 
întruniri publice cetăţeneşti, cu cetăţenii şi cu militarii, punând astfel bază 
primelor comitete cetăţeneşti oficiale ale Partidului Naţional Moldovenesc 
din Basarabia. 

Totuşi, Ion Pelivan nu putea uita Bălţii lui. Şi, la 30 aprilie 1917 
organiză şi aici Partidul Naţional Moldovenesc9. 

La Bălţi, la adunarea cetăţenească din 30 aprilie 1917, Ion Pelivan în 
cuvântarea sa, pentru a îndemna poporul basarabean la luptă hotărâtă pentru 
emanciparea şi dezrobirea Basarabiei, printre altele, spune: „…Acum, când 
s-a prăbuşit tronul ţărilor tirani, când s-a rupt lanţul robiei străine, când 
toate noroadele din Rusia cer drepturi şi slobozenii, a sunat glasul şi pentru 
noi moldovenii. 

Acum, ori niciodată! Toată suflarea moldovenească, de la vlădică şi 
până la opincă să dea mână cu mână, să alcătuiască o obşte, să se organizeze 
în Partid Naţional Moldovenesc şi să ceară de la Guvernul vremelnic de la 
Petrograd dreptul de sineocârmuire, care ni s-a răpit acum 90 de ani în urmă. 

8  Vezi: Biblioteca Academiei Române, secţia manuscrise, Fond Ion Pelivan, IX – 9. 
9  Vezi: revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 1936, p. 348, 366 şi următoarele. 
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În Basarabia moldovenii trebuie să fie stăpâni, iar nu slugi veneticilor 
străini. 

Trăiască autonomia Basarabiei!”10. 
Din acest timp, în întreaga Basarabie începe o eră nouă, era decisivă 

a organizării întregii mişcări naţionale a moldovenimei basarabene, 
care se desfăşoară din plin şi cu succes, cu toate greutăţile întâmpinate 
din partea anarhizării Basarabiei de către Rumcerod, cu grupul 
Kaabak-Perper-Levenzon, şi care se încheie prin actul final de la 27 martie 
1918, cu Unirea Basarabiei cu România. 

Şi totuşi, nici după aceasta, activitatea lui Ion Pelivan nu se încheie. El 
luptă mai departe pentru desăvârşirea Unirii şi pentru traducerea în viaţă 
şi fapte a hotărârilor Sfatului Ţării, dar acum el luptă în calitate de deputat 
în Parlamentul României Mari, din care a făcut parte, ca ales deputat în 
şapte legislaturi electorale parlamentare, precum şi ca ministru al Justiţiei 
României Mari. 


Ion Gh. Pelivan şi-a legat soarta şi viaţa de soarta Basarabiei din 

frageda-i tinereţe şi nu a mai părăsit-o viaţa sa întreagă. 
Ion Pelivan a făcut parte din delegaţia României la Conferinţa de pace 

de la Versailles-Paris, din 1919-1920, el fiind şeful delegaţiei basarabene. 
Ion Pelivan şi cu tovarăşii lui de luptă din perioada mişcării naţionale pentru 
Basarabia – Moş Ion Codreanu, Sergiu V. Cujbă, Gheorghe Năstase – au mers 
la Paris, unde au pregătit materialele pentru Conferinţa de pace. Cu această 
ocazie, au stat de vorbă cu mari personalităţi de seamă englezi, francezi, 
italieni, japonezi, etc. – explicând situaţia adevărată a Basarabiei, pledând 
cu demnitate în faţa Consiliului Suprem al Conferinţei de pace şi publicând 
diverse materiale în limbile franceză şi engleză, făcând cunoscut întregii opinii 
publice mondiale cauza Basarabiei, că Basarabia a fost ruptă de la Moldova 
în 1812 şi anexată cu forţa la Rusia ţaristă, împotriva voinţei Basarabiei, că, 
în 1917, Basarabia s-a despărţit de Rusia în baza principiului şi dreptului de 
autodeterminare a noroadelor – principiu enunţat şi de preşedintele Wilson 
al SUA şi de conducătorul statului sovietic V. I. Lenin, şi că la 27 martie 
1918, potrivit voinţei noroadelor Basarabiei, s-a unit cu România, revenind la 
trunchiul de unde fusese ruptă cu mai bine de un secol în urmă. 

În baza explicaţiilor date şi a materialelor prezentate în faţa Conferinţei 
de pace, Consiliul Suprem al Conferinţei de pace nu a făcut altceva, decât 

10  Revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 1936, p. 371. 
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numai că a recunoscut un adevăr istoric şi un fapt îndeplinit de însăşi 
poporul basarabean. 


După activitatea sa, Ion Pelivan a rămas cu adâncul regret în suflet, că 

nu a putut lua parte personal la marile festivităţi de la Cernăuţi, când, la 28 
noiembrie 1918, Congresul Naţional al Bucovinei a votat Unirea Bucovinei 
cu România, ca şi la marile festivităţi de la Alba Iulia, din 1 decembrie 
1918, când Marea Adunare Naţională a proclamat Unirea Ardealului şi 
Banatului cu România, care Mare Adunare Naţională a ratificat şi unirea 
tuturor provinciilor române surori cu România, constituind astfel România 
Mare a tuturor românilor, în ţinuturile şi hotarele ei fireşti, aşa cum o vedea 
peste cursul anilor Ion Gh. Pelivan11. 

Cauza absenţei lui Ion Pelivan de la aceste mari manifestaţii, încă este 
tragică şi regretabilă. 

Sfatul Ţării al Basarabiei, în ultima sa şedinţă din 26/27 noiembrie 
1918, după epuizarea ordinii de zi şi după epuizarea tuturor sarcinilor 
pentru care a fost creat, la urmă, a numit o delegaţie a Basarabiei, care să 
ia parte la marile festivităţi de la Cernăuţi şi Alba Iulia. Delegaţia a fost 
compusă din deputaţii Ion Pelivan, Pan Halippa şi Vl. Cazacliu12, care a şi 
pornit la drum imediat, fiindcă timpul era extrem de scurt între evenimente. 

În drum, Ion Pelivan se îmbolnăveşte13, şi este nevoit a se reîntoarce 
la Chişinău. La festivităţile de la Cernăuţi şi de la Alba Iulia au luat parte 
numai Pan Halippa şi Vlad Cazacliu. 

După atâtea strădanii şi suferinţe, deşi încununate şi de lauri, Ion Pelivan 
n-a avut fericita ocazie de a fi la Alba Iulia ca să vadă fâlfâind în adierea 
vântului istoricul steag – darul românilor basarabeni, făcut Detaşamentului 

11  Regretul exprimat de prof. Nicolae P. Nitreanu nu este întemeiat. Marele patriot 
Ioan Pelivan, alături de Pan Halippa şi Grigore Cazacliu, a participat atât la Congresul 
General al Bucovinei cât şi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Vezi: Anton 
Moraru, Ion Negrei, Anul 1918:ora astrală a neamului românesc, Chişinău, 1998, 
p. 111-117 şi 138-141; Ion Negrei, 1 Decembrie 1918. Chişinăul salută Alba Iulia, în 
Dacoromania, nr. 4, 2008, p. 15-17; Ion Negrei, Participarea delegaţiei Basarabiei la 
Congresul General al Bucovinei, Cernăuţi, 15/28 noiembrie 1918, în Dacoromania, nr. 
4, 2008, p. 54-57; Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa, tribun al Basarabiei, 
Bucureşti, 2009, p. 293-297; Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, 
părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Chişinău, 2012, p. 130-142 (n.n.) 

12  Eroare, e vorba de deputatul Sfatului Ţării Grigore Cazacliu, fratele lui Vlad 
Cazacliu (n.n.)

13  Eroare, în drum se îmbolnăveşte un alt membru al delegaţiei – deputatul Ion 
Buzdugan (n.n.)
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de voluntari români ardeleni, la Chişinău, în iunie 1917, în semn de frăţie 
de sânge şi neam, la trecerea voluntarilor de la Darniţa-Kiev, către frontul 
româno-german, de la Iaşi. 

Dureroasă situaţie!
Dureroasă răsplată, dată şi de fraţii români, pentru patriotismul curat şi 

sincer al lui Ion Pelivan!..... 

A c t i v i t a t e a  n a ţ i o n a l ‑ c u l t u r a l ă

Ion Pelivan este unul dintre marii animatori şi iniţiatori pentru cultura 
românească naţională. El a militat pentru aceasta, dar a şi scris, a scris 
şi manuale şcolare accesibile pentru o tranziţie de la cultură rusă la cea 
română, dar a scris şi articole de studii istorice. Printre manualele şcolare, 
ale lui Ion Pelivan, putem enumera: 

1. Primul Abecedar românesc, cu litere latino-ruse, când era judecător la 
Bălţi. Abecedarul a fost multiplicat la şapirograf, în cancelaria Judecătoriei 
Urbane din Bălţi, de către Hristofor Clipa, funcţionar la judecătorie, şi apoi 
dat pentru folosire doritorilor de a învăţa în limba moldovenească. 

Acest Abecedar, mai târziu, în 1917, a fost publicat la Odesa de către 
căpitanul Emanoil Catelly, şi dat spre folosire soldaţilor moldoveni, din 
armata rusă, la cursurile de adulţi14. 

2. A scris „Gramatica limbii române“ (moldoveneşti), în paralel cu cea 
rusească. 

3. A alcătuit un dicţionar rus-român, pentru învăţământul limbii 
naţionale moldoveneşti. 

În scrierile sale istorice, Ion Pelivan evocă istoria Patriei sale – 
Basarabia – sub influenţa concepţiilor de succesiune ciclică a epocii de 
robie şi de libertate, şi afirmă ideea demnităţii naţionale, şi protestează 
violent împotriva asupririi de orice fel, el subliniază inevitabilitatea victoriei 
finale, de dezrobire a Basarabiei. 

În scrisorile sale, din 9 ianuarie 1931 şi cea din 29 ianuarie 1931, 
adresate prietenilor şi tovarăşilor lui de luptă din mişcarea naţională şi din 
Sfatul Ţării, Ion Pelivan sintetizează ideile generaţiei sale despre necesitatea 
dezvoltării specificului naţional moldovenesc-românesc şi cheamă pe 
prieteni şi confraţi, ca să scrie istoria provinciei lor – Basarabia –, istoria 
mişcării naţionale basarabene pentru zdrobirea cătuşelor ruseşti şi de trecere 
la o viaţă naţională românească în cadrul unei Românii întregite. 

Juristul Ion Pelivan, om politic cu vederi largi şi democratice, figură 
proeminentă de revoluţionar naţional român, a avut de jucat un important rol 

14  Vezi: revista „Viaţa Basarabiei, nr. 7-8, 1936, p. 389. 
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în lupta pentru revendicări naţional-culturale şi de emancipare a românilor 
din Basarabia. 

Ion Pelivan a văzut problemele revoluţiei în complexitatea lor, 
sesizând interpătrunderea dintre problema naţional-culturală şi problema 
social-agrară. 

Dar, Ion Pelivan a făcut parte din aripa moderată a mişcării 
naţional-revoluţionare de tineret, care a militat pentru unirea forţelor 
revoluţionare române basarabene cu boierimea basarabeană progresistă şi 
cu cele ale minorităţilor naţionale conlocuitoare, într-o forţă capabilă de a 
doborî autocratismul ţarist rus, stăpân al „puşcăriei noroadelor alogene”. 

Ion Pelivan a fost un om viu, în continuă fierbere şi era gata parcă să 
mai facă ceva. El a iniţiat organizarea mai multor asociaţii şi societăţi cu 
caracter naţional-cultural şi de unitate naţională. Astfel, lui i se datoresc 
fondarea în Chişinău şi în alte localităţi, în general în Basarabia: 

 – Societatea culturală „Făclia”, fondată 1918; 
 – Universitatea Populară română (1918); 
 – Societatea Istorică Literară (1918); 
 – Uniunea elevilor români din şcolilor secundare din Chişinău15; 
 – Asociaţia Culturală „Astra Basarabeană”, cerută personal Regelui 

Ferdinand, de Arhiepiscopul Gurie Grosu, iar preşedintele ei fiind Ion 
Pelivan; 

 – Asociaţia cultural-naţională „Sfatul Ţării”; 
 – Asociaţia Culturală „Cercul basarabenilor din Bucureşti”, etc., etc. 

În calitatea sa de conducător şi îndrumător al vieţii culturale a 
Basarabiei, Ion Pelivan nu impunea diversele activităţi, dar parcă el aştepta 
să vină ideile de jos, din rândul membrilor, a maselor, iar el le primea, le 
canaliza în direcţia spre binele poporului; el le ajuta şi le îndruma. 

Dar, datorită evenimentelor istorice prin care a trecut România, de la 
23 august 1944, viaţa Basarabiei şi a românilor basarabeni întră pe calea 
unui nou calvar, iar persoana lui Ion Pelivan devine tot mai primejduită, 
deşi el continuă să scrie, dar fără perspectiva de a i se publica ceva. 

Şi la începutul lunii mai 1950, Ion Pelivan, împreună cu Pan Halippa, 
cu Dr. Daniel Cigureanu şi alţi fruntaşi ai vieţii culturale şi politice a 
Basarabiei, au fost arestaţi şi internaţi în închisori, fără a fi cercetaţi, fără 
a fi judecaţi sau condamnaţi, ci numai deţinuţi politici, numai pentru că au 
deţinut cândva anumite demnităţi de stat. 

Pan Halippa a fost internat în diverse închisori române, iar, în cele 
din urmă, a fost predat, pe podul de la Prut, către autorităţile de stat 
sovietice, care l-au transportat la Chişinău, unde a fost judecat de către un 

15  Greşit. Confundă!!!!(n.n.)
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tribunal militar sovietic şi condamnat la 25 ani muncă silnică. A scăpat din 
acele puşcării numai datorită amnistiei generale date de Hruşciov, şeful 
Guvernului URSS, după moartea lui Stalin. 

Ion Pelivan şi Dr. Daniel Ciugureanu, fost preşedinte al Consiliului 
de Miniştri a Republicii Moldoveneşti, şi cu alţi arestaţi, au fost încărcaţi 
într-un camion şi îndreptaţi spre închisoarea de la Sighetul Marmaţiei 
(Maramureş). 

În drum spre închisoare, Dr. Daniel Ciugureanu a încetat din viaţă 
şi aruncat din camion, iar Ion Pelivan a ajuns la închisoarea din Sighetul 
Marmaţiei, unde a şi murit la 25 ianuarie 1954. 

Cu aceasta, marele patriot român basarabean Ion Pelivan şi-a încheiat 
viaţa de luptă şi activitatea pe tărâm naţional-cultural şi pentru libertatea 
moldovenimei basarabene. 

O viaţă întreagă, Ion Pelivan, i-a căutat pe fraţii lui – românii, şi 
când i-a găsit şi s-a contopit cu ei, tocmai fraţii lui – românii l-au arestat, 
l-au întemniţat în închisoare şi l-au ţinut în închisoare, – cu regim de 
deţinut politic – până şi-a dat viaţa, tot pentru acele sentimente naţionale 
de românism, care-i stăpânesc pe toţi românii de pretutindeni – unitatea 
naţională românească –, pentru care Ohrana ţaristă rusă l-a arestat, l-a 
întemniţat, l-a deportat, l-a înregimentat, pentru a-l distruge. 

Dar, Ohrana ţaristă rusă n-a reuşit să-l distrugă, probabil l-au lăsat să-l 
distrugă fraţii lui românii, şi l-au înmormântat în cimitirul închisorii de la 
Sighetul Marmaţiei, în Maramureş. 

În urma cererii soţiei sale, D-na Maria Pelivan, organele de stat şi de 
partid române au încuviinţat, ca osemintele lui Ion Pelivan să fie aduse, de 
la Sighetul Marmaţiei, la cimitirul Mănăstirii Cernica, de lângă Bucureşti, 
şi să fie aşezat în cavoul familiei, alături de tovarăşii lui de luptă pentru 
dezrobirea Basarabiei – Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei, Pan 
Halippa, Teodor Inculeţ şi alţii. 

Cum n-ar fi voit Ion Pelivan, eroul legendar al Basarabiei, ca şi 
tovarăşii lui – Pan Halippa, Dr. Daniel Ciugureanu, Prof. Dr. Elena Alistar, 
Prof. Ştefan Ciobanu, învăţătorul-poet Ion Buzdugan (Ionică Românaş), 
Ion Inculeţ, profesorul, etc., Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei şi 
mulţi alţii – ca să-şi facă somnul de veci în pământul natal al Basarabiei, în 
pământul părintesc, pentru care au luptat să-l dezrobească, dar viaţa altfel 
le-a fost sortită. 

O, pământ, pământ părintesc! al Basarabiei! 
Ai cunoscut vitejia şi gloria lui Alexandru cel Bun şi pe cea a lui Ştefan 

cel Mare, a lui Ioan Vodă cel Cumplit şi a altor ctitori de ţară. Numele lor îl 
şoptesc cetăţile în ruină de la marginea de răsărit a ţării, numele lor îl spun 
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legendele păstrate de nepoţi, numele lor îl cântă doinele cele pribegi… şi 
îl şopteau vitejii, care alergau la chemarea voievozilor lor – arcaşii de la 
Hotin şi până la Mare, ca să alunge năpasta din ţară, ce adesea cădea asupra 
Ta – pământ părintesc şi asupra norodului Tău. 

Unde sunt acei domnitori şi cu arcaşii lor?... 
Ei dorm somnul lor de veci, somnul cel lung, dar faima lor a trecut 

demult hotarele ţării lor… 
Ion Pelivan a chemat, a îndemnat să se scrie istoria Basarabiei, el 

personal a scris o serie de studii, dintre care o parte au şi fost publicate, 
iar o altă parte au rămas nepublicate, pe seama confraţilor lui, din diverse 
motive, le-am adunat, în volumul II al lucrării de faţă, şi care se vor mai 
găsi vor forma un alt volum aparte. 

Concepţia istorică a lui Ion Pelivan a fost pătrunsă de conştiinţa rolului 
maselor în desfăşurarea istoriei. 

Ion Pelivan, prin scrierile sale, prin acţiunea sa de bibliofil, a căutat să 
salveze actele istorice ale Basarabiei. 

Fără restricţie şovinistă, fără un criteriu fals în căutarea adevărului 
istoric, de la Unire încoace, Ion Pelivan a devenit adevăratul acumulator 
al energiei trecutului, prin căutarea, strângerea şi păstrarea unor restanţe 
nepreţuite ale Basarabiei veacului trecut. Şi, comoara unui îndrăgostit de 
slovă scrisă despre Moldova dintre Prut şi Nistru se completa mereu. Era, 
poate, şi un gest de recunoştinţă faţă de acei oameni, care au lăsat să se 
păstreze o părticică a sufletului lor nobil, pentru urmaşii actuali. 

Puţini sunt dintre acei, care înţelegem importanţa covârşitoare a 
adunării de documente istorice despre Moldova de la Răsărit. Şi noi, ne 
dăm bine seama de meritele lui Ion Pelivan manifestate pe tărâmul acesta 
anevoios de adunare de documente, şi ştim, că o altă generaţie îi va ridica 
un monument pentru dragostea lui faţă de trecutul dispărut. 

Şi, dacă se va realiza publicarea în volume măcar a unei părţi din acele 
adunate şi scrise de Ion Pelivan, volumul sau volumele acelea vor constitui 
omagiul veşnic al Basarabiei pentru vajnicul luptător, care n-a uitat, n-a 
scăpat din vedere aceea ce nu trebuia să fie părăsit. 


Ion Pelivan a scris, în ţară fiind, dar a scris mai ales atunci când era în 

străinătate, la Conferinţa păcii de la Versailles-Paris (1919-1920). 
Timp de un an întreg, cât a stat la Paris, ca şef al delegaţiei României 

la Conferinţa păcii, Ion Pelivan a scos acolo gazeta „La Bessarabie”, în 
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paginile căreia publica diverse articole, precum şi în alte ziare franceze şi 
engleze. Printre acele studii şi articole, putem aminti: 

 – „La Bessarabie sous le règim russe”; 
 – „L’Union de la Bessarabie à la mère Patrie la Roumanie”; 
 – „Le mouvement et l’accroissement de la population en Bessarabie”; 
 – „L’État économique de la Bessarabie”; 
 – „Pourquoi la Babylon russe est décompose“; 
 – „Le droits des Roumains sur la Bessarabie”, etc., etc., în care 

demonstra drepturile imprescriptibile ale României asupra Basarabiei. 
Ion Pelivan şi-a iubit locurile natale, provincia sa dragă, Basarabia, 

până într-atât, încât a vrut s-o înalţe pe un aşa piedestal atât de înalt, încât 
să devină o stea lucitoare pentru poporul român. În acest sens, în cadrul 
Asociaţiunii „Astra Basarabeană“ a şi propus ca să se compună, să i se 
închine Basarabiei un imn de slavă. 

În acest scop a şi fost publicat anunţul de mai jos: 

ÎNŞTINŢARE

Asociaţia culturală „Astra”, Regionala Basarabiei aduce la 
cunoştinţă, că dă trei premii pentru cel mai frumos imn închinat Unirii 
tuturor românilor, 

Premiul I …………………. . – 3 000 de lei; 
Premiul II …………………. – 2 000 de lei; 
Premiul III …………………. – 1 000 de lei; 
Pot lua parte la concurs cărturarii şi şcolarii basarabeni. 
Manuscrisele se primesc până la 1 iulie a. c., şi se vor trimite „Astrei”, 

la Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 75. 
Imnul va fi nesemnat, iar într‑un plic pecetluit se va arăta numele 

autorului. 
Plicul cu numele autorului se va deschide de către Comisiune, după 

alegerea celor trei imnuri premiate. 
În numărul viitor vom publica numele celor ce alcătuiesc Comisia. 

Asociaţia culturală „Astra”, Regionala Basarabiei16 

Nu cunoaştem rezultatul concursului, dar ştim, că o serie de compozitori 
au publicat, după aceia, atât imnuri pentru Basarabia, marşuri pentru 
Basarabia, cât şi diferite compoziţii muzicale destul de reuşite. Prezentăm 
mai jos câteva titluri de astfel de compoziţii, şi autorii lor: 

16  Gazeta „Cuvânt Moldovenesc”, nr. 19-20 din 10 mai 1929 (?). 
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1. Popovici – Racoviţă Carol – „Imn Basarabiei şi Bucovinei”, cor mixt; 
2. Iacobescu Argentina şi V. – „Hora Unirii Basarabiei şi a ţărilor 

surori la Patria-mamă, România”, note muzicale;
3. Colonel Mărgăritescu – „România Mare”, marş pentru fanfară; 
4. Căpitan Alexandru Marian – „Basarabia”, marş pentru fanfară; 
5. Gr. Buică – „Marşul Basarabiei”, cor vocal la unison, pe versuri de 

Gr. Buică; 
6. Alexandru Cristea – „Limba noastră”, cor vocal mixt, pe versuri de 

Al. Mateevici; 
7. Popovici Doru – „Limba noastră”, cor vocal mixt, pe versuri Al. 

Mateevici; 
8. Mihai Bârcă şi V. Popovici – „Cântece basarabene”, coruri; 
9. Nicolae R. Ioan „Cântece din Basarabia”, coruri; 
10. Schipek Francois „Souvenir de Bessarabie”, vals pentru pian. 
Etc., etc., …. 
Partiturile muzicale de mai sus se află în patrimoniul marilor biblioteci 

republicane, din R. S. R. 
După acestea, în cadrul şi cu sprijinul Asociaţiunii Culturale „Astra”, 

Regionala Basarabiei, se organizau concursuri de coruri şi dansuri pe 
regiune, care se gratificau cu premii, cele mai bune echipe şi cele mai 
harnice cămine culturale. 


Completăm bibliografia şi cu alte lucrări ale lui Ion Pelivan, pe care 

le-am pregătit publicate şi existente în marile biblioteci ale R. S. R., cu cele 
de mai jos: 
1. Pelivan Ioniţă, Adunarea Întemeitoare, Editura Zemstvei Guberniale, 

Chişinău, 1917; 
2. Pelivan Ion, Rumâno‑russkaia azbuka /Abecedar româno‑rus, Odesa, 

1917, Editura Comitetului Partidului Naţional Moldovenesc din 
Bălţi;  

3. Ion Pelivan, Discurs rostit în şedinţa Camerei Deputaţilor (parlament), 
la 9‑10 iulie 1920, cu ocazia discuţiilor la proiectil de răspuns la 
mesajul Tronului; 

4. Ion Gh. Pelivan, The Economic State of Bassarabie, Imprimerie des 
Arts et des Sports, Paris, 1920; 

5. Ion Gh. Pelivan, Discurs rostit în Camera Deputaţilor, cu privire la 
extinderea în Basarabia a unor legiuiri din Vechiul Regat, Bucureşti, 
1928; 

6. Ion Gh. Pelivan, O pagină din istoria Basarabiei. Alexandru Matei 
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Cotruţă. Scurtă schiţă biografică, Bucureşti, 1940 după revista „Viaţa 
Basarabiei”, nr. 9-10, din septembrie – octombrie 1940; 

7. Ion Gh. Pelivan, Nicolae Stefan Casso, Bucureşti, 1942, după revista 
„Viaţa Basarabiei”, nr. 5-6, 1942. 

8. Maria Pelivan, Basarabia – 1834. Traducere după Dr. J. H. Zucker, din 
limba germană, Chişinău, 1932; 

9. Ion Gh. Pelivan, The Right of the Roumanians to Bessarabia in the Light 
of History and Ethnography an don the basis of Self determination, 
Paris, 1920; 

10. The Union of Bessarabie vith her Mother – Country Romanee, Paris, 
1920; 

11. Ion Gh. Pelivan, Basarabia sub oblăduirea rusească, Bucureşti, 1941, 
după revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 1, 1941; 

12. Ion Gh. Pelivan, Din suferinţele Basarabiei sub stăpânirea rusească, 
Chişinău, 1943; 

13. Ion Gh. Pelivan, Ion Inculeţ şi Conferinţa de pace de la Paris 1919‑1920. 
Amintiri, observaţii şi scrisori, Bucureşti, 1940, după revista „Viaţa 
Basarabiei”, nr. 11-12, 1940; 

14. Ion Gh. Pelivan, Ministres. Deux ministres du Cabinet roumain: J. C. 
Inkouletz et Pélivane, Paris, 1920; 

15. Ion Gh. Pelivan, Cuvântarea deputatului Ion Pelivan rostită în Sfatul 
Ţării al Basarabiei, la 21 noiembrie 1917, Chişinău, 1917; 

16. Ion Gh. Pelivan, Bessarabia under the Russian rule, Paris, 1920; 
17. HISTORICUS. De ce ne trebuie Basarabia, studiu politic, Bucureşti, 

1915; 
18.  HISTORICUS. Singura primejdie – Rusia, Bucureşti, 1915. 

Continuăm prezentarea lucrărilor personale ale lui Ion Pelivan, cu 
următoarele lucrări:
19. Ion Pelivan, O carte veche găsită în jud. Hotin, în Istoriceskie zapiski 

Hotinskogo Uezdnogo Ucilişcia s 1828 goda, (adică Însemnări istorice 
a şcolii judeţene din Hotin, începând cu anul 1828), carte în manuscris, 
în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 1-2, 1941;

20. Ion Pelivan, Din corespondenţa lui A. T. Hasdeu – cu M. C. Stamati, 
D. Chiriac, Kogălniceanu, B. P. Hasdeu, în revista „Viaţa Basarabiei”, 
nr. 1-2, 1941;

21. Ion Pelivan, Amintiri de la Paris: Renegaţii A. N. Krupenski şi A. K. 
Smidt, în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 3-4, 1943, p. 209;

22. Ion Pelivan, Două documente cu privire la Mihail şi Vasile V. Stroescu”, 
în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 9-10, 1943, p. 569; 
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23. Ion Pelivan, Ştefan Usinievici. Scurtă biografie. Amintiri, scrisori, în 
revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 8, 1941, p. 613…;

24. Ion Pelivan, Favoritul diplomat al Norocului sau a lui Jucărie, în 
revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 1940, p. 429…;

25. Ion Pelivan, Lămurirea unei mistificări istorice. La adresa lui Porucic, 
în revista „Viaţa Basarabiei” – nr. 3/1938, p. 165…

26. Ion Pelivan, Basarabia sub oblăduirea moscovită, în revista „Viaţa 
Basarabiei”, nr. 6-7, 1938, p. 541…;

27. Ion Pelivan, Tadeu Ivanovici Haşdeu, în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 
3, 1932, p. 55…;

28. Ion Pelivan, Chestia limbii în şcolile primare din Basarabia, articol 
apărut în „Bessarabskaia jizni”, nr. 255/310 din 5 octombrie 1905, 
articol reprodus, în traducere, în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 
1936, p. 355…17;

29. Ion Pelivan, Cei dintâi căzuţi: Andrei Hodorogea şi Simion Murafa. 
Vezi Arhivele Statului Bucureşti, Dos. 184 –IX varia 18; după paginile 
gazetei „Cuvânt Moldovenesc”, nr. 19-20 din 1926 (?); 

30. Ion Pelivan, Gânduri cu privire la ziua de 10 Mai, tot aici. 
31. Ion Pelivan, Răspuns la articolul D‑lui A. P. Atrscites, „Roumaines 

en Bessarabie”, după ziarul „L’Umanite”, nr. 5543 din 22 iunie 1919. 
Vezi Arhivele Statului Bucureşti, Dos. nr. 201 II msscr. 4a-4b. 
Dacă se vor mai descoperi din scrierile lui Ion Pelivan, se vor evidenţia. 

Nu am avut acces la Arhiva lui Ion Pelivan, decât numai ce s-a putut în anii 
1972-1973, parţial. 

C o n c l u z i i

 Ion Gh. Pelivan face parte din galeria fruntaşilor tinerei intelectualităţi 
române basarabene, care a luptat pentru libertatea naţională române 
basarabene, care a luptat pentru libertatea naţională şi socială a provinciei 
lor – Basarabia. 

Este unul dintre iniţiatorii şi organizatorii adunărilor de patrioţi 
basarabeni pentru redeşteptarea conştiinţei naţionale. 

Ion Gh. Pelivan va rămâne în istorie ca erou legendar al românilor 
basarabeni, căruia posteritatea îi va închina poeme eroice de luptă pentru 
eliberarea neamului de sub tirania rusească, pentru revenirea Basarabiei la 
Ţara, de unde a fost ruptă în 1812, şi Unirea Basarabiei şi a celorlalte ţări 
surori care au avut aceiaşi soartă, într-un tot întregit – România Mare. 

17  Rezoluţia cu privire la predarea limbii moldoveneşti în şcolile primare se află la 
Arhivele Statului, Bucureşti, Dos. 184 – IX varia 26. 
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De altfel, un alt mare luptător pentru cauza Basarabiei, Pan Halippa, îi 
dedică versurile: 

O jerbă de flori lui Ion Pelivan
Soarta omului în viaţă 
Se urzeşte din lumină şi din ceaţă 
Din dorinţi fierbinţi şi rece judecată 
Despre tot ce este viaţa noastră toată. 

Omul tinde la lumină, 
Ca un colte din grădină, 
Care vrea să crească şi să înflorească,
După legea cea firească. 

Dumneata, bun frate Ioane, 
Ai fost unul dintre cele milioane, 
Care au încolţit în largul Basarabiei, 
Cârmuită de străini cu vârful sabiei. 

Soarta Dumitale şi a noastră, a tuturor 
A fost să răspundem datinei bătrânului popor, 
Aşezat pe întinsul Daciei de veacuri multe
Între neamuri nestatornice şi, ca noi, inculte. 

Unii din străini se vânzoleau în ţară după jafuri-hrană, 
Câştigată nu cu plugul, ci cu bâta cea avană, 
Căci străinul nu înţelege ce-i aceia omenie 
Şi puţin îi pasă de sărmana Românie. 

Dar străbunii să ştiut să ţie locul, 
Înfrânţindu-se cu trudă multă şi cu norocul, 
Ascunzându-şi turmele de oi şi puţină avuţie 
Între munţi şi-n codri, ascunzişuri pe vecie. 

Bunii noştri au ascuns ce-au putut 
Chiar şi-n stânga bietului nostru Prut, 
Unde noi cu Dumneata rânduiţi-am fost
Să durăm sălaş şi adăpost 
Pentru tot ce este suflet vrednic omenesc, 
Care s-a legat de hatul nostru românesc. 
Căci şi noi şi Dumneata 
Nu am prigonit pe nimenea, 
Cine să-şi fi ancorat corabia 
În bogat noastră Basarabia. 

Dumneata ai fost o pildă grăitoare 
Pentru zilele de ieri şi pentru vremea viitoare, 
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Dârz luptând pentru ideea mare românească 
Şi făcând-o în atâtea suflete să încolţească. 

Pentru ce-ai făcut, duşmanii ţi-au plătit din plin 
C-un exil la nordul polar, cu ger şi chin, 
Iar la bătrîneţe ai fost tîrît la închisoare, unde-ai decedat 
Pentru ca să se înstăpînească noua ordine în stat. 

Dar noi cei ce mai rămînem în viaţa asta
Îţi stropim cu lacrimi soarta neagră, ca năpasta, 
Şi-ţi slăvim memoria de luptător şi cărturar 

Pentru neamul nostru, ce-şi trăieşte ultimul calvar. 
Ai luptat mereu pentru dreptate 
Şi-ai plătit-o cu a D-tale libertate, 
Dar aceasta e cununa cea de spini pe fruntea orişicui, 
Ce se jertfeşte pentru biruinţa adevărului. 

Soarta te-a chemat să lupţi pentru Unire, 
Că între toţi românii să se lege înfrăţire, 
Care să aducă pe întinsul Daciei străbune
Duh de pace, de dreptate şi înţelepciune 
Şi acestea să ne asigure răsplata muncii noastre 
Sub, întinderea cîmpiilor cereşti albastre. 

Ţi-ai făcut cu cinste datoria 
Şi aceasta va proba-o veşnicia, 
Care toate faptele le-nseamnă. 
Ca o dreaptă pentru vremuri scurtă Doamnă!

Bucureşti, octombrie 1966 
Pan Halippa 

Ion Pelivan înseamnă mai mult decât un nume distins din galeria 
marilor figuri istorice şi legendare, care şi-au închinat destinele cauzei 
naţionale basarabene, pentru binele obştesc. 

Numele Ion Pelivan echivalează cu rostirea cuvântului „muncă”, 
„jertfă”, „cinste”, „abnegaţie”, „demnitate“ şi luptă fără tihnă pentru 
binele neamului şi absolut dezinteresat pentru sine. 

Ion Pelivan este simbolul punţilor dintre generaţii, este veghetor al 
obârşiilor ce au înălţat neamul moldovenesc basarabean la dreptele lumini, 
este fruntaş dintre generaţii într-un ciclu de înalte concepţii naţionale, ce 
au zămislit o epocă în istoria poporului român basarabean, este prototipul 
apostolului pe care 1-a visat în ea generaţia ce-şi vede omagierea. 
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Ion Pelivan a fost şi va rămâne un revoluţionar-naţional român 
basarabean. 

Concepţia revoluţionară a lui Ion Pelivan se caracterizează prin rolul 
hotărâtor al maselor populare în istorie. 

Ion Pelivan, prin activitatea sa, a scos în evidenţă faptul, că izvorul 
reuşitei, al izbânzii în istorie este lupta pentru dezrobirea neamului şi pentru 
unitatea naţională, lupta permanentă împotriva asupriţilor de orice nuanţă. 

În apelul său către confraţii lui de luptă pentru dezrobirea naţională 
şi în a scrie istoria luptei lor, Ion Pelivan înţelegea tocmai acest lucru, pe 
care îl înţelegea şi Nicolae Bălcescu, când afirmă că: „Istoria omeniri nu 
ne înfăţişează decât lupta necontenită a dreptului împotriva nedreptăţii; 
împotriva tiraniei unei clase şi naţiunii desmoştenite de dreptul său în 
contra uzurpatorilor ei, luptă arzătoare, care adesea avu caracterul unei 
răzbunări, luptă fără sfârşit, căci ea urmează încă în timpurile de azi şi 
va urma până nu va mai fi umbră de tiranie, până când popoarele n-or fi 
întregite în drepturile lor şi egalitatea n-o domni în lume”18. 

Acţiunile revoluţionare ale lui Ion Pelivan mizau, pentru o revoluţie 
de eliberare naţională şi de unitate naţională a tuturor fraţilor români de 
pretutindeni. Şi, el a militat cu intransigenţă pentru aceasta, mai întâi, şi numai 
după aceia el acţiona şi pentru o revoluţie socială. Ca şi Nicolae Bălcescu, 
ştia bine şi Ion Pelivan, că „revoluţia naţională – fără revoluţie socială nu 
este”, dar la acea epocă şi în condiţiile date atunci, pentru Basarabia problema 
stridentă era revoluţia naţională, pentru a avea uniţi în idee toate păturile 
sociale basarabene în lupta comună pentru dezrobire naţională. 

Ion Pelivan şi-a văzut visul împlinit – revoluţia naţională, după care a 
venit şi cea socială – reforma agrară, dar numai pentru scurtă vreme, că în 
1940, datorită înţelegerii de la 23 august 1939 dintre Hitler şi Stalin – doi 
aprigi revizionişti-revanşarzi, prin actul ultrasecret de reîmpărţire a Europei 
în zone de ocupaţie şi influenţe, hotarele statelor europene au fost năruite şi 
au triumfat tendinţele revanşarde şi expansioniste ale URSS, ajutată fiind 
de Hitler, şi apoi consfinţite de preşedintele Roosevelt al SUA, şi de W. 
Churchill, primul ministru al Marii Britanii, în subjugarea de către ruşi, nu 
numai a Europei, dar chiar şi a altor state de pe alte continente. 

Ion Pelivan lupta pentru românism, pentru unitate naţională românească. 
El însăşi mărturiseşte, că: „Românismul devenise pentru mine o credinţă 
neclintită, o adevărată religie. 

De când s-a trezit în mine conştiinţa naţională, niciodată şi nicicând şi 
nicăieri, nici la Universitate, nici în temniţe şi nici în surghiun, nu au încetat 
dragostea mea neţărmurită şi interesul meu copleşitor pentru România 

18  D. E. vol. I, p. 322.
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liberă, pe care încă nu o văzusem, dar pentru care ardeam de nerăbdare sa-i 
văd fiinţa, să-i aud glasul, să-i sărut pământul”19. 

Încă în 1911, Ion Pelivan declara: „Românism înseamnă luptă. Nu 
văd altă cale care să ducă la biruinţă, decât numai prin luptă dârză de 
redeşteptare a conştiinţelor şi cultivarea forţelor”20. 

Ion Pelivan a ştiut să trezească şi să organizeze din timp forţele de luptă, 
încât, atunci când a sunat gongul redeşteptării naţionale evenimentele l-au 
găsit oarecum cu un Stat Major prefaţat, încât, chiar de la început, cu multă 
teamă, dar lupta continua, fiindcă bazele politice erau trasate de la început şi 
ideea călăuzitoare era în frunte, şi s-au călăuzit după ea până la actul final. 

Se ridica moldovenimea la lupta naţională, pentru dezrobirea lor 
naţională şi culturală, la chemarea lui Ion Pelivan şi a lui Pan Halippa, 
Emanoil Catelly, Ştefan Ciobanu şi a altor fruntaşi – prin paginile gazetei 
„Cuvânt Moldovenesc”, prin viu grai, la adunările cetăţeneşti, întocmai cum 
o floare se ridică din pământ, cum izvoraşul ţâşneşte din adâncurile aceluiaşi 
pământ, şi orice ai face, nu-l poţi opri de la deschiderea căilor lor fireşti. 

Tot aşa de natural, tot aşa de firesc a fost şi a izbucnit năvalnic din 
suflet elanul naţional al moldovenimei, la chemarea de iubire de ţară şi de 
popor, care a născut iubirea de Patrie. 

Acest năvalnic iureş de mişcare naţională al moldovenimei basarabene 
şi transnistrene pentru libertate se potriveşte şi e foarte bine prins şi citat de 
savantul român Ion Simionescu, în cele ce urmează: 

„Sunt izvoare, numite dalmatine, care ies din păretele de stânga, 
gălgăind cu atâta apă limpede ca lacrima, încât pot învârti dintr-o dată roata 
morii sau piua de sumane. 

Picătură de picătură, ploaia a străbătut în pământ, s-au adunat şuviţe 
subţiri ca firul de păr, din crăpăturile lăuntrice ale pietrei, şi-au făcut drum 
tot mai larg cu multă trudă şi răbdare, până când vâna de apă a ţâşnit vijelios 
la lumina zilei”21. 

Ideile principale şi direcţia de acţiune ale lui Ion Pelivan au fost: 
1. – dreptul tuturor popoarelor la libera manifestare naţională, la 

dezvoltarea limbii şi culturii proprii a poporului; 
2. – înlăturarea exploatării muncii, în toate direcţiile. 
Patriotismul lui Ion Pelivan a fost dezinteresat, pe el onorurile şi 

beneficiile materiale nu-l interesau, ci, eliberarea poporului moldovenesc îl 
interesa, de a fi scăpat din lanţurile apăsării şi al nedreptăţilor. 

19  Revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, 1936, p. 425. 
20  Ibidem, p. 395. 
21 Vezi: I. Simionescu, Oameni aleşi, în revista „Cultura poporului“ (Asociaţia 

Învăţătorilor din judeţul Cetatea Albă), an. VI, nr. 1, ianuarie 1930, p. 19. 
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Ion Pelivan a fost îndreptar şi port-drapel al acţiunii de redeşteptare 
naţională în provincia subjugată dintre Prut şi Nistru. 

Curajul şi atitudinea dârză cu care-şi manifesta sentimentele naţionale 
în acele vremuri de obidă şi de teamă pentru neamul nostru, îl consacră pe 
Ion Pelivan, în ochii multor neamuri şi popoare – pe bine meritate – drept 
erou de baladă străveche. 

Ion Pelivan este unul dintre cei dintâi – după Constantin Stere – care, 
îmbrăcând cămaşa morţii, înfruntă cu curaj cerbicia ţarului Nicolai al II-lea, 
atotputernic, încă în 1912, când toţi linguşitorii şi rusificaţii jucau în doua 
labe înaintea ţarului asupritor de secole, ei veselindu-se, iar Ion Pelivan, 
îmbrăcat în haină de doliu, la serbările centenarului răpirii Basarabiei de 
către Rusia (1812), manifesta în public sentimente naţionale româneşti, 
cu fontiţă tricoloră în bernă, la butonieră, şi panglică de doliu, la braţ, 
riscându-şi nu numai serviciu, cariera, dar chiar însăşi libertatea şi chiar 
viaţa. 

Datorită acestui avânt curajos al lui Ion Pelivan, moldovenimea 
basarabeană, copleşită de îngenunchere, capătă noi forţe, elan naţional şi 
curaj, care deschide o nouă eră de afirmare a demnităţii şi mândriei de 
neam. 

Atunci, Ion Pelivan s-a contopit în marea masă a moldovenimei 
basarabene luptătoare pentru libertate şi întregirea sufletească a neamului 
românesc. 

Pe Ion Pelivan, mereu l-a preocupat gândul despre:
– emanciparea neamului moldovenesc basarabean, acţiune începută şi 

desăvârşită prin Pământenia basarabeană de la Dorpat-Jurievo; 
– desrobirea Basarabiei, realizată de Congresul General ostăşesc 

moldovenesc, de la Chişinău, în 20-27 octombrie 1917; 
– neatârnarea – suveranitatea ca stat aparte – Basarabia, şi stabilirea de 

relaţii diplomatice cu alte state suverane, acţiune realizată de Sfatul Ţării, 
la 24 ianuarie 1918 şi prin scrisori diplomatice adresate de Consiliul de 
Miniştri al Republicii Moldoveneşti, (Basarabia), din februarie 1918; 

– Unirea Basarabiei cu România, acte votate la 27 martie 1918, la 27 
noiembrie 1918 şi ratificată la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, 
la 1 decembrie 1918; 

– consolidarea Unirii de la 1918, prin Asociaţia „Sfatul Ţării“ de la 
Chişinău, prin Asociaţia culturală „Cercul basarabenilor din Bucureşti”, 
1935; 

– contopirea sufletească dintre fraţii români din toate provinciile 
româneşti unite, întreprinsă, prin: 

a. Articolul „Să nu ne pripim“ şi altele; 
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b. Asociaţia „Astra Basarabeană”, care avea cercuri culturale în diverse 
provincii din ţară; 

c. Diverse concursuri artistice organizate prin „Astra Basarabeană” – 
coruri, dansuri, concursuri pentru creaţii de cele mai reuşite bucăţi muzicale 
şi corale pentru Basarabia. 


Gândurile şi activitatea lui Ion Pelivan s-au realizat, şi istoria le-a 

consemnat, rămâne ca şi literaţii să-i facă loc în literatură, în artă, în folclor, 
ca personalitate legendară română. 

 Ion Pelivan, întocmai afirmaţiunilor lui Cicero, avea mereu în faţă 
deviza, că „el nu s-a născut numai pentru sine, ci şi pentru Patria sa, pentru 
semenii săi”. 

Ion Pelivan, întocmai cum afirmă marele poet roman Horaţiu (Quintus 
Horatius Flaccus), în Oda a XXX-a, în cartea a III-a: 

„Mi-am înălţat un semn de bucurie
Ca piramida, tare ca arama, 
Pe care nici aquilon cel crunt să nu-l doboare, 
Nici veacurile-n şir, nici pasul vremii”. 
Ion Pelivan nu va pieri uitat. 
Iar după moarte – o umbră îi rămâne – care nu va dispare. 

Bucureşti, 27 noiembrie 1983 
Prof. Nicolae P. Nitreanu 

Publicat după Ion Gh. Pelivan, tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de prof. 
Nicolae P. Nitreanu, vol. 1, Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 6‑44. 



CAPITOLUL I.
STUDII ŞI ARTICOLE

M I S T I C A  P R AV O S L AV I E I  R U S E Ş T I

O piedică mare pentru deşteptarea conştiinţei naţionale la românii din 
Moldova, ca şi la cei din Valahia, a fost crearea în sânul lor, din cauza 
jugului nespus de greu al turcilor, fanarioţilor, a unei încrederi mistice în 
pravoslavia rusească, de care ei legaseră singura lor nădejde de mântuire. 

Încă în secolul XVII, încep legăturile bisericilor din Moldova, Valahia 
şi chiar Transilvania cu Curtea ţarilor din Moscova, şi apoi Petrograd. 

Mitropolitul Moldovei Varlaam (1632-1653), care, fiind într-o misiune 
în Rusia, vizitează pe Petru Moghilă, viitor mitropolit al Kievului şi care 
tipăreşte în 1643, la Iaşi, în tiparniţa trimisă de Petru Moghilă, cunoscuta 
Cazanie („Cartea românească de învăţătură”), tradusă din slavoneşte, 
într-o scrisoare trimisă ţarului Mihail Feodorovici, îl denumeşte pe acesta 
„ocrotitor şi apărător al bunei credinţi, răscumpărător al robilor, mângăietor 
al celor ce sufăr în mizerie, mărirea şi lauda pravoslavnicilor, ochiul luminat 
al Bisericii Răsăritene, milostenia nesecată a celor ce cer...”. 

Iar mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei roagă în 1700 pe ţarul 
Moscovei „să nu lase neamul ortodox până la sfârşit în acele năprasnice 
suferinţi şi necazuri ale lui, ci să-l ridice ca pe un căzut, căci... spre el (ţarul) 
privesc toţi ochii..., nădăjduiesc în el şi de la el aşteaptă toţi mântuire şi 
mângâiere”1.  

„Desele ocupaţii ruseşti – zice O. Ghibu – ale Principatelor Române... 
au lăsat în sufletul poporului şi mai cu seamă la cler şi la o parte a boierimii, 
urme destul de adânci şi au făcut să se trezească în ei convingerea că numai 
Rusia pravoslavnică mai poate mântui principatele de grozava apăsare 
turco-fanariotă, care mistuia toate forţele lor. 

Cărţile tipărite la Bucureşti şi la Iaşi, în cei cinci ani ai celei de-a 
1  Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească, Cluj, 

1926, p. XV-XVI. Vezi şi Silviu Dragomir, Audienţe româneşti la ţarii Rusiei, în veacul al 
XVII, Sibiu, 1912, p. 31. 
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doua ocupaţiune (1769-1774), sunt pline de cuvinte de admiraţie faţă de 
Ecaterina II, Împărăteasa noastră... 

Iar în Octoihul tipărit la 1774, în Bucureşti, sub mitropolitul Grigore, 
se dă expresiune într-un acrostih dorinţei ca „singura stăpânitoare, Doamna 
noastră Imperatriţa Ecaterina Alexeievna să împărătească şi să domnească 
milos spre noi şi spre toate”2. 

„Nu este de mirare astfel, – continuă prof. O. Ghibu – apariţia la 1789, 
cu binecuvântarea episcopilor Antonie al Râmnicului şi Iacob al Huşilor, a 
unui Îndreptar de cântări şi rugăciuni împărăteşti, pentru a se sluji neapărat 
în slujbele bisericeşti, tipărit la Iaşi în limba slavonă şi cuprinzând rugăciuni 
şi cântări pentru pomenirea Ţarului (Ţarinei) şi a familiei împărăteşti. 

Această carte fu impusă să se citească în vechea sfântă limbă slavonă 
de către toţi preoţii moldoveni... 

În 1792, Ambrosie, Arhiepiscop al Ecaterinoslavii, al Tavricescului 
Herson şi locţiitor al Exarhiei Moldo – Vlahiei, tipăreşte un Catavasier 
românesc şi tot atunci apare şi un Ceaslov, precum şi nişte cărţi pentru 
învăţarea mai uşoară a limbei ruseşti3. 

Dar unul din cele mai importante evenimente din istoria legăturilor 
Moldovei şi Valahiei cu Rusia în secolul XVIII este depunerea jurământului 
de „supuşenie credincioasă“ Împărătesei Ecaterina II de către boierii, care 
nu putuse să fugă din ţară, precum şi de clerul ambelor Principate, la 
Bucureşti, în ziua de 12 februarie 1770. 

O delegaţie specială e trimisă la Petersburg pentru a duce Împărătesei 
Ecaterina II adresele de „supuşenie“ a celor două ţări. 

Din partea Moldovei, adresele sunt semnate de mitropolitul Gavriil şi 
o serie de clerici precum şi de boierii: Lupu Balş, Ion Sturza, Constantin 
Rosset, Iordachi Conta, C. Conachi, T. Canta, I. Conta, V. Rosset, Gh. 
Sturdza, Gh. Krupensky, M. Conta, V. Balş, C. Sturdza, V. Rasu, L. 
Costachi, I. Conta, E. Hrisoverghi, Gh. Beldiman, E. Conta, Gh. Râşcanu, 
N. Rosset, C. Paladi, Gh. Balş şi marele logofăt Toma. 

Iar în delegaţie, din partea Moldovei, iau parte Inochentie, episcop al 
Huşilor, arhimandritul Varfolomiei de la Solca, arhimandritul Benedict de la 
Moldoviţa, biv. vel. logofătul Ion Paladi şi biv. vel. spătarul Ianacachi Millo. 

În adresele lor, semnatarii jură „să se supuie poruncilor împărăteşti... 
până la ultima picătură de sânge“ şi roagă să nu fie lăsaţi „la bunul plac şi 
apăsarea celor necredincioşi..., pentru că noi să putem trăi în pace şi linişte, 
sub binecredincioasa şi atotputernica Ta Împărăţie”. 

Ca răspuns la aceste adrese, Împărăteasa Ecaterina II porunceşte 
2  Onisifor Ghibu, op. cit. p. XVII. 
3  Ibidem, p. XVII-XVIII. 
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vicecancelarului său să aducă la cunoştinţă ambelor principate că ea 
binevoieşte să le primească în supuşenia sa. 

În acelaşi timp, Împărăteasa dă ordin general – cvartirmaistrului Bauer 
să ridice planurile ambelor principate, să adune informaţiuni istorice şi 
statistice asupra lor şi să bată o monedă cu înfăţişarea stemelor Moldovei 
şi Valahiei4. 

Se prea poate că, ambele Principate, aflându-se sub ocupaţie rusă, 
jurământul acesta a fost smuls prin presiune de către comisarii ruşi pentru 
a înlesni împărătesei Ecaterina II, realizarea mai grabnică a cunoscutului 
proiect de a întemeia pentru favoritul ei Grigore Al. Potiomkin, a regatului 
Dacia, compus din Moldova, Valahia şi Basarabia5. 

Posibilitatea presiunei o deducem şi din faptul că încă în 1769 cneazul 
Galiţin, comandantul suprem al armatelor ruse, după ocuparea Iaşilor, 
ceruse boierilor Moldovei „jurământul de supuşenie credincioasă pentru 
Împărăteasă”6. 

Dar faptul rămâne fapt şi evenimentele ulterioare dovedesc crescânda 
simpatie şi înclinaţie a boierilor şi clerului din ambele principate pentru 
Rusia pravoslavnică şi ţarii ei. 

În 1807, mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache (1803-1806, 
1812-1842), mare cărturar şi mare patriot român, publicase Molebnicul 
slavonesc în limba română cu rugăciuni, pentru Împăratul Alexandru 
Pavlovici, ce trebuiesc făcute la serbarea tuturor evenimentelor mari din 
viaţa familiei lui, în care molebnic se dispune: „aşa crilosul bisericesc să 
aibă a urma negreşit”. 

Iar în 1828, acelaşi mitropolit publică alt Molebnic, cu rugăciuni pentru 
împăratul a toată Rusia, Nicolae Pavlovici „prea blagocistivul Domnul 
nostru, singur stăpânitor”. 

De asemenea, e de notat, că în mai multe cărţi bisericeşti, văzute de noi 
în bisericile şi mănăstirile din Basarabia, care au fost tipărite, fie în tiparniţa 
mitropolitană din Iaşi, fie în cea din mănăstirea Neamţ, cu binecuvântarea 
mitropolitului Veniamin, după cum sunt, de pildă, Triadionul tipărit la 
Neamţ în 1833 şi Mineiul, tipărit tot acolo în 1830, la pagina întâia, sub titlul 
gros al acestor cărţi, în afară de pomenirea, îngrijitorului ediţiei, precum şi 
a anului şi locului apariţiei ei, găsim negreşit menţionată şi epoca: „S-au 
tipărit Mineiul acesta (sau altă carte) în zilele binecredinciosului şi singur 
stăpânitorului Marelui Domn şi Împărat Alexandru Pavlovici (sau Nicolae 
Pavlovici) a toată Rusia, i proci (şi celelalte). 

4  Alexei Nacco, Istoria Basarabiei, în ruseşte, Odessa, 1875, p. 400-401. 
5  Serghei Jigariov Politica rusă în chestia orientală, în ruseşte, vol. I, Moscova, 

1896, p. 208-209. Vezi şi revista rusă Russcaia starina, nr. 10 din 1892. 
6  A. Nacco, op. cit., p. 399. 
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Această deasă pomenire a numelor împăraţilor ruşi, face impresia, că 
Principatul Moldovei deja făcea parte efectiv din Imperiul Rus. 

Odată introdus cultul ţarilor ruşi în biserica Moldovei, se întroduc 
treptat: teologia rusească a mitropolitului Moldovei Platon (în 1790), a 
instituţiei ruse de blagocini – priveghetori peste buna rînduială (în 1791) şi 
sfinţii de origine slavonească (1807)7. 

Foarte caracteristice, pentru mentalitatea conducătorilor bisericeşti de 
pe atunci, este faptul că pe contrapagina titlurilor celor 12 volume ale Vieţii 
Sfinţilor, tipărite cu blagoslovenia mitropolitului Veniamin, în tipografia 
mănăstirii Neamţului, în onoarea ţarului Alexandru Pavlovici, se publică 
sus, în proporţii mari, stema Rusiei, iar sub ea, mai jos, în proporţii mici, 
stemele ţărilor române8. 

La creşterea acestui curent mistic, pentru pravoslavia ţarilor ruşi în 
Moldova, precum şi la apropierea acesteia de împăraţii moscoviţi, fără 
îndoială, a contribuit, într-o largă măsură şi bogata activitate religioasă 
şi literară a călugărului Paisie Velicikovski, care apare în această epocă 
la mănăstirea Neamţ şi graţie căruia această mănăstire, după expresia 
lui Onisifor Ghibu, devine „un focar de lumină fără precedent în istoria 
românilor”9. 

Dar ceea ce pare din cale afară de ciudat şi chiar antipatriotic este 
„negrăita bucurie“ a Divanului Moldovei, provocată de încheierea tratatului 
de pace ruso-turc din 16 mai 1812, în puterea căruia ruşii rup Basarabia din 
coasta Moldovei. 

„Făcîndu-se mai întâi în oraşul Eşii cunoscută (pacea – n.n.), zic 
boierii Divanului, s-au umplut de negrăita bucurie sufletul celor adevăraţi 
şi credincioşi patrioţi a Moldovei, pentru această încununare a slavei Rosiei 
pravoslavnice şi apărătoarei Împărăţii cu mărirea hotarelor stăpânirei sale... 

Din tot sufletul pământul Moldovei strigă către ceriu, ca să arate 
nebiruite şi proslăvite armele cele credincioase şi mântuitoare a Rusiei 
pravoslavnice”10. 

Se pare că boierii Divanului Moldovei se identificaseră completamente 
cu politica rusă de „eliberare a ortodocşilor“ de sub jugul turcesc al 
agarienilor şi de anexarea lor la sânul „Rusiei pravoslavnice”. 

Dar această „negrăită bucurie“ vom găsi-o foarte explicabilă şi naturală, 
dacă ne vom aduce aminte de jugul turco-fanariot insuportabil sub care 

7  Onisifor Ghibu, op. cit., p. XVIII, XX. 
8  Ibidem, p. XXII-XXIV. 
9  Ibidem. 
10  Arhivele Statului din Chişinău, secţia senatorilor, Dosar 4056, fila 5. Vezi şi L. 

T. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea Unirii la românii din Basarabia după 
1812, Chişinău, 1932, p. 5. 
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gemeau Principatele române. Străbunii noştri, care pe atunci nu cunoşteau 
bine pe „pravoslavnicii“ ruşi erau convinşi, că traiul sub ruşi va fi o fericire. 

Fiindcă cuţitul ajunsese la os, în suferinţele lor nespuse ei nu puteau 
vedea în persoana ţarului pravoslavnic al Rusiei decât pe Mesia, ce avea 
să-i izbăvească din robia otomanicească. 

Altă ieşire din situaţia lor tragică, altă cale de mântuire ei nu vedeau. 
Credinţa şi nădejdea aceasta, pravoslavnicii ţari ruşi, bineînţeles, căutau 

să o întărească prin nenumăraţii lor agenţi oficiali şi neoficiali, acoperiţi şi 
neacoperiţi, diferiţi călători, iconari, călugări, etc. precum şi prin diverse 
cadouri, cărţi şi odoare bisericeşti, veşminte preoţeşti, intrigi, făgăduinţi, 
etc... 

Străbunii noştri pe atunci îi considerau pe ţarii ruşi ca pe nişte ocrotitori 
şi dezinteresaţi. Ei încă nu bănuiau că „pravoslavnicii ocrotitori”, sub 
masca „eliberării popoarelor ortodoxe de sub jugul turcilor”, urmăreau cu 
perseverenţă visul şi ţinta lor veche de cucerire a Constantinopolului şi 
strâmtorilor şi ieşirea la marea caldă – Mediterană11. 

Mărturisirea acestei făţărnicii o găsim chiar la istoricul rus N. Boreţki – 
Bergfeld, care în lucrarea sa „Istoria Rumânii“ constată că „chestiunea 
orientală a fost mai înainte de toate o chestiune de predominare rusească 
asupra Mării Negre, iar eliberarea popoarelor creştine de sub jugul turcesc 
a fost un paravan (şirmă), în dosul căruia se ascundeau adevăratele pofte 
(vojdelenie ale Împăratului rus)12. 

De această mistică a „pravoslaviei Rusiei“ nu erau străini nici marii 
cărturari moldoveni, ca Gheorghe Asachi şi Mihail Kogălniceanu. 

Încă în 1816, protoiereul Lazăr Asachi, tatăl lui Gheorghe Asachi, 
traduce din ruseşte în româneşte faimoasa carte „Jucăria norocului sau 
istorisirea pentru Prinţipul Menscicof”, care pe vremea lui Petru cel Mare 
au fost slăvită în toată Europa. 

Iar Gheorghe Asachi, – „decanul jurnaliştilor şi literaţilor, fondatorul 
în Moldova a celei dintâi tipografii sistematice“ (M. Kogălniceanu), 
„promotorul teatrului românesc, al şcoalei româneşti, al presei româneşti şi 
luptător al renaşterii naţionale“ (I. Negrea) „începător de şcoli româneşti”, 
„întemeietor al literaturii moderne“ (N. Iorga) – într-o odă închinată ţarului 
rus Alexandru I Pavlovici, care răpise în 1812 Basarabia, îl ridică în slava 
cerului, denumindu-l „icoană a fericirei ce înfăţişezi între noi”, „luceafăr 
între mai mărunte stele“ şi afirmând, că sub a lui „sceptru domnesc legea şi 
virtutea”, iar „dreptatea şi credinţa au sfinţit al lor altar”13... 

11  Nicolae Grigoraş, Mănăstirea Galata, în Studii istorice, ediţia Institutului de 
Istorie Naţională „A. D. Xenopol”, Iaşi, vol. XVIII, p. 281. 

12  Boreţki – Bergfeld, op. cit., p. 149. 
13  Gheorghe Asachi, Poezii, Vălenii de Munte, 1908, p. 3. 
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Aceleaşi complemente exagerate el risipeşte şi în Oda dedicată ţarului 
Nicolae I Pavlovici, care în 1828 desfiinţează, spre marea durere a boierimei 
basarabene, autonomia Basarabiei, hărăzită în 1818 de ţarul Alexandru I14. 

Apoi pentru a face Rusia cunoscută intelectualilor români, Gheorghe 
Asachi traduce din ruseşte în româneşte şi publică în 1832, în două volume, 
Istoria Rusiei, pe care o dedică contelui Kiseleff, prezident plenipotent, pe 
atunci al Divanului Moldovei şi Valahiei. 

Kiseleff într-adevăr merită recunoştinţa noastră, dar Gheorghe Asachi, 
„marele dascăl al Moldovei”, în dedicaţia sa, exagerează „protecţia“ şi 
„fericirea”, ce contele ar fi adus ţărilor româneşti, precum şi „întemeierea 
civilizaţiei naţionale”, comparând meritele lui, ca legiuitor pentru Moldova, 
cu cele ale lui Alexandru cel Bun. 

Iar în prefaţa acestei traduceri, Asachi ridică pe Petru cel Mare mai 
presus de întemeietorul Romei, afirmând că „faptele rosiene... au pricinuit 
o totală reformă în fiinţa noastră politicească”15. 

Aceste imnuri şi dedicaţii par astăzi extrem de umilitoare şi absolut 
incompatibile cu sentimentul de demnitate naţională. 

Chiar Mihalache Kogălniceanu, cărturar, mare patriot şi mare om de 
stat, la începutul carierii sale, în tinereţe, nutrea simpatie şi chiar admiraţie 
pentru împăraţii Rusiei şi avea mare încredere în ei. 

În 1837, apare la Berlin cartea lui „Histoire de la Valachie de la 
Moldova et des valaques transdanubiens”. În această carte, el numeşte pe 
ţarul Nicolai I „înger ocrotitor“ al Principatelor române, şi tot în această 
carte, vorbind despre proiectul lui Martignac, ministru francez, de a 
reînfiinţa „Regatul Daciei”, Kogălniceanu observă că românii nu mai au 
grijă de soartea lor viitoare, pentru că „intenţiile curate şi prielnice ale 
Împăratului rus (Nicolai I) sunt o garanţie sigură a fericirei independenţei 
Principatelor”16. 

În 1843, însă, când publicarea cursului de istorie naţională, citit de el la 
Universitatea Mihăileană, în calitate de profesor al ei, este suprimat de ruşi, 
Kogălniceanu, se pare că pentru prima dată capătă o decepţie mare asupra 
„intenţiilor curate şi prielnice“ ale ţarilor ruşi faţă de români. 

Astfel, încă în epoca premergătoare Unirei Principatelor (1859), cum 
observă profesorul O. Ghibu, „filorusismul nu era un fenomen izolat pe 
care să-l fi întâlnit numai la românii ajunşi sub stăpânirea directă a ruşilor, 
ci era un fenomen aproape general românesc”17. 

14  Ibidem. 
15  Onisifor Ghibu, op. cit., p. XXX-XXXII. 
16  Nicolae Iorga, Istoria literaturei române, vol. I, p. 23. 
17  Onisifor Ghibu, op. cit., p. XXXVI. 
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De aceea, nu poate fi surprinzător faptul, că, în a doua jumătate a 
secolului XVIII şi la începutul secolului XIX, din Moldova şi Valahia 
emigrează în Rusia pravoslavnică o mulţime de boieri din primele ranguri, 
ca: Sturdza, Balş, Catargi, Cantacuzino, Roseti şi alţii. 

Din rescriptul împărătesei Ecaterina II din 9 noiembrie 1792, dat pe 
numele guvernatorului Ecaterinoslavului, Kahovski, vedem că în oblastea 
(ţinutul) Oceakovului, în epoca aceasta, dintre boierii şi funcţionarii 
români, emigraţi acolo, se găseau familiile: Carp, Cănănău, Depreradovici, 
Ciolac, Sinescu, Cruşevan, Donni, Zoti, Ciacârlu, Boian, Macarescul, 
Păun, Andrieş, Ene, Cheşcu şi Lampros18. 

Prin urmare, de existenţa unei conştiinţe naţionale, în sensul de azi al 
cuvântului, în Moldova şi Valahia, la începutul secolului XIX, nu poate fi 
vorba. 

De altfel, acest fapt ni-l confirmă şi marele nostru istoric A. D. Xenopol, 
care mărturiseşte, că pe timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, ţările 
române de abia începuseră să aibă conştiinţă de latinitatea lor19. 

„Ideea reuniunei celor două principate într-un singur mare „Ducatul 
Daciei“ se pare că, pentru întâia dată, la intelectualii din aceste principate a 
fost exprimată în mod oficial, de boierul moldovean Iordache Catargi, care 
în 1834, în calitate de membru al Comitetului de Reforme şi de alcătuirea 
Regulamentului Organic, „propune unirea a celor două provincii sub un 
singur guvern”, propunere care la început a fost îmbrăţişată de ruşi, dar 
care ulterior, a fost părăsită, probabil din cauză că acest boier, în scop de a 
evita orice gelozie, a cerut să se hotărască, că prinţul desemnat de a guverna 
noul stat, să nu aparţină nici unei din cele trei mari puteri limitrofe”, adică: 
Rusia, Turcia şi Austria20. 

Apoi se ştie că o conştiinţă naţională clară, pe atunci nu prea exista 
nici la popoarele mai civilizate din apusul Europei. Popoarele europene, în 
epoca aceasta, continuau să se deosebească între ele mai mult după religie, 
decât după naţionalitate. Iar bisericile creştine, atât cea din Apus, cât şi 
cea din Orient, aveau şi au tendinţe mai mult universale, decât naţionale, 
urmărind adunarea sub aripele lor a tuturor popoarelor fără deosebire de 
rasă, naţionalitate sau limbă. 

Ideea naţională şi conştiinţa naţională se nasc şi se deşteaptă de abia 
în urma Marei Revoluţii Franceze din 1789, ale cărei principiu şi devize 

18  Alexei Nacco, op. cit., p. 408. 
19  A. D. Xenopol, Centenarul răpirii Basarabiei”, în revista Viaţa Românească, 

Iaşi, nr. 3, 1912, p. 324. 
20 Acte şi documente relativ la renaşterea României, vol. IX, p. 449. Vezi şi Arhiva 

Senatorilor din Chişinău, III, p. 109-110. 



70  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

nobile de „libertate, egalitate şi fraternitate“ prind rădăcini, mai ales la 
popoarele ce gemeau sub juguri străine21. 

Astfel, izbucnesc revoluţiile naţionale în Grecia în 1821 (Eteria), în 
Valahia, sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, tot în 1821, în Polonia, în 
1794, (Kosciuşko), în Polonia rusă în 1830 şi 1863, în Moldova şi Valahia 
în 1848, în Rusia absolutistă, în 1825 (Decembriştii), în Ungaria în 1848, 
în Italia în 1831 (Risorgimento), 1848, 1855, 1860 etc22. 

Î n  B a s a r a b i a

Din cele spuse mai sus se poate vedea, că la începutul secolului XIX, în 
Moldova şi Valahia, nu exista o conştiinţă clară naţională românească. Deci 
ea nu putea să existe la epoca aceasta nici în Basarabia, care până la 1812 
făcuse parte integrantă din Moldova. 

Faptul acesta îl confirmă în mod indirect şi regretatul profesor Nicolae 
Iorga, care, în lucrarea sa Continuitatea spiritului românesc în Basarabia 
(Iaşi, 1918), face următoarea caracteristică a stării culturale şi naţionale a 
stărilor din Basarabia, în momentul răpirei ei în 1812. 

„Pe la 1812, zice Nicolae Iorga, nu putea să existe o literatură 
basarabeană. Viaţa intelectuală, în Moldova cea întreagă, era centralistă: ea 
se găsea la Iaşi, câtă era. Şi trebuia să ţinem seama de atmosfera din acest 
sfârşit de epocă fanariotă, când influenţa grecească era mai puternică, mai 
asfixiantă, decât oricând... 

Astfel, ţinuturile moldoveneşti din Răsărit se desfăcură, fără ca pe 
pământul lor să fi rămas cineva în stare să arate, într-un timp când nici 
Iaşul nu se pricepea să o facă, durerea firească pentru sfâşierea unui 
popor...“ (p. 10). 

Cercetând cu toate obiectivitatea, din punct de vedere naţional şi 
cultural, stările din Basarabia robită Rusiei ţariste, timp de 106 ani, aici 
găsim condiţiuni şi mai grele decât în Moldova de până la 1812, pentru 
trezirea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale româneşti. 

Condiţiunile acestea erau următoarele:

A. Imensitatea teritorială şi puterea militară a Rusiei 

Când te uiţi atent la harta geografică a Imperiului Rus, ce cuprinde 
o şesime din suprafaţa globului pământesc, care imperiu se întinde de la 

21  N. Boreţki-Bergfeld, op. cit., p. 173. 
22  Vezi: A. D. Xenopol şi N. Iorga. 
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Marea Albă până la Marea Neagră şi de la Marea Baltică până la Oceanul 
Pacific cu o mulţime de „oblastii“ şi de gubernii, dintre care unele, ca acea 
a Arhanghelskului, sunt mai mari decât Franţa de odată şi jumătate, când 
mai iei în consideraţie şi mulţimea popoarelor (circa 120 de popoare), care 
locuiesc pe întinderea nesfârşită a acestui imperiu, care aparţine diferitelor 
rase, limbi, religii şi culturi, precum şi bogăţiile... şi forţele lui militare 
formidabile, rămâi uimit şi chiar deprimat. 

Moldova întreagă, adică cu Basarabia şi Bucovina, în comparaţie cu 
întinderea colosului rusesc, pare un mic purice pe lângă un elefant uriaş. 

Tineretul nostru moldovenesc din Basarabia, care trebuie să-şi facă 
studiile în şcolile ruseşti nu putea să nu fie impresionat de aceste fenomene 
nemaipomenite în istoria lumii. 

Apoi să nu uităm că Rusia, după ce bătuse în 1812, pe turci la Dunăre, 
precum şi armatele franceze ale lui Napoleon la Berezino (Borodino – n.n.), 
după ce ocupase Parisul şi apoi jucase rolul cunoscut la Congresul de la Viena 
în 1814, ajunsese la apogeul gloriei şi puterii sale militare extraordinare, iar 
împăratul Alexandru I, considerat de „salvator al Europei”, căpătase un 
prestigiu nemaiauzit. 

În aceste condiţiuni, mai puteau oare boierii basarabeni, adică pătura 
intelectuală din generaţia răpirei Basarabiei să se gândească la revenirea ei 
la sânul Moldovei, chiar dacă ar fi dorit-o?

Regretatul profesor Nicolae Iorga, vizitând Basarabia în 1905, adică 
după 93 de ani de la răpirea ei, ajuns în preajma cetăţii Soroca, uimit de 
ceea ce vede aici şi mai ales de ceea ce văzuse la Hotin şi gândindu-se la 
soarta tristă şi viitorul întunecat al acestei provincii, se întreabă cu o mare 
doză de scepticism. 

„– Se va naşte oare cândva în neamul nostru acel Făt-Frumos? Vom fi 
vreodată laolaltă?”

Ajungând la Chişinău, el reflectează cu durere: „Măreţia rolului şi 
chemarea Rusiei le striveşte (moldovenilor sufletele). Şi această oaste, 
aceşti muscali.., prin înaintatea lor puternică şi greoaie, apasă sufletele cu 
acelaşi fel ca şi marile clădiri de piatră pecetluite cu vulturul răsfirat… 
Această Basarabie, rău câştigată e o ţară bine păzită!”23. 

Iar profesorul Nichifor Crainic al Academiei Române afirmând, că pe 
la începutul secolului XX, elevii şсolilor secundare din Vechiul Regat „nu 
trebuiau să afle, că dincolo de graniţele nedrepte gem milioane de fraţi 
sub tirania unor împărăţii străine“ adaugă: „Conştiinţa disproporţiei dintre 
forţele Vechiului Regat şi forţele celor două împărăţii, care ne învecinează 

23  Nicolae Iorga, Neamul românesc în Basarabia, Bucureşti, 1905, p. 71, 127, 
134-135. 
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(Rusia şi Austro-Ungaria), vestejea speranţele noastre de Unire şi făcea ca 
visul ei să licăre undeva, departe, în nelămurirea destinului...”24. 

Dacă Nicolae Iorga, în 1905, a fost aşa de adânc impresionat de 
puterea militară a Rusiei, dacă el a fost aşa de pesimist în privinţa viitorului 
Basarabiei, şi dacă la începutul secolului XX, tineretul intelectual din 
Regatul vechi nu putea să-şi închipuie Unirea, decât „undeva departe”, ne 
putem uşor imagina starea sufletească „strivită“ şi „apăsată“ fără nicio rază 
de nădejde de mântuire, a străbunilor noştri basarabeni, de la începutul 
robiei moscovite. 

B. Cultura rusă ca factor de rusificare

În al doilea rând, în prima jumătate a secolului trecut, starea culturală 
a Moldovei, din cauza evenimentelor expuse mai sus, era foarte înapoiată. 
Scriitori, poeţi, literaţi, artişti, oameni de ştiinţă, etc., Moldova nu prea 
avea, pe când în Rusia corifeii literaturii ruse – Puşkin, Lermontov, Gogol, 
Tolstoi, Turghenev, şi alţii erau deja bine cunoscuţi în toată Europa. Acelaşi 
fenomen îl constatăm nu numai în literatură, ci şi în alte domenii, ca ştiinţă, 
muzică, pictură, sculptură, teatru, opera, etc... 

Superioritatea aceasta din partea ruşilor nu putea să rămână fără efect 
asupra structurii sufleteşti a tinerilor generaţii de intelectuali moldoveni. 

Într-adevăr, tineretul nostru moldovenesc, însuşindu-şi în mod 
involuntar limba şi cultura rusă, în acelaşi timp îşi însuşeşte şi ideile, 
idealurile şi sentimentele, ce îi le inspiră produsele acestei culturi. 

Astfel, o bună parte din intelectualii moldoveni devin fără să vrea, ruşi 
după cultura rusă şi după idealurile ruse politice şi sociale, identificându-se 
unii cu ideologia şi aspiraţiunile patrioţilor moscoviţi, iar alţii cu concepţiile 
diferitelor partide politice ruse din stânga şi ignorând cu desăvârşire atât 
limba lor maternă, cât şi interesele naţionale ale moldovenimei basarabene. 

Acelaşi fenomen se poate observa şi azi la intelectualii din Regatul 
vechi, care şi-au făcut studiile în străinătate – la Paris, Berlin, Londra, etc., – 
care vorbesc limbile străine mai bine decât cea română şi care, cunoscând 
străinătatea mai bine decât România, au devenit după cultură, concepţiile 
şi sentimentele lor mai francezi, mai germani şi mai englezi decât românii. 

Fenomenul acesta s-a putut observa îndeosebi la unii din agenţii noştri 
diplomatici, precum şi la copiii lor, care crescând, trăind şi făcându-şi 
studiile în străinătate, au fost nevoiţi să-şi însuşească limba şi cultura locului 
unde trăiau şi să-şi piardă foarte mult din specificul naţional românesc. 

24  Nichifor Crainic, Lupta românilor pentru hotare, în revista Familia, Bucureşti, 
nr. 11-12, 1942, p. 20. 
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Astfel, se adevereşte dictonul latin: „Patria nu ibi natus, sed ibi 
educatus”. („Patria nu este acolo unde te-ai născut, ci acolo unde te-ai 
educat şi ai crescut”). 

Fără îndoială, că şcoala şi în general cultura rusă nu ar fi făcut atâtea 
ravagii în sânul intelectualilor moldoveni, dacă cultura Moldovei, pe care 
a moştenit-o generaţia răpirei Basarabiei, ar fi fost măcar cu o treaptă mai 
avansată, decât, cultura rusă din aceeaşi epocă. 

Căci istoria constată, că un popor cu o cultură superioară, chiar dacă e 
subjugat politiceşte, nu poate fi asimilat şi contopit de alt popor, care are 
o cultură inferioară. Dovadă – poporul finlandez, cel polonez din Polonia 
rusă, precum şi cel german din provinciile baltice. 

C. Căsătoriile mixte

La rusificarea păturei culte moldoveneşti din Basarabia au contribuit, 
într-o măsură importantă, şi căsătoriile mixte. Fetele boierilor moldoveni 
se măritau cu ofiţeri şi cinovnici ruşi, trimişi în Basarabia, iar feciorii lor se 
însurau cu rusoaice. 

Pilda lor, ulterior, a fost urmată şi de intelectualii moldoveni, proveniţi 
din alte categorii sociale. 

La sfârşitul secolului XIX, în rândurile rărite ale boierimei moldovene 
din Basarabia, găsim foarte puţine familii, în care ambii soţi erau de obârşie 
moldovenească. Majoritatea acestor familii prezintă un grozav amestec 
de sânge, moldovenesc cu sânge moscovit, ucrainean, polonez, grecesc, 
armenesc, bulgar şi chiar evreiesc25. 

De la sine se înţelege că limba ce se vorbea în aceste familii, în 
majoritatea cazurilor numai moldovenească nu era. 

Cât priveşte pe intelectualii moldoveni, care prin funcţiile ce ocupau, 
trebuiau să trăiască peste Nistru, în oraşele şi guberniile cu populaţie pur 
rusească, atât ei, cât mai ales copiii lor, rămâneau înstrăinaţi şi pe veci 
pierduţi pentru moldovenism. 

D. Identitatea de religie

Prin înstrăinarea Basarabiei şi mai nefastă a fost soarta; identitatea de 
religie – moldovenii fiind pravoslavnici, ca şi ruşii. Şi unii şi alţii mergeau la 

25  Ion Pelivan, Bessarabie sous le regime russe (1812 – 1918), Paris, 1919, p. 
36; Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso, Bucureşti, 1942, p. 62. Vezi şi Al. N. Krupensky, 
Scurtă schiţă asupra boierimei basarabene, în ruseşte, Petersburg, 1912, Anexe, p. 149. 
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aceeaşi biserică ortodoxă, ascultând aceleaşi rugăciuni, predici şi poveţe şi 
delectându-se cu aceleaşi cântări bisericeşti. Şi acestea făcea pe moldoveni 
să se apropie mai uşor de ruşi. „Sunt creştini de-ai noştri”, – ziceau ei. 

Apoi, pe ţăranii noştri religioşi nu putea să nu-i mai atragă moaştele 
nenumăraţilor sfinţi ruşi de la lavrele din Kiev, Moscova, etc. La Lavra 
Pecevska din Kiev, în grupuri compacte, aceşti credincioşi se duceau 
aproape în fiecare toamnă sau primăvară, pentru a se închina acestor moaşte. 

Să nu uităm, că în ţările române nu exista nici un sfânt de origine 
română, ceea ce preoţii ruşi şi rusificaţi o tălmăceau în defavoarea românilor 
şi în favoarea ruşilor, care ar avea înaintea lui Dumnezeu atâţia apărători şi 
mijlocitori (hodatai). 

Analizând acest factor de rusificare, profesorul Ştefan Ciobanu, 
ajunge la următoarea concluzie: „A fost o mare nenorocire, zice el, pentru 
basarabeni, că ei au fost de aceiaşi credinţă ca şi ruşii, ceea ce i-a dus 
poate la oarecare apropiere de intelectualii ruşi, la indeferentismul acestor 
intelectuali faţă de problemele naţionale. 

În chestia deznaţionalizării, ruşii au reuşit mai mult la popoarele de 
credinţă cu ei. 

Polonezii, de exemplu, popor slav, înrudit cu cel rus, şi-au păstrat 
naţionalitatea şi cultura, datorită faptului că ei au fost catolici”26. 

Pe de altă parte, la oarecare răceală a legăturilor frăţeşti dintre 
basarabeni şi românii din Moldova şi Valahia, au contribuit şi următoarele 
evenimente şi împrejurări istorice:

1. Curentul înverşunat antirusesc, ce a început peste Prut după 
revoluţia din 1848. 

2. Izgonirea buchiilor slavonice din scrisul românesc şi înlocuirea 
lor cu litere latine, ceea ce s-a înfăptuit în Principatele Unite pe 
timpul lui Cuza Vodă şi ceea ce a fost tălmăcit de basarabenii ruşi 
şi rusificaţi ca o rupere a tradiţiilor cu slavonismul pravoslavnic 
răsăritean şi ca o apropiere de Apusul catolic. 

3. Propaganda ce o făceau contra guvernelor lui Cuza Vodă şi a lui 
Carol I călugării români şi mai ales cei greci emigraţi din România 
în Basarabia, după secularizarea moşiilor mănăstireşti27. 

4. Îndeosebi, aducerea pe tronul României a unui prinţ de naţionalitate 
germană şi de religie catolică, care a fost Carol I28. 

26  Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia, Chişinău, 1923, p. 34. 
27  Ieromonahul Gurie Grosu, Istoria Mănăstirii Noul Neamţ, în ruseşte, Chişinău, 

1911. 
28  Ion Giurescu, Glasul românilor din Basarabia, Chişinău, 1864. Vezi şi Zamfir 

Arbore, Basarabia în secolul XIX, ş.a. 
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E. Măsurile silnice de rusificare

Dar piedica cea mai mare pentru deşteptarea conştiinţei naţionale a 
moldovenilor basarabeni, au fost numeroasele şi draconicele măsuri 
şi mijloace întrebuinţate de guvernele ruse pentru deznaţionalizarea şi 
rusificarea lor. 

Limba moldovenească este scoasă din toate instituţiile de stat ale 
Basarabiei. 

În Basarabia, încetul cu încetul sunt închise şcolile, tipografiile şi chiar 
sute de biserici moldoveneşti. Iar cărţile bisericeşti, adunate din bisericile 
de la sat, sunt depuse la Mitropolia din Chişinău şi de aici întrebuinţate, 
timp de 7 ani, ca combustibil pentru încălzirea sobelor mitropoliei29. 

Cărţile populare româneşti, ca Visul Maicii Domnului, Arghii şi Elena, 
Alexandru Machedon, diferite zodii şi calendare, tipărite cu caractere 
chirilice în Transilvania şi aduse de acolo în Basarabia de mocanii ardeleni, 
sunt sechestrate de poliţiştii ruşi, ca „periculoase pentru ordinea publică”30. 

La un moment dat, este interzisă chiar Doina, acest cântec vechi 
popular, iar Lemiş, unul din cei mai populari lăutari ai Basarabiei, pentru 
că executa cu mult talent şi măiestrie această doină, precum şi alte cântece 
naţionale, este expulzat din provincia noastră31. 

Flăcăii noştri de la ţară recrutaţi pentru a-şi face serviciul militar 
(„moscălia”) nu sunt lăsaţi în garnizoanele Basarabiei ci trimişi, în vederea 
rusificării lor, în guberniile centrale, în Polonia, în Caucaz, etc. 

Iar tinerii intelectuali moldoveni, care îşi făcuseră studiile în şcolile 
superioare ruse, sunt opriţi de a ocupa funcţii mai ales posturi de comandă 
în instituţiile de stat din Basarabia, de pildă, ca medici, magistraţi, profesori, 
etc., excepţii făcându-se numai pentru cei rusificaţi sau cei cu protecţii 
mari. Ei sunt siliţi să-şi caute funcţiuni şi ocupaţiuni în interiorul Rusiei, 
unde se înstrăinează împreună cu copiii lor32. 

Cel mai neomenos însă şi cel mai sângeros mijloc de deznaţionalizare a 
Basarabiei a fost însă deplasarea perfidă şi criminală a zeci de mii de familii 
de ţărani moldoveni şi colonizarea cu aceştia a regiunilor sălbatice din 
Caucaz şi Siberia, unde aceşti nenorociţi basarabeni, strămutaţi la distanţe 

29  N. N. Durnovo, Politica panslavistă rusă în Orientul ortodox şi în Rusia, în 
ruseşte, Moscova, 1908, p. 7. 

30  Zamfir Arbore, Basarabia în secolul XIX. 
31  Ion Pelivan, Din suferinţele Basarabiei sub stăpînirea rusească, Chişinău, 1943, 

p. 8. 
32  Ion Pelivan, op. cit., p. 6. Vezi şi Alexandru Boldur, Muzica în Basarabia, 

Bucureşti, 1940, p. 20. 
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de 5 000-8 000 km de patria lor, la Amur, Ussuriisk, etc., nedeprinşi cu 
apa, hrana, clima aspră şi alte condiţiuni neprielnice ale noilor patrii, se 
îmbolnăvesc de dezinterie, malarie şi mor ca muştele în toamnă33. 

 Să nu uităm că, în acelaşi timp, guvernele ruse, în locul moldovenilor 
emigraţi, au grijă să aducă zeci de mii de colonişti de diferite neamuri: 
nemţi, bulgari, găgăuzi, ucraineni, ruşi, elveţieni, etc., pentru a căror 
consolidare economică, li se acordă de către „Banca Ţărănească“ credite 
însemnate şi convenabile, precum şi alte avantaje ca scutiri de impozite, 
pentru mai mulţi ani, etc. 

Pentru ademenirea şi aranjarea mai comodă şi mai rapidă în Basarabia a 
unor colonişti preferaţi, ţăranii moldoveni din judeţele Orhei şi Hotin, sunt 
forţaţi de autorităţile ruse să taie din pădurile vestite orheiene, lemne de 
construcţie, să le transporte cu carele lor în judeţul Cetatea – Albă (Bugeac) 
şi acolo să construiască pentru aceşti colonişti case şi acarete noi34. 

Au fost şi cazuri, când ţăranii moldoveni fuseseră siliţi de aceleaşi 
autorităţi să-şi cedeze, în folosul coloniştilor favorizaţi, satele lor întregi 
cu case, ogrăzi şi acarete, căpătând în schimb „dreptul“ să se mute şi să-şi 
construiască gospodării noi în alte locuri. 

Aşa a fost cazul satului moldovenesc Draculea din jud. Cetatea Albă, 
cedat din ordinul de sus în favoarea coloniştilor elveţieni35. 

Să judece orice om obiectiv, dacă, în condiţiunile şi împrejurările de 
mai sus, masa moldovenimei basarabene a putut progresa culturaliceşte şi 
economiceşte şi dacă în sânul ei a putut să se dezvolte conştiinţa naţională?

Deci nu e de mirare, dacă la sfârşitul secolului XIX limba moldovenească 
devine „limbă ţărănească”, „limba mojicească”, iar numele de moldovan 
devine sinonim cu cuvântul „ţăran”, „mojic”, „berbec”, „prost”, şi dacă 
moldovenii rusificaţi îşi adăugau la numele lor de familie terminaţiunea 
rusească „ov“ (Hâncu – Ghinculov, Bădărău – Badariov, Popa – Popov, 
Laşcu – Laşcov, etc.), iar copiilor lor, la botez, preferau să le dea nume 
neaoşi ruseşti: Boris, Oleg, Gleb, Igor, Iurie, Vsevolod, Egor, Olga, 
Svetlana, Raisa, Tamara, Liubov, Tatiana, etc. precum şi diminutivele: 
Vania, Vasia, Mitea, Şura, etc. 

33  Vesti Evropî, nr. 3, martie 1896. Vezi şi Pr. Pavel Mihailovici, Tipăriturile române 
în Basarabia 1812-1818, Bucureşti, 1941, p. 142. 

34  Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 9, 11 şi 12. Vezi şi Arhiva Cancelariei Guvernatorului 
Basarabiei, Dos. 517 din 3. VI. 1816 şi 5167/1816. 

35  F. F. Vighel, Vospominania, Moscova, 1869, p. VI. Vezi şi Descrierea statistică 
a Basarabiei propriu‑zisă sau Bugeacul, în ruseşte, Ediţia Zemstvei din Cetatea Albă, 
p. 112. Vezi şi Cheorghe Năstase, În chestiunea târgurilor şi târgurile din Basarabia, în 
revista Viaţa Basarabiei, nr. 3-4, 1944, p. 116. 
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De asemenea, nu e de mirare, dacă la epoca noastră Basarabia e 
considerată de ruşi ca perfect rusificată, iar unii fraţi din Regatul României 
ca pierdută pe vecie pentru românism36. 

Profesorul Nicolae Iorga, văzând pentru prima dată Chişinăul, capitala 
Basarabiei, în 1905, are impresia că „aici nu poate fi vorba în nici un strat 
decât ţărănimea, de o viaţă românească, oricât de slabă. Negustorii câţi 
sunt, „intelighenţa“ destul de multă la număr, boierimea aproape toată, sunt 
rusificaţi. 

Nu e nici o carte românească la biblioteca publică, nici în librării. Aşa 
nu o vei afla nici la purtătorii celor mai bune nume româneşti”37... 

Aici e locul să amintim şi faptul că intelectualitatea din Regatul Vechi 
foarte puţin s-a ocupat şi s-a interesat de Basarabia, mai ales până la 
revoluţia rusă din 1905. 

Această intelectualitate cunoaşte mai bine apusul Europei, pe buri 
şi pe japonezi, decât Basarabia. Naţionaliştii din Regat îşi îndreptau 
dragostea şi atenţia lor frăţească mai mult spre Bucovina, Transilvania şi 
chiar Macedonia, unde din bugetul României se întreţineau şcoli şi biserici 
româneşti38. 

Dacă comparăm politica Rusiei de deznaţionalizare a Basarabiei cu acea 
a Ungariei faţă de românii din Transilvania, cea dintâi trebuie considerată 
mai draconică, mai sălbatică. 

În Transilvania au putut exista, în mod legal, cu toate piedicile puse 
de Ungaria, şcoli, biserici româneşti, în tot decursul secolului XIX. Acolo 
găsim existând până în ziua Unirii gazete, tipografii şi cărţi româneşti de 
tot felul. 

Nu demult, în toată ţara românească s-a sărbătorit centenarul apariţiei 
gazetei „Transilvania”, precum şi aniversarea de 75 ani de luptă a bătrânei 
societăţi culturale „ASTRA“ de la Sibiu. 

În Basarabia însă, prima gazetă românească – „Basarabia” – poate să 
apară de abia în 1906, după revoluţia rusă din 1905, iar prima şcoală de 
abia în 1917. 

Dacă condiţiile de dezvoltare culturală naţională a moldovenilor 
basarabeni ar fi fost prielnice, legendarul mecena şi cunoscutul patriot 
basarabean Vasile Stroescu şi-ar fi donat milioanele lui pentru susţinerea 
şi încurajarea instituţiilor culturale româneşti în Basarabia şi nu în 
Transilvania, cum a făcut39. 

36  Alexei Nacco, Ocerk grajdanskogo ustroistva Bessarabskoi oblasti v 1812‑1828 
gg., Odessa, 1900 p. 20. 

37  Nicolae Iorga, Neamul românesc în Basarabia, Bucureşti, 1905, p. 126-127. 
38  Dumitru C. Moruzi, Ruşii şi românii, Bucureşti, 1906, p. 184, 185, 238, 240. 
39  I. Lupaş, Paralelism istoric, Bucureşti, 1937, p. 177. 
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Dar, cu toate împrejurările vitrege şi cu toate măsurile draconice de 
rusificare, sentimentul naţional moldovenesc în Basarabia cum vom vedea 
din studiul de faţă, niciodată nu a putut fi înăbuşit definitiv. 

Acest sentiment a mocnit în adâncul sufletului poporului basarabean, 
cum mocneşte jăratecul sub stratul gros de cenuşă. 

În tot decursul secolului de robie muscălească, în Basarabia s-au găsit 
destui patrioţi şi grupuri de naţionalişti moldoveni, care au ştiut să ţină 
cu sfinţenie candela românismului aprinsă, care luptă cu dârzenie pentru 
menţinerea limbii, legiuirilor şi obiceiurilor strămoşeşti şi pe care niciodată 
nu-i părăseşte visul şi nădejdea revenirii provinciei lor natale la mama ei 
adevărată. 

Greşit, Basarabia, fusese socotită moartă, pierdută, definitiv 
deznaţionalizată. 

Ea nu murise ci numai adormise sub cloroformul regimului apăsător 
rusesc. 

Dar când a bătut puternicul vânt de libertate din 1917 şi a spulberat 
cenuşa acestui regim, de pe jăratecul sufletului moldovenesc, acest jăratec, 
ca prin minune se transformă într-o mare flacără, care dintr-odată luminează 
minţile luminate ale moldovenimii basarabene şi care desmorţeşte capetele 
intelectualilor noştri, buimăcite timp de 106 ani de buchiile şcoalei ruseşti, 
de operele lui Tolstoi, Dostoevski, Gogol, etc. precum şi de literatura 
cosmopolită a socialiştilor ruşi de diferite nuanţe. 

Şi apoi, când a sunat clopotul de dezrobire, Basarabia trezită din 
„somnul cel de moarte“ dintre toate provinciile subjugate, a fost cea dintâi, 
care a alergat la sânul patriei – mame. 

Ca atare aceea care, în martie 1918, a adus patriei mame, ce zăcea în 
cele mai groaznice chinuri şi suferinţe, primul cuvânt de mângâiere şi de 
îmbărbătare a fost Basarabia. 

Aceasta să nu se uite!

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia manuscrise, Arhiva Ion 
Pelivan, II, 2, ms. 96 şi Ion Gh. Pelivan, tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită 
de prof. Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 25‑43. 



L U P T A  P E N T R U  D E Z R O B I R E A 
B A S A R A B I E I

Motto: De te voi uita, O Basarabie,
Uitată să fie dreapta mea
Să se lipească limba mea
De grumazul meu, de nu‑mi voi aduce 
aminte de tine. 

C u v â n t  î n a i n t e

Pentru a înţelege greutatea prin care a trecut viaţa naţională a 
moldovenilor basarabeni în decursul robiei muscăleşti (1812-1918), trebuie 
să amintim despre starea politică, culturală şi socială a Knejiei Moldovei, 
în momentul răpirii ei de către ruşi, precum şi despre condiţiile politice şi 
culturale în care moldovenimea basarabeană trebuia să trăiască în acest 
timp al robiei. 

Î n  M o l d o v a

La începutul secolului XIX, Moldova ca şi Valahia îndurau întreita 
apăsare: a turcilor, fanarioţilor şi ruşilor, precum şi urmările acestei decăderi 
cumplite din veacul XVIII.1 

Ţărănimea moldoveană zăcea în întuneric şi sărăcie nespusă, exploatată 
în mod îngrozitor de fel de fel de venetici. 

Tot regatul se află în mâinile grecilor, armenilor, turcilor, italienilor şi 
a altor străini, iar meseriile rudimentare în mâinile ţiganilor. 

În puţinele şcoli care existau pe la târguri şi oraşe domnea limba greacă, 
ca şi în biserici. Cărţile româneşti, bisericeşti şi profane, erau tipărite în 
caractere chirilice. Limba greacă este izgonită din biserică abia pe timpul 
lui Cuza Vodă, în 1863. Tot în acest timp sunt izgonite din tipografiile 
româneşti şi buchiile sloveneşti.2

Noul cod de legiuiri, apărut în Moldova în 1816, a fost editat în limba 
greacă.3

1  N. Petraşcu, Vasile Alecsandri, Bucureşti, Tipografia „Bucovina”, p. 9. 
2  Dr. Gh. Ionescu-Brăila, Comemorarea Doctorului Creţulescu, Bucureşti, 1944, 

p. 19. 
3  N. Boreţki-Bergfeld, Istoria Rumânii, Petersburg 1909, p. 181. 
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Limba păturii culte era limba greacă. Cine nu ştia greceşte, nu era 
considerat om cult. Chiar în salonul societăţii ieşene, limba română nu era 
întrebuinţată, decât faţă de slugi. În aceste saloane, „aceiaşi înapoiere şi 
acelaşi străinism pretenţios şi ridicol”.4

„Când apărură în reviste Doinele lui Vasile Alecsandri, – zice N. 
Petraşcu – în admirabila sa monografie „Vasile Alecsandri”, – cu cuvinte 
şi obiceiuri săteşti, în anii 1843-1844, ele stârniră, mirarea şi decepţiunea 
saloanelor boiereşti, care nu înţelegeau, cum un poet se poate coborî atât 
de jos, pentru a-şi căuta inspiraţiile sale”.5 Pe atunci, în societatea „înaltă“ 
domina prejudiciul, că limba română nu poate să exprime idei frumoase, 
că ea nu-i limbă poetică”. Acest prejudiciu era considerat ca o axiomă, 
„fiindcă literatura citită atunci la noi, nu era decât cea grecească şi puţin 
franţuzească. 

A încerca o dramă, o poemă în româneşte provoca ilaritate. Idei, spirit, 
conversaţie, tot ce face viaţa unei limbi, era de domeniul limbii greceşti 
moderne.6 Apoi să nu uităm, că pe atunci domnii Moldovei, ca şi ai Valahiei, 
depindeau foarte mult, în afară de Poarta Otomană, şi de „ocrotitoarea 
şi apărătoarea“ Curte Imperială din Petersburg. Consulii ruşi din Iaşi şi 
Bucureşti se amestecau în toate trebile interne ale acestor ţări. Istoricul rus 
N. Boreţki – Bergfeld afirmă că „Guvernul rus avea în politica dunăreană 
un scop deosebit; de aceea el urmărea fiecare pas al cârmuitorilor români”, 
că „consulul general rus baronul Rickman .............. nu odată a provocat 
neînţelegeri cu prilejul .............. deselor sale abuzuri de putere“ şi că în 
1848, „când consulul rus a aflat de capitulaţia lui Bibescu (privind Valahia) 
faţă de revoluţionarii bucureşteni, el i-a cerut să părăsească scaunul 
Valahiei”.7

Boierii care vroiau să-şi trimită copiii la învăţătură în străinătate, 
trebuiau să capete avizul consulilor ruşi. 

„Când Alecsandri – zice acelaşi N. Petraşcu – fondează în 1844, 
împreună cu Kogălniceanu şi Ion Ghica, foaia intitulată „Propăşirea”, cuvânt 
ce părea revoluţionar, consulului rus (din Iaşi), acesta ceru Guvernului 
să intervină pentru a fi schimbat sau scos din capul revistei. Foaia apăru 
fără titlu”.8 M. Kogălniceanu, într-una din broşurile sale apărute în 1848, 
întreabă: „dacă a fost prezentat vreun proiect de lege pentru desbaterile 
Adunării (Divanului) confirmat sau aplicat mai înainte de a fi fost trimis 

4  N. Petraşcu, Vasile Alecsandri, p. 86. 
5  Ibidem, p. 22. 
6  Ibidem, p. 86. 
7  N. Boreţki-Bergfeld, Istoria Rumânii, Petersburg, 1909, p. 205, 210. 
8  N. Petraşcu, op. cit., p. 22. 
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Rusiei spre aprobare? Dacă a fost numit măcar un singur funcţionar fără 
încuviinţarea consulului rus?”.9

Amestecul acesta în treburile interne ale Moldovei din partea agenţilor 
diplomatici ruşi e recunoscut şi de publicistul panslavist şi patriot rus Vasile 
Kelsiev, care vorbind despre stările înapoiate ale Moldovei, mărturiseşte: 
„Vina nu este a ei (a Moldovei), ci mai degrabă a noastră. Noi nu o lăsăm 
să se mişte din loc. Noi, cu mâinile miniştrilor noştri de externe, punem 
piedică pentru orice dezvoltare10. 

Acest panslavist vorbind de năvălirea străinilor în Principatele Unite, 
le jăleşte şi le compătimeşte: „De asemenea, zice el, aici se bagă toţi 
aventurierii talentaţi şi netalentaţi din Apus. Ei înlătură pe autohtoni din 
serviciile statului, din negoţ, din meserii. În mâinile lor sunt capitalurile, 
influenţa .............. sărmană Românie”11. 

Vorbind despre stările triste ale Moldovei în secolul XVIII şi la 
începutul secolului XIX, Ioan Negrea, biograful lui Gheorghe Asachi zice: 
„limba română era alungată din şcoale, din conversaţii, din acte oficiale şi 
diplomatice. Ea se păstra numai în sânul poporului muncitor .............. ea se 
păstra în biserici şi în oarecare mănăstiri, iar şcoala română trăia prin câte 
un dascăl bisericesc sau preot, care adunau copii la ei acasă sau la biserică 
şi îi învăţau buchiile, ceaslovul, cântările şi a scrie în limba natală. 

Peste tot încolo domnea şcoala greacă şi cine nu ştia greceşte, nu se 
considera nici ca om, nici ca român, ci mojic, dobitoc”12. 

Şi mai departe: „în locul şcoalelor naţionale se înfiinţează şcoli greceşti, 
care deşi se întreţineau cu banii românilor, erau însă deschise numai pentru 
străini. 

Pământenii erau nevoiţi a încredinţa educaţiunea copiilor unor venetici. 
Iar aceştea, nutrind scopuri cu totul străine deşteptării românilor, căutau să 
înăbuşească orice expansiune a spiritului naţional. 

Prin şcoli, prin cancelarii, chiar prin temple religioase, se scria şi se 
citea numai greceşte...”13. 

Iar profesorul E. Lovinescu dă următoarea caracteristică de la începutul 
secolului XIX: „Era pe la 1820. Şcoala se făcea în greceşte. Limba română 
era desfigurată de diecii de la visterie”. Pretutindeni nu auzeai decât 
parigorisesc, catadixesc şi a.m.d. 

9  N. Boreţki-Bergfeld, op. cit., p. 209. 
10  Vasile Kelsiev, Galicina i Moldavia, Petersburg, 1868, p. 284. 
11  Ibidem, p. 314-315.
12  Ioan Negrea, Gheorghe Asachi. Viaţa, lucrările, scrierile sale, Piatra, 1882, p. 23. 
13  Ibidem, p. 28. 
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„Rămâneau credincioşi graiului strămoşesc abia câţiva boieri bătrâni, 
care mai aveau tipăriturile sosite de la Buda sau de la Braşov”14. 

Acelaşi lucru îl confirmă şi Costache Negruzzi (1800-1886), părintele 
poeziei literare române în frumoasa sa nuvelă istorică: „Cum am învăţat 
româneşte”. 

După ce ne spune, că la începutul secolului XIX, „uitasem că suntem 
români şi că avem şi noi o limbă”, că „ne lipseau cărţi (româneşti) şi 
tipografie”, că „la şcoala politică se învăţa numai greceşte”, C. Negruzzi 
constată că „mai rămăsese o şcoală...”, ca „singur azil al prigonitei limbi 
(româneşti), şcoala unde se învăţa încă româneşte, aproape de Iaşi, în 
mănăstirea Socola...“ Dar şi aici şcolarii nu învăţau alfabetul latin ci 
„azbuca“ slovenească cu: Az, Buchi, vede – Caco, Sindi, mâslete –Rţî, 
slovo, Tvverdo...15.  

O descriere şi mai puternică şi mai impresionantă a stărilor nenorocite 
din Moldova şi Valahia de pe atunci, găsim atât la Iorgu P. Balş, autorul 
traducerii lucrării lui Marcu-Filip Zallony „Despre fanarioţi”, în prefaţa 
acestei traduceri, cât şi în însăşi cartea lui Zallony, tipărită în 1824 şi 1830, 
la Paris. 

Descriind sistemele de guvernare ale fanarioţilor, asupra Moldovei şi 
Valahiei, prin desfiinţarea armatei naţionale şi înlocuirea ei cu mercenari 
străini, prin deznaţionalizarea românilor cu introducerea limbii greceşti în 
serviciul religios şi în şcoală, prin acapararea întinselor moşii mănăstireşti 
şi boiereşti (o şesime din tot teritoriul din ambele părţi), prin exploatarea 
fără pic de milă şi ruşine a întregului popor – de sus şi pînă jos – Iorgu P. 
Balş zice: „Nimeni nu-şi poate da seama de numărul nesfârşit de milioane 
ce s-au cărat din ţară şi s-au dus la Fanar şi în Grecia în tot timpul domniei 
fanarioţilor. 

Cum era să se dezvolte în asemenea întocmire, o stare culturală în 
Moldova şi Ţară Românească, când ceea ce se producea, era sau absorbit 
sub formă de tribut şi de daruri la turci, sau răpit şi exportat de domnii şi 
călugării greci?

Aceasta este una din profundele cauze ale mizeriei indescriptibile, 
în care erau căzuţi, la începutul secolului şi ţăranul şi boierul român. Din 
cauza lipselor zilnice şi a sărăciei, s-a pierdut repede simţul nu numai a 
naţionalităţii, dar chiar şi al demnităţii omeneşti. 

Neexistenţa unei puteri armate naţionale răpise naţiunei încrederea în 
sine şi chiar gândul, că s-ar putea apăra…”

„Ca un vierme, care se introduce într-un corp viu şi îl roade până ce ajunge 
14  E. Lovinescu, Costache Negruzzi, Viaţa şi opera lui, Bucureşti, 1913 p. 11. 
15  Pagini alese, seria nouă, Nr. 10: C. Negruzzi, Cum am învăţat româneşte, p. 7 şi 11. 
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a-i distruge organele esenţiale, aşa şi fanarioţii, prin apăsarea despotică, prin 
legi impuse ad-hoc, prin introducerea unor monahi stricaţi, şi în fine, prin 
propria şi cumplita lor corupţiune, au corupt şi au înjosit acest popor. 

Iată cauza subitei decăderi a statelor române.....”
„Aşi dori, adaogă Iorgu P. Balş, ca lume cât mai multă să citească această 

carte... Este bine ca şi tinerimea noastră să cunoască suferinţele nesfârşite 
sub care au gemut strămoşii noştri în timpuri de grele încercări...”16. 

Iar Zallony, autorul cărţii „Despre fanarioţi”, deşi grec el însuşi, care a 
trăit cam pe la 1760-1824, în capitolul I al acestei cărţi, după ce zugrăveşte 
lăcomia fără pereche, cruzimea, tâlhăria, excrocheriile, şantajele, trădările, 
intrigile, jafurile, perfidia, duplicitatea şi perversitatea fanarioţilor în 
guvernarea lor asupra nenorocitelor principate româneşti, se adresează 
românilor cu următoarele cuvinte de compătimire: 

„Nenorociţi Români! Iată sistemul care vă guvernează. 
În zadar vă adresaţi hospodarului, care nu vrea să audă vocea voastră. 

El domneşte pentru dânsul, pentru neamurile şi pentru compatrioţii lui. 
Boierii voştri pământeni, chiar dacă mai ocupă demnităţi, sunt unii 

speriaţi şi alţii apatici, iar cei care împinşi de o insuflare de indignaţiune 
şi de generozitate, ridică glasul în favoarea voastră, sunt pedepsiţi, ruinaţi, 
goniţi din ţară, din cauza iubirei ce vă poartă!

Aţi ajuns robi fanarioţilor, cei mai nenorociţi robi ce s-au văzut vreo 
dată în decursul istoriei... . Cine ar crede că voi sunteţi urmaşii războinicului 
Ştefan Vodă şi ai ostaşilor lui?

Vă umiliţi, plecaţi capul la vederea unui despot, venit din Fanar cu o 
ceată de proletari avizi de aurul vostru... . 

Rugaţi-vă lui Dumnezeu, să vă trimită singura fericire, care vă poate 
scăpa, aceea de a fi guvernaţi de apărătorii şi de copiii voştri naturali, de 
boierii pământeni. 

Să nu credeţi, că veţi găsi prin alt mijloc linişte şi fericire!
Fanarioţii sunt incapabili de a schimba faţă de voi infamul lor sistem şi 

nici n-au de gând să o facă!”17. 
Neruşinarea fanarioţilor ajunsese până acolo, că prinţul Valahiei 

Alexandru Suţu, care „susţinea mişcarea eteristă şi care nu simpatiza 
agitaţiile anteturceşti, în 1821, sfătuia pe eterişti să ridice steagul revoluţiei, 
în principatele române, contra populaţiei autohtone, ca astfel să formeze 
din ele un stat elenesc”18. 

16  Marcu-Filip Zallony, Despre fanarioţi, Bucureşti, 1909, Biblioteca pentru toţi, n. 
152-155, prefaţa, p. 12, 15, 20. 

17  Marcu-Filip Zallony, Despre fanarioţi, Bucureşti, 1909, prefaţa, p. 83-85. 
18  N. Boreţki-Borgfeld, op. cit., p. 188. 
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Iată stările în care se aflau Moldova şi Valahia la începutul secolului 
XIX, după un veac şi ceva de straşnică robie fanariotă. 

„Întreg neamul românesc, – zice cu drept cuvânt profesorul Onisifor 
Ghibu, – strâmtorat de neamurile străine, între care a fost aşezat de soartă, 
şi mai cu seamă Moldova glorioasă de odineoară, apăsată de nefastul 
regim fanariot, – a ajuns la o stare vrednică de plâns, în care singura 
mângâiere părea, că o mai poate găsi în Rusia marilor şi bunilor împăraţi 
provoslavnici”19. 

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Arhiva 
Ion Pelivan – III 2 ms. 96 şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare 
îngrijită de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2 – Scrieri, Bucureşti, 1984, 
p. 19‑25

19  Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească, Cluj, 
1926, p. XXIV. 



L U P T A  P E N T R U  D E Z R O B I R E A 
B A S A R A B I E I  Î N  D E C U R S U L 

S E C O L U L U I  A L  X I X ‑ L E A

Motto: Fără de istorie nu este patrie
Şi fără dragoste către istorie,
nu poate fi dragoste către patrie. 

A. T. Hajdeu

În decursul secolului de stăpânire rusească (1812-1918), niciodată în 
Basarabia nu a dispărut sentimentul naţional moldovenesc. 

Cu toate măsurile drastice de rusificare, cu tot zidul de baionete de 
pe graniţa Prutului, intelectualitatea moldoveană din această provincie 
niciodată nu a uitat, că moldovenii din Basarabia şi cei de peste Prut sunt 
fraţi de sânge, că au aceeaşi limbă, aceeaşi obârşie, aceiaşi religie, aceleaşi 
obiceiuri şi datini şi acelaşi trecut comun. 

„Devotamentul pentru naţia moldovenească”, în prima jumătate a 
secolului trecut, a fost un punct de acuzaţie mereu repetat de către autorităţile 
locale ruse, la adresa boierimii moldovene din Basarabia1. 

Dacă poporului de jos îi lipsea conştiinţa naţională, în schimb instinctul 
naţional niciodată nu l-a părăsit. 

Tradiţiile, legendele şi cântecele lui despre vechea Moldovă, despre 
bunătatea, vitejia şi înţelepciunea lui Ştefan cel Mare, despre „Prutul 
blestemat“ şi „Nistrul, apă rece”, despre slujba militară grea „la moscali”, 
consideraţi ca „străini”, sunt cea mai bună dovadă a afirmaţiunii noastre. 

Sentimentul naţional în rândul intelectualilor basarabeni începe să 
scadă şi să slăbească de abia după războiul din 1877-18782, în urma izgonirii 
totale a limbii moldoveneşti din toate instituţiile de stat şi particulare ale 
provinciei, şi în urma măsurilor excepţionale, luate de stăpânirea vitregă 
rusească, pentru deznaţionalizarea Basarabiei. 

1  Arhivele Statului din Chişinău, Secţia Guvernatorului civil, Dosar nr. 482, fila 
90 verso; L. T. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea de unire la românii din 
Basarabia, Chişinău, 1932, p. 27. 

2  Stefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia, Chişinău, 1923, p. 134-287. 
Vezi şi M. C. Zozulin, O scurtă schiţă istorică asupra Basarabiei, în gazeta Basarabia a 
lui P. A. Cruşevan, Moscova, 1903, p. 141. Vezi şi N. N. Durnovo, Politica panslavistă în 
Orientul ortodox şi în Rusia, Moscova, 1908, p. 83. 
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I .  P r o t e s t e l e  m o l d o v e n i l o r  d i n  1 8 1 4

Prima manifestare impresionantă a conştiinţei şi solidarităţii naţionale 
a moldovenilor basarabeni a avut loc în ianuarie – februarie 1814, când 
guvernatorul Basarabiei I. M. Harting, sub pretext că în Basarabia, ca şi în 
vechea Moldovă, nu există legiuiri naţionale moldoveneşti, ci numai nişte 
obiceiuri nescrise ale pământului şi bunul plac al boierilor, intervine pe 
lângă Ministrul de Justiţie din Petrograd, pentru introducerea în această 
provincie a legiuirilor ruse3. 

Bineînţeles, introducerea legilor ruse implica, în mod automat, şi 
introducerea obligatorie a limbii ruse şi deci înlăturarea limbii moldoveneşti. 

În proiectul noii organizaţii a Basarabiei, ce a fost alăturat la raportul 
guvernatorului Harting, adresat Ministerului de Justiţie, găsim, între altele, 
următoarea caracterizare a moldovenilor:

„Din faptele boierilor moldoveni s-a constatat tendinţa lor comună şi 
rău intenţionată de a se susţine reciproc, prin toate mijloacele şi în toate 
împrejurările, împotriva ruşilor..., faţă de ei sunt foarte indispuşi, având 
aversiuni pentru legile fundamentale ruse şi întrebuinţând toate şiretlicurile, 
toate chiţibuşeriile şi intrigile..., ca să ascundă de ruşi adevărata situaţie a 
Basarabiei precum şi împrejurările locale ale provinciei... 

Ei uneltesc cu insistenţă, ca ruşii să aibă cât mai puţini funcţionari 
(doljnosti) în provincie..., iar moldovenii, din contră, să fie cât mai mulţi 
în slujbe”4. 

Contrar acestui atentat la limba şi legiuirile moldoveneşti, toată 
moldovenimea conştientă a Basarabiei se ridică ca un singur om să 
protesteze. În fruntea protestatarilor se află însuşi mitropolitul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni al Basarabiei. Protestele sunt adresate:

a) Către prealuminatul graf A. N. Goliţin, ober-procuror al Sfântului 
Sinod;

b) Către prea înaltul Împărătescul Ministerium;
c) Către Îndurătorul Monarh. 
În aceste proteste moldovenii resping cu indignare „calomnia“ făcută 

„spre defăimarea neamului moldovenesc”, cum că „ei nu ar avea pravile 
şi legiuiri”, dovedesc existenţa în Basarabia, ca şi în Moldova, timp de 
400 de ani, a legilor romane, bizantine şi moldoveneşti, cer menţinerea 
lor şi mai departe în provincia natală, roagă ca Harting să fie îndepărtat şi 
înlocuit cu general-maiorul Ilie Filipovici Catargiu, care „ştie firea, credinţa 

3  Însemnările Comitetului provincial basarabean de statistică, Chişinău, 1868, 
vol. III, p. 122-154. (Zapiski Bessarabskogo Gubernskogo Statisticeskogo Komiteta). 

4  Ibidem, p. 125-126. 
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şi legiuirile noastre şi care cunoaşte „persoanele, treptele, pronomiile şi 
pravilile pământului”. 

Totodată, ei cer numirea mitropolitului Gavriil ca preşedinte al 
„Divanului Ocârmuirii Politiceşti”. 

Iată un pasaj din acest protest: „Moldova, ca colonie romană, din 
vechime se ocârmuia de legile romane. În urmă, ea a devenit o provincie a 
statului constantinopolitan şi atât suveranii creştini, cât şi cei musulmani, 
nu au dezbrăcat-o de drepturile ei. 

Divanul Moldovei şi acum are pentru îndrumare legile lui Justinian, iar 
în afară de aceasta şi unele pravile, alcătuite de clasa boierească, de comun 
acord cu tagma duhovnicească”5. 

Între semnatarii protestelor de mai sus găsim nume boiereşti ca Millo, 
Başotă, Bucşănescu, Iancul, Măcărescu, Doni, Străjescu, Ciuhureanu, 
Varzaru, Botezatu, Catargi, Pruncu, Bantăş, Căplescu, Rusu, Teodosiu, 
Râşcanu, Vartic, Donici, Manu, Vârnav, Rosset, Budescu, Sălescu, Glavce, 
Herţăscu, Anghel, etc., precum şi nume mazileşti ca Hodorogea, Erhan, 
Mavrodi, Duca, Chirica, Zaverdan, Gavliş, Lefter, Ferdan, Jardan, Norocea, 
Gori, Roşca, Popa, Chitoroagă, Eşanu, Musteaţă, Pălitu, Buciuşcanu, Guţă, 
Boceanu, Crăciun, Mazilu, Ozon, Pană, Curchi, Gungiumană, Macri, 
Stati, Misailă, Hagima, Hecianu, Stratan, Vrânceanu, Caimacan, Purcel, 
Conodela, Căldare, Cernăuţeanu, Filip, Iovu, Anghel, Ciobu şi altele6. 

I I .  J a l o b a  ţ ă r a n i l o r  
d i n  s a t u l  R a c h i t a n a ,  j u d .  H o t i n

Un protest-jalbă către Departamentul I al Guvernului din Basarabia 
fac şi ţăranii din satul Rachitana, ţinutul Hotinului, la 5 februarie 1812, cu 
ocazia venirii în Basarabia a lui Pavel Sviniin, împuternicitul guvernului, 
pentru cercetarea între altele, a situaţiei juridice din provincia noastră. 
Această jalobă-protest, după ce înşiră asupririle suferite din partea regimului 
rusesc, rachitnenii termină în felul următor: „Că de ar da Maica Precistă 
năstav, să ne ridice greutăţile aceste, să ne lase în obiceiurile noastre cele 
moldoveneşti, care am apucat de la bătrânii noştri şi să venim în floarea 

5  Iustin St. Frăţiman, Protestările contra procedeului rus în Basarabia, după 
răpirea ei de ruşi (1812), în Buletinul Societăţii Istorico‑Literare „B. P. Hasdeu”, Chişinău, 
1922-1923, p. 234-266. Vezi şi A. Stadniţchi, Gavriil Bănulescu‑Bodoni, Chişinău, 1894, 
p. 283, 287. 

6  Buletinul Societăţii Istorico‑Literare „B. P. Hasdeu”, 1922-1923, vol. I, p. 
245-246. Vezi şi Arhiva Administraţiei Guberniale Chişinău, Dosar nr. 45, din 1814, astăzi 
în Arhiva Statului, Chişinău. 
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precum am fost, ca să slăvim numele împăratului, noi şi în urmă şi urmaşii 
noştri, şi să petrecem totdeauna sub dregătorii Moldovei, pământeni de ai 
noştri, precum suntem deprinşi şi ne înţelegem în vorbă. 

Că noi alte rânduieli nu pricepem şi numai cât ni se adaog năcazurile 
şi greutăţile noastre...”

Iată şi numele acestor ţărani: Eu Neculai Bordeiu, Eu Ştefan Roşca, 
Eu Iachim Bobeşti, Eu Toader Prodan, Eu Vasile Bobeşti-vornic şi tot satul 
Rachitana ţinutul Hotinului. Eu Grigore Dascăl am scris cu zisa satului7. 

Istoriograful Alexei C. Nacco, mare patriot rus, mărturiseşte, că 
cinovnicul pentru misiuni speciale, Pavel Sviniin, trimis în 1815 în 
Basarabia pentru a cunoaşte situaţia generală a acestei provincii mărginaşe, 
de curând anexate, este nevoit să înregistreze nenumărate nemulţumiri şi 
jalobe, contra regimului rus, din toate colţurile Basarabiei8. 

Trebuie să subliniem, că forma cea mai obişnuită de protest a ţăranilor 
Basarabiei contra nelegiuirilor regimului rusesc, când ei pierdeau ultima 
nădejde în dreptatea rusă, era refugiul lor în Moldova din dreapta Prutului, 
fără nicio autorizaţie cuvenită. 

Pentru a opri miile de fugari moldoveni, împreună cu familiile şi avutul 
lor, autorităţile ruse sunt nevoite să întărească graniţa de pe Prut şi să o 
închidă, sub pretext că în Moldova bântuie holera9. 

I I I .  R e z u l t a t u l  p r o t e s t e l o r .  A l e x a n d r u 
S c .  S t u r d z a

Care a fost efectul jalobei ţăranilor rachitneni nu se ştie, însă rezultatul 
protestelor boiereşti şi mazâleşti a fost foarte satisfăcător. Este adevărat 
că, cererea privitoare la general-maiorul Ilie F. Catargiu şi la mitropolitul 
Gavriil Bănulescu-Bodoni nu a fost satisfăcută, dar la 1 aprilie 1816, 
împăratul Alexandru I trimite mitropolitului Gavriil personal un rescript, 
care a întrecut toate aşteptările. În rescript, între altele, se scrie:

„Spre cea mai mare a Mea durere, Eu am fost informat în chipul cel mai 
adevărat, cum că intenţiile Mele nu au fost înfăptuite şi că dezordinele au 
ajuns..... la gradul cel mai mare. Astfel că familiile nevinovate ale sătenilor 
necăjiţi, părăsind locaşurile lor, caută refugiu peste graniţă... Toate acestea, 

7  Buletinul Societăţii Istorico‑Literare „B. P. Hasdeu”, Chişinău, vol. I, p. 115. 
8  Alexei Nacco, Schiţă asupra organizaţiei civile a provinciei Basarabiei de la 

1812‑1828, Odesa, 1900, p. 25. 
9  Leon A. Casso (ministru rus), Rusia la Dunăre, Moscova, 1913, p. 211, 213, 215, 

216. Vezi şi A. Stadniţchi, Gavriil Bănulescu‑Bodoni, exarh şi mitropolit, Chişinău, 1898, 
p. 272. 
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atrăgând atenţia Mea, mă obligă să iau măsuri speciale, pentru ca răul 
săvârşit să dispară şi pentru ca pe viitor soarta locuitorilor Basarabiei să 
se aranjeze potrivit cu dorinţele lor, care sunt în măsură egală, şi ale Mele. 

Intenţiunea Mea constă în aceea, că să dăruiesc Basarabiei o ocârmuire 
civilă, potrivit cu moravurile, obiceiurile şi legiuirile ei...”10. 

Vrasăzică, de la înălţimea tronului împărătesc se promite Basarabiei un 
fel de autonomie. Aceeaşi idee de autonomie o repetă şi generalul Bahmetiev 
numit namestnic (vicerege) plenipotent al Basarabiei, în urma înlăturării 
lui Harting, în proclamaţia sa din 28 iunie 1816, adresată basarabenilor. 
În această proclamaţie, generalul Bahmetiev, între altele, în mod solemn 
declară:

„Oblastia Basarabiei va fi ocârmuită pe temeiul legilor ei fundamentale 
şi potrivit cu moravurile, obiceiurile şi privilegiile, ce aparţin deosebit 
fiecărei tagme. 

Tuturor locuitorilor, indiferent de orice categorie, li se acordă dreptul de a 
se adresa cu cereri, jalobe şi reclamaţiuni de orice fel, în limba moldovenească 
şi grecească, fără să fie nevoie de traducerea lor în limba rusă”11. 

Într-adevăr, după îndepărtarea lui I. M. Harting, generalul A. N. 
Bahmetiev primeşte ordin să alcătuiască un Regulament („Aşezământ”), 
prin care să se acorde Basarabiei, după exemplul Finlandei, Poloniei şi 
Gruziei, o autonomie administrativă, judecătorească şi chiar legislativă. 
Regulamentul este alcătuit de o comisie de boieri basarabeni12, împreună cu 
şeful cancelariei namestnicului, Kriniţki, şi la 29 aprilie 1818 este aprobat 
şi iscălit de însuşi împăratul Alexandru I, cu ocazia venirii la Chişinău. 

Acest Regulament este tipărit la Chişinău în limba rusă şi moldovenească, 
şi în moldoveneşte poartă titlul: „Aşezământul Obrazovaniei (organizării) 
Oblastei Basarabiei.“ În baza acestui Aşezământ, care forma un fel 
de constituţie a Basarabiei, în fruntea ocârmuirii provinciale este pus 
„Consiliul Suprem“ (Verhovnîi Soviet), compus din 11 membri, din care 6 
erau aleşi de nobilimea basarabeană şi 5 membri numiţi din partea Coroanei 
Imperiale: namestnicul, guvernatorul, viceguvernatorul, preşedintele 
tribunalului politicesc (civil) şi preşedintele tribunalului „criminalicesc”. 
Toate hotărârile acestui Consiliu se consideră definitive şi contra lor se pot 
face apeluri numai în Consiliul de Stat din Petersburg. 

În toate instituţiile de stat, afacerile trebuiau să se soluţioneze în limba 
10  A. Stadniţchi, op. cit., p. 288-289. Vezi şi Colecţia jibiliară a oraşului Chişinău, 

1812‑1912, anexe, p. 3. 
11  Iustin Frăţiman, op. cit., p. 273. Vezi şi Arhivele Statului Bucureşti, pachet VI, 

nr. 17; Înştiinţare de cel deplin împuternicit namestnic. Vezi şi lucrarea Leon Casso, Petre 
Manega, (lucrare tradusă în română de Ştefan Berechet), Bucureşti, 1923, p. 23. 

12  Cantacuzino, Gafencu, Valii şi Leonard. 
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rusă şi română, pe baza legiuirilor ruse şi locale. „Iar pricinile de judecăţi 
politiceşti şi de hotărături se vor lucra în singura limbă moldovenească, pe 
temeiul legiuirilor şi obiceiurilor Moldovei...”, acele cu multă milostivire 
lăsate pentru de-a pururea Oblastei Basarabiei”13. 

În urma acestui mare eveniment în viaţa moldovenilor basarabeni, 
boierii noştri au căpătat mai mult curaj, iar funcţionarii ruşi, dimpotrivă, 
s-au simţit descurajaţi şi „umiliţi”. 

„Pe ofiţerii noştri simpli – zice F. Vieghel, fost ulterior viceguvernator 
al Basarabiei – precum şi pe funcţionarii noştri civili, boierii îi considerau 
de barbari...“ Chiar membrii ruşi ai Consiliului Suprem „tremurau în faţa 
boierilor moldoveni, crezând că aceştia au în Petersburg strânse legături 
cu I. A. Capodistria (al doilea ministru de externe) şi cu Sturdza14, care 
într-adevăr au luptat foarte mult pentru autonomia Basarabiei”15. 

Ca o caracteristică a epocii, ce a urmat imediat după obţinerea 
„Aşezământului”, poate sluji faptul, că moldovanul Alexandru Scarlat 
Sturdza, fiul primului guvernator al Basarabiei (1812-1813), după 
mărturisirea lui F. F. Vieghel, „nu-şi ascundea dorinţa de a vedea Moldova 
şi Valahia ca un stat independent, cu anexarea la el a Basarabiei, Bucovinei 
şi Transilvaniei”16. 

De aci putem deduce, că chiar la începutul secolului XIX, ideea 
unirii tuturor ţărilor române nu era străină boierimii basarabene, cel puţin 
reprezentanţilor ei celor mai luminaţi. 

În chestia hărăzirii de către Alexandru I a autonomiei basarabene, 
Alexandru Scarlat Sturdza, după cum am spus mai sus, a jucat un rol mare. 
Iată ce spune, în această privinţă, acelaşi Vieghel: „Fiul răposatului Sturdza 
se găsea pe atunci (1814-1815) pe lângă respectatul de suveran secretarul 
de stat Kapodistria, fiind amic şi colaborator al acestuia. Îmbătat de ideea 
timpului şi cunoscând înclinaţia lui Alexandru I de a separa de Rusia 
cuceririle câştigate de ea, el şi-a pus în gând să facă din părticica patriei sale 
un mic stat model, cu ocârmuire reprezentativă. Cu ajutorul lui Kapodistria, 
el a reuşit în aceasta: Alexandru Nicolaevici Bahmetiev, guvernatorul militar 
al Poloniei, este numit namestnic plenipotent al oblastei Basarabiei, şi ea 
devine provincie independentă de puterea Senatului şi a miniştrilor noştri”17. 

13  Aşezământul, p. 2, 4, 10. Vezi şi Leon Casso, Rusia la Dunăre, Moscova, 1913, 
p. 218. 

14 F. Vieghel, Observaţii asupra Basarabiei, în revista Russkii arhiv, vol. I,1893, p. 
57, 179; F. Vieghel, Amintiri, vol. VI, Moscova, 1868, p. 57, 102. 

15  L. Casso, op. cit., p. 213, 215, 222. 
16  F. Vieghel, Amintiri, vol. VI, Moscova, 1868, p. 103-104. 
17  F. Vieghel, Însemnări (Zapiski), vol. VI, Moscova, 1892, p. 70, ediţia revistei 

Russkii arhiv. 
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Se ştie, că în perioada de la 1818 până la 1823, în Chişinău a funcţionat 
o comisie pentru sistematizarea legiuirilor basarabene. În 1824, cunoscutul 
jurisconsult Petre Manega, angajat în urma recomandării lui Kapodistria, 
de generalul Inzov, locţiitor al namestnicului, după demisia lui Bahmetiev, 
prezintă guvernului din Petersburg, prin namestnicul din Odesa, spre 
aprobare, un proiect de cod civil pentru Basarabia, proiect care în cele din 
urmă a fost înmormântat în arhivele secţiei a II-a a Cancelariei Imperiale18, 
iar Comisia de mai sus desfiinţată în 1830. Cu această ocazia, F. Vieghel, 
care stăruia din răsputeri, ca Basarabia să fie „cât mai repede transformată 
într-o gubernie rusă”19 cu indignare observă:

„Trebuie să se ştie, că în această vreme fusese pus în mişcare, graţie 
mai ales influenţei lui Alexandru Sturdza, un plan după care drepturile 
şi obiceiurile Basarabiei trebuiau nu numai să fie păstrate, ci şi mai mult 
extinse şi ca acolo să fie introdus un nou cod de procedură; într-un cuvânt, 
ca ţara aceasta să fie şi mai mult separată de Rusia.20“ 

Despre Alexandru Scarlat Sturdza găsim foarte interesante informaţii 
în cartea lui Emanuel Haivas „Alexandre de Sturdza (1791-1854)”, apărută 
la Paris, în 1939. Iată ce scrie Haivas la pagina 77:

„Ocupându-se de Basarabia, autorul (Alexandre de Sturdza) zice, că 
guvernul (lui Nicolai I) nu a găsit un mijloc mai bun pentru a rusifica, 
decât prin întrebuinţarea metodelor represive”... şi că „era mai bun sistemul 
anterior, când populaţia moldovenească avea libertatea de a-şi continua 
obiceiurile sale, religia sa, ocupaţiunile sale, de a utiliza limba sa, un 
amestec de cuvinte latine şi slavone, precum şi de a fi condus după vechile 
ei legiuiri, bineînţeles, cu modificările ce le impunea noua situaţie...”

I V.  U n  m a n u s c r i s  s e c r e t  c u  b u c l u c

Bucuria boierilor basarabeni de a avea autonomia provincială nu este 
de lungă durată. Funcţionarii ruşi, care nu ştiau limba moldovenească şi 
care nu cunoşteau legile şi obiceiurile Basarabiei, nu doreau. Ei căutau, 
prin toate mijloacele, să transforme Basarabia în „gubernie rusească“ şi să 
întroducă în ea legiuirile ruse. 

Unul dintre aceşti funcţionari ruşi a fost şi pomenitul mai sus Filip 
Filipovici Vieghel, de origine german, din provinciile baltice, rusificat, 
renegat, ca şi toţi renegaţii, mai catolic decât papa şi mai rus decât toţi ruşii. 

18  L. Casso, a) Dreptul bizantin în Basarabia, Moscova, 1907, p. 64; b) Petre 
Manega, un codificator uitat al Basarabiei, traducere de Ştefan Berechet, Bucureşti, 
1923, p. 14, 22, 23. 

19  F. Vieghel, Amintiri, vol. VI, Moscova, 1865, p. 102. 
20  Ibidem, p. 102. 
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La numirea sa (18 septembrie 1823) ca membru în Consiliul Suprem 
(Verhovnîi Soviet) din partea Coroanei, în locul vacant, contele M. S. Voronţov, 
namestnicul Noii Rusii (Novorosiei) şi al Basarabiei, destăinuindu-i că la 
Petersburg nimeni „nu are nici o ideie exactă despre afacerile basarabene“ 
şi că el, „namestnicul, nu poate locui“ în Basarabia, îl obligă, între altele, 
„să-i comunice despre tot ce se petrece şi despre tot ce prezintă interes în 
provincia Basarabiei”, şi „să-i fie acolo ochiul şi urechia lui”21. 

Despre felul cum şi-a îndeplinit această misiune, însăşi Vieghel ne 
povesteşte următoarele:

„Eu socotit, zice el, că mult mai bine va fi să compun din toate, un 
singur memoriu (zapisca) general, în care să prezint tabloul situaţiei cu 
detalii complete. M-am apucat cu râvnă de această lucrare, pentru mine cu 
totul nouă în felul ei, şi într-adevăr pot să mă laud, că nu s-a omis nimic 
din ceea ce priveşte felul de ocârmuire, ordinea, deosebitele legiuiri ale 
provinciei, precum şi pe executorii acestor legiuiri. Ulterior, cu totul contra 
voinţei mele, s-au scos mai multe copii de pe acest manuscris secret”22. 

„Din cauza aceasta, zice el, în curs de doi ani şi jumătate, am avut de 
suferit multă durere şi oboseli”23. 

„Prezentând contelui Voronţov memoriul despre Basarabia, eu, 
continuă Vieghel, nădăjduiesc, că misiunea mea acolo trebuie să se termine 
şi că nu mă voi mai întoarce în Basarabia. Contele însă a găsit că sunt 
necesar în regiunea aceasta. Atunci, deşi nu prea clar, Voronţov mi-a oferit 
perspectiva unui post de guvernator”24. 

La 15 mai 1824, plecând din Chişinău spre Odesa şi, la plecare zărind 
în fugă pe biroul său o hârtie uitată, care „era conceptul memoriului despre 
Basarabia”, Vieghel roagă pe funcţionarul său – Skliarenko, care era grafier 
la Cosiliul Suprem şi care se întâmplase a fi de faţă, „să ia această hârtie, pe 
care numai el singur o cunoştea, şi să o ascundă”. 

„Acest efect al grabei, remarcă Vieghel, după cum se va vedea mai 
departe, a avut pentru mine consecinţe importante”25. 

Ce se întâmplase în lipsa lui Vieghel din Chişinău?
Pomenitul grefier Skliarenko, om de încredere a lui Vieghel, după 

mărturisirea însăşi a acestuia din urmă, a „crezut“ că conceptul i s-a lăsat 
pentru a fi copiat şi de aceea el l-a dat unui subaltern al său „în mod secret“ 

21  F. Vieghel, Amintiri, vol. VI, Moscova, 1865, p. 87, 93. Vezi şi F. Vieghel, 
Observaţii asupra Basarabiei, în revista Risskii arhiv, vol. I,1893, p. 139. 

22  Ibidem, p. 97. 
23  Ibidem, p. 93. 
24  Ibidem, p. 108-109. 
25  Ibidem, p. 136. 
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să-l copieze. Însă manuscrisul a fost văzut de moldoveni şi a fost „cumpărat“ 
de ei „cu 4 000 lei”26. 

Este interesant de notat, că pe una din numeroasele copii ale acestui 
manuscris, intitulat „Observaţii asupra situaţiei actuale a Basarabiei”, care 
copie, trecând din mână în mână, a ajuns la Ion V. Cristi, de la acesta la 
N. I. Tverdohleb şi în sfârşit la Matei C. Zuzulinov, înalt funcţionar al 
Basarabiei, din a doua jumătate a secolului trecut, se găseşte o notiţă a lui 
Zuzulinov. 

După această notiţă, manuscrisul lui Vieghel, despre existenţa căruia 
toată lumea din Chişinău a aflat prin cancelaria Consiliului Suprem, unde 
el se copia, a făcut o mare vâlvă în Basarabia. Toţi moldovenii s-au simţit 
adânc jigniţi de conţinutul lui. 

În notiţa lui Zuzulin se mai spune, că manuscrisul a fost „furat“ de la 
Skliarenko de către tânărul dvoreanin (nobil) Alexandru Donici secondat 
de vărul său Nicolai Donici, care amândoi l-au prezentat mareşalului 
provincial Iancu M. Sturdza, iar acesta, la rândul său, l-a trimis namestnicului 
Voronţov, şi că tineretul, revoltat era gata, dacă nu să-l omoare pe Vieghel, 
cel puţin să-i tragă o „bătaie zdravănă”27. 

Nu importă dacă manuscrisul a fost „cumpărat“ sau a fost „furat”. 
Interesant este, că conţinutul lui a zguduit adânc conştiinţa naţională 
a tuturor intelectualilor moldoveni şi i-a solidarizat pe toţi în revolta şi 
ura lui Vieghel, considerat din momentul acela „duşman al poporului 
moldovenesc”. 

De la sine se naşte întrebarea: ce anume insulte grosolane conţinea 
manuscrisul la adresa moldovenilor?

V.  C o n ţ i n u t u l  m a n u s c r i s u l u i  „ s e c r e t ” 
a l  l u i  V i e g h e l

Insultele aduse de Vieghel erau de două categorii: unele se adresau 
anumitor persoane, altele erau de ordin general. 

Mai întâi de toate, la sfârşitul capitolului I al „Observaţiilor“ vorbind 
despre marea misiune a lui Voronţov în Basarabia, Vieghel exclamă: „Câte 
sforţări i-au trebuit ca să distrugă răul secular, să corecteze moravurile 
grosolane, să dea ideie despre cinstea oamenilor, care nici măcar nu bănuiau 
existenţa ei!...”. 

Criticând instituţia Consiliului Suprem cu drepturile lui administrative, 
judecătoreşti şi chiar legislative, dăruite unor „barbari”, Vieghel denumeşte 

26  Ibidem, p. 141. 
27 Colecţia jubiliară (Jubileinîi sbornik) a oraşului Chişinău, 1812-1912, p. 26-27. 
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această instituţie „caricatură de Senat”, iar pe membrii Consiliului Suprem 
îi caracterizează astfel:

„Membrii Catargi, Donici, Russu şi Cazimir se fudulesc unul faţă de 
altul cu ignoranţa lor şi cu slăbiciunea minţii lor... Dar dvorenii autohtoni 
ar fi putut alege şi mai răi: aveau de unde”. 

În alt loc, despre consilierul Catargi se exprimă: „Catargi din Consiliul 
Suprem e un ţărănoi... aproape fără dar de cuvânt, ba chiar şi fără capacitate 
de a gândi...”28. 

Cel mai rău şi mai necinstit însă, dintre toţi membrii Consiliului 
Suprem, după verdictul lui Vieghel, era Iancu C. Pruncul, privitor la care el 
pune următoarea întrebare: „Se mai poate oare găsi pe lume un om, care să 
personifice mai bine potlogăria, perfidia şi totodată obrăznicia?”29. 

Terminând cu Consiliul Suprem, Vieghel îşi exprimă convingerea 
că, singurul mijloc pentru suprimarea „relelor crescânde”, provocate de 
„trândăvia, neglijenţa şi lipsa de punctualitate a membrilor Consiliului 
Suprem”, – este „desfiinţarea lui”30. 

Mai departe vorbind despre primele alegeri dvoreneşti ale nobilimii 
în Basarabia din 1818, „ochiul şi urechia“ lui Voronţov afirmă, că ele 
au fost dominate „de excroci fericiţi, veniţi din Moldova ca să populeze 
şi să administreze Basarabia”, că la aceste alegeri un alegător susţinea 
candidatura „vizitiului său, iar altul – al bucătarului său”, că boierul 
moldovan Bălănescu-Roset era un „scandalagiu“ şi un „bătăuş”, Zamurache 
Rale – „un semi-idiot”, iar Sandulache Feodosiu-un „potlogar ordinar”31. 

Cât priveşte moravurile din Moldova şi Valachia, Vieghel susţine 
că acolo cel mai mare tâlhar „este Prinţul Domnilor şi Hospodarul, iar 
vestierul, vel-logofătul, vel-banul, şi alţi funcţionari din categoria înaltă, 
sunt contragenţii lui. Fiecare dintre ei este un burete, care suge sângele şi 
sudoarea norodului”32. 

Iar când vine vorba de legile moldoveneşti în vigoare în Basarabia, 
Vieghel exclamă cu răutatea obişnuită: „Ce haos! Ce harababură! Într-un 
cuvânt, toate legile sunt în mintea sănătoasă şi în conştiinţa curată a 
judecătorului. Dar unde să-l găseşti pe acesta, printre moldoveni?”33. 

28  F. Vieghel, Observaţii asupra situaţiei actuale a Basarabiei, Moscova, 1892, p. 
8. Vezi şi revista Russkii arhiv, 1983, I, p. 156-157. 

29  F. Vieghel, Observaţii... ., Moscova, 1892, p. 9. 
30  Ibidem, p. 10. 
31  Ibidem, p. 12-14. 
32  Ibidem, p. 16. 
33  Ibidem, p. 22. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  95

Singurul mijloc pentru fericirea Basarabiei, după părerea lui Vieghel, 
este „întroducerea legiuirilor ruseşti cu toate defectele lor”34. 

După cum am spus mai sus, pentru sistematizarea legiuirilor 
moldoveneşti, în Chişinău lucra o comisiune specială. Ulterior, comisiunea 
a fost completată cu boieri basarabeni: Cantacuzino, Gafencu, Belly 
(Vally) şi Leonard. Dar munca cea mai grea şi răspunderea lucrării a căzut 
pe umerii lui Petre Manega. 

Dacă „La project de code civile pour la Basarabie“ nu a fost aprobat de 
guvernul rus şi nu a fost introdus în viaţă, vina nu a fost a comisiei, nici a 
lui Manega35. 

Reacţionând contra acestui proiect de cod civil, Vieghel se întreabă: 
„Ce folos ar avea statul rus de la codul moldovenesc? Şi multă vreme ne 
va fi dat oare, să vedem în fiecare colţ legiuiri deosebite?... Nu ar fi oare 
de o sută de ori mai bine, ca Basarabia să se contopească cu Rusia... şi să 
împărtăşească soarta celorlalţi locuitori ai ei?”

Printre motivele care au pledat pentru rusificarea şi contopirea 
Basarabiei cu Rusia, Vieghel arată şi pe acelea, că „moldovenii mărturisesc 
aceeaşi credinţă ca şi noi”, şi că „având în limba lor o mulţime de cuvinte 
slavoneşti, nici un popor nu ar putea să se rusifice aşa de repede ca 
moldovenii”36 „Bineînţeles – adaogă el – boierii ne vor urî şi mai mult şi 
vor căuta să ne facă rău, dar ce pot ei să ne facă?”37. 

V I .  R e a c ţ i u n e a  m o l d o v e n i l o r

Ce frământări sufleteşti va fi provocat în sufletul intelectualilor 
moldoveni „manuscrisul secret“ a lui Vieghel, nu prea ştim. Ei nu au lăsat 
nici asupra regimului rus în genere, nici asupra lui Vieghel în special, nici 
memorii, nici amintiri. Totuşi, în însăşi „Amintirile“ lui Vieghel, precum şi 
a altor scriitori ai timpului găsim material suficient pentru a ne putea face o 
icoană a stării sufleteşti din sânul moldovenilor basarabeni, stare provocată 
de manuscrisul de mai sus. 

Aceste „Amintiri“ nu lasă nicio îndoială, că indignarea produsă de 
calomniile debitate de autorul lor i-a făcut pe moldoveni să-şi strângă 
rândurile şi să se solidarizeze într-o luptă dârză contra politicii de 
rusificare şi pentru păstrarea limbii materne, a legiuirilor moldoveneşti şi a 
„obiceiurilor pământului.”

34  Ibidem. 
35  L. A. Casso, Petre Manega, un codificator uitat al Basarabiei, traducere de 

Ştefan Berechet, Bucureşti, 1923, p. 14, 23. 
36  F. Vieghel, Observaţii..., p. 34. 
37  Ibidem, p. 36. 
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Ca o dovadă a reacţiunii moldovenilor, iată câteva mărturii, pe care ni 
le dau „Amintirile“ lui Vieghel. 

În a doua jumătate a lunii iunie 1824, namestnicul Voronţov, primind 
pe Vieghel în audienţă, în cabinetul său, „între patru ochi“ şi arătându-i 
o scrisoare, primită de la guvernatorul Basarabiei C. A. Catacazi, îi cere 
lămuriri: „Ce înseamnă aceasta?”. 

Catacazi scria namestnicului, că „în Chişinău toată lumea este ocupată 
cu un soi de compoziţie, alcătuită de el (Vieghel), care produce asupra 
moldovenilor o extraordinară nemulţumire“ (crainee neudovolstvie). 

După explicaţia dată namestnicului privitor la această „compoziţie”, 
Vieghel termină prin a-l ruga pe namestnic să-l scoată din Basarabia, 
motivând astfel:

„Ei, după aceasta, trebuie să fiţi de acord cu mine, că îmi vine greu 
să mă arăt (la Chişinău) şi mai bine ar fi să mă luaţi cu Dvs. (în Crimeea). 
Chiar dacă aceşti moldoveni vor rămâne liniştiţi, mie îmi va fi ruşine să mă 
uit la ei”38. 

Namestnicul însă, din motive de tactică faţă de basarabeni, l-a sfătuit 
pe Vieghel să se înapoieze la Chişinău39. În acelaşi timp, boierii moldoveni, 
prin reprezentantul lor firesc, mareşalul provincial Iancu M. Sturdza, au 
înaintat namestnicului o cerere, „prin care rugau, ca Vieghel să fie îndepărtat 
din provincie, ca duşman al poporului moldovenesc”40. 

Înapoindu-se la Chişinău, Vieghel se opreşte la Tiraspol pentru a schimba 
caii la trăsură. Aici, printr-un curier special, primeşte de la Longhinov şi 
Lex, funcţionari înalţi ai namestnicului din Odessa şi prieteni buni a lui 
Vieghel, o scrisoare alarmantă, prin care este înconştiinţat: a) că „după 
ştirile primite din Chişinău furia locuitorilor întrece orice descriere”, b) că 
„manuscrisul său este tradus în limba moldovenească, fiind pretutindeni 
răspândit“ şi c) că „toată lumea este înverşunată contra lui”. De aceea este 
sfătuit, „să se întoarcă la Odesa”41. 

Dar Vieghel nu ascultă de sfatul prietenilor şi continuă drumul înainte, 
„simţindu-se turburat”42. 

Ajuns la Chişinău, se prezintă guvernatorului Catacazi, dar acesta îl 
primeşte „rece“ şi „pentru a evita un scandal nemaiauzit”, îl sfătuieşte (pe 
Vieghel), „sub orice pretext, să nu plece la Consiliul Suprem”. Şi Vieghel 
n-a plecat43. 

38  F. Vieghel, Amintiri, VI, p. 138-139. 
39  Ibidem. 
40  Ibidem, p. 141. 
41  Ibidem, p. 140. 
42  Ibidem. 
43  Ibidem, p. 141-143. 
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„Afacerea, zice Vieghel, căpătă o întorsătură, care numai glumă 
nu era... Există un oarecare pericol, dacă nu pentru viaţa mea, cel puţin 
pentru cinstea mea. Chiar unii din colegii şi compatrioţii mei, la început 
s-au înspăimântat şi parcă mă evitau”... Dar viceguvernatorul Petrulin, 
colonelul Liprandi, Alexeiev şi alţii i-ar fi „luat apărarea”... „În fine, tinerii 
ofiţeri din Statul Major se arătau contra tinerilor moldoveni şi mai mult ca 
oricând le arătau dispreţ. Din cauza mea, ca din cauza unei Elena, era gata 
să izbucnească războiul”. 

„Unii consilieri ruşi, zice Vieghel, considerându-mă pierdut şi 
fierindu-se să nu fie şi ei părtaşi ai căderii mele, s-au depărtat de mine şi 
mai mult”44. Între timp, după afirmarea lui Vieghel, guvernatorul Catacazi 
primeşte de la namestnic o hârtie oficială, prin care i se porunceşte să aducă 
la cunoştinţa dvorenilor moldoveni, între altele, că furtul manuscrisului lui 
Vieghel „este dovada lipsei de atenţie a autorului de a face manuscrisul 
cunoscut, că în manuscris nu se găseşte nimica ce ar fi în contradicţie cu 
religia, morala şi regulele monarhice, că fiecare are dreptul să aibă o părere 
despre alţii, dacă nu o răspândeşte, şi că în genere nu trebuie de confundat 
afacerea personală cu cea obştească”45. Dacă această anunţare într-adevăr 
a avut loc, decepţia boierilor moldoveni, care aşteptau o satisfacţie, trebuia 
să fi fost mare. 

După o bucată de vreme, ieşind uneori din casă şi plimbându-se în 
Grădina publică, Vieghel observă, că nimeni din „moldoveni nu-l salută“ 
şi că „toţi îl măsoară cu priviri de fiară”. Contra Chişinăului el capătă 
„aversiune”. Acum „nu-i mai rămâne, după cum mărturiseşte el însuşi, 
decât nădejdea, că i se va da altă misiune, iar apoi va fi scos cu totul din 
serviciu”46. Când după vreo două luni, Vieghel îşi ia îndrăzneala să se 
prezinte Consiliului Suprem, consilierii moldoveni, deşi nu părăsesc şedinţa, 
cum s-ar fi plănuit, dar nimeni din ei nu-l salută47. Însuşi el mărturiseşte, că 
„simţea o jenă insuportabilă”. De aceia mereu intervenea în scris pe lângă 
namestnic ca „să-i primească demisia din serviciu”48. Dar namestnicul 
Voronţov probabil pentru menţinerea prestigiului regimului rus, nu numai 
că nu-i primi demisia, ci după moartea lui Petrulin, în locul acestuia, îl 
numi vice-guvernator al Basarabiei (8 noiembrie 1823)49. Bineînţeles 
această numire trebuie să fi produs în sânul boierimii basarabene o mare 

44  Ibidem, p. 141, 142-143. 
45  Ibidem, p. 142. 
46  Ibidem, p. 141-142. 
47  Ibidem, p. 143. 
48  Ibidem, p. 145. 
49  Ibidem, p. 146. 
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şi dureroasă impresie. Vieghel ar fi trebuit să jubileze. Totuşi, nu se simţea 
mai fericit, mereu suferind de „ipohondrie”. 

„Erau momente, mărturiseşte el, în care mă simţea aşa de tulburat, 
încât cu greu să mă ocup cu treburile serviciului”50. 

Cu toată avansarea lui Vieghel, Voronţov nu putea să nu înţeleagă 
că vice-guvernatorul, lipsit de orice respect din parte autohtonilor şi 
chiar considerat de „duşman al poporului moldovenesc”, nu poate să-şi 
îndeplinească în mod normal misiunea sa şi să ridice prestigiul regimului 
rusesc. De aceea, în cele din urmă, el a „recunoscut, că după cele întâmplate 
cu Vieghel în Basarabia”, acesta nu mai poate să rămână acolo şi la 25 iunie 
1826 l-a mutat la Kerci „gradonacialnik”, adică un fel de guvernator al 
acestui oraş51. 

V I I .  S u b  r e g i m u l  a u t o c r a t u l u i  r e a c ţ i o n a r 
N i c o l a i  I  ( 1 8 2 5 ‑ 1 8 5 5 )

Din nenorocire, autonomia Basarabiei, cu legiuirile ei moldoveneşti, 
dăruite de ţarul Alexandru I, acestei provincii „pentru totdeauna”52, nu este 
de lungă durată. Încă pe la sfârşitul domniei acestui ţar, „Aşezământul“ 
este călcat în picioare chiar de însuşi namestnicul Voronţov. De pildă, 
cu consimţământul lui, dar în contradicţie flagrantă cu prescripţiile 
Aşezământului, ispravnicii moldoveni sunt înlocuiţi cu ispravnici 
ruşi53. La Petersburg, cei doi ocrotitori ai autonomiei Basarabiei – I. A. 
Kapodistria şi A. S. Sturdza – nu mai sunt la putere. În 1825, după moartea 
„liberalului“ ţar Alexandru I, moşteneşte scaunul împărătesc fratele său 
Nicolai I Pavlovici (poreclit Palcovici – de la cuvântul rus „palco”/băţ, 
ciomag), cel mai autocrat din toţi autocraţii Rusiei, care pentru politica 
internă a imperiului, stabileşte cunoscuta regulă fundamentală a celor trei 
„principii”: ortodoxia, autocraţia, naţionalitatea (bineînţeles moscovită) – 
„pravoslavie, samoderjavie i norodnosti”54. 

Evident, că „principiile“ acestea nu puteau tolera nici un fel de 
autonomie. De aceea, la 28 februarie 1828, autonomia Basarabiei este 
desfiinţată, limba moldovenească este izgonită din toate instituţiile de stat 

50  Ibidem, p. 147. 
51 Ibidem,VII, p. 145. 
52  Aşezământul, p. 10. Vezi şi O. I. Pergament, Despre aplicarea legiuirilor locale 

Armenopol şi Donici, Sankt Petersburg, 1905, p. 5. Vezi şi Jurisprudenţa Senatului 
Ocârmuitor, nr. 27 din 1900 (Afacerea Condraţchi). 

53  F. Vieghel, Amintiri, VI, p. 134. 
54  V. F. Ivanov, De la Petru cel Mare până în zilele noastre, Harbin, 1934, p. 362. 
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şi în Basarabia începe rusificarea administraţiei, justiţiei, şcoalei şi chiar a 
bisericii55. 

În legătură cu desfiinţarea autonomiei, renegatul basarabean Alexei 
C. Nacco, cunoscutul autor tendenţios al „Istoriei Basarabiei”, Odesa 
(1876-1877) remarcă:

„Este de prisos a spune, cât de neaşteptată a fost pentru Basarabia 
legiuirea (1828), care a dezbrăcat-o de ocârmuirea ei reprezentativă şi cât 
de mult s-au descurajat toţi acei, ce până atunci ţineau soarta populaţiei în 
mâinile lor”56. Fără îndoială, descurajarea boierilor basarabeni a fost mare, 
dar ei totuşi nu au părăsit lupta pentru limba şi legiuirile moldoveneşti. 
Chiar în ajunul desfiinţării autonomiei, ei profită de sosirea ţarului Nicolai 
I la Tighina şi-i prezintă o serie de doleanţe. În această privinţă, avem 
mărturia unui scriitor imparţial francez şi anume Xavier Hommaire de 
Hell, care pe atunci se afla în Basarabia şi care scrie: „În timpul călătoriei 
împăratului Nicolai I, în 1827, protestele boierilor fură aşa de energice, 
că Majestatea Sa hotărî să se instituiască o comisie cu însărcinarea de a-i 
aduce la St. Petersburg plângerile provinciei. Alegerile pentru desemnarea 
acestor comisari a avut loc imediat. Dar fiindcă boierii redeşteaptă vechile 
lor pretenţiuni, iar guvernul ţine cu tărie la sistemul său de unitate politică, 
nu a fost posibil să se ajungă la o înţelegere asupră îmbunătăţirilor, ce 
trebuiau introduse în regimul administrativ”... Şi mai departe: „Toate 
aceste altercaţiuni îndelungate sfârşiră în mod fatal prin a înăcri raporturile 
Basarabiei cu Ocârmuirea Centrală şi Guvernul Imperial, obosit de aceste 
discuţii, nu mai şovăi de a lua toate măsurile pentru a reduce pe moldoveni 
la complecta lor nulitate politică şi administrativă, chiar în detrimentul 
prosperităţii naţionale”57. 

Bineînţeles, toată lupta contra măsurilor de rusificare şi de „reducere 
a moldovenilor la nulitate politică şi administrativă“ se concentra în sânul 
nobilimii (dvorenimei) basarabene, care avea organizaţiile ei legale ca: 
Adunarea generală, Adunarea deputaţilor, mareşalul provincial, mareşalii 
judeţeni, etc58. 

Pentru a cunoaşte din vreme toate mişcările opoziţioniste din sânul 
dvoreniei basarabene, guvernul rus căuta să aibă acolo spionul său. Şi iată 
dovada:

55  L. A. Casso, Rusia la Dunăre, Moscova, 1913, p. 224. 
56  Alexei Nacco, Schiţă asupra organizaţiei civile a provinciei Basarabiei de la 

1812‑1828, Odesa, 1900, p. 113. 
57  Xavier Hommairre de Hell, Les steppes de la Mer Caspienne, le Caucase, la 

Crimee et la Russe Meridionale. Voyage…, tom II, Paris, 1845, p. 574-575. 
58  A. N. Krupensky, O scurtă schiţă asupra boierimii basarabene, Petersburg, 

1912, p. 14, 32; II, p. 1, 11, 16, 27. 
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Într-o scrisoare din 29 mai 1834, a unui Kazimir, trimisă din „Petersburg“ 
(sic) lui Iordache Catargi la Chişinău, găsim următorul pasaj prevenitor: 
„Acolo (la Chişinău), zice Kazimir, se află un spechimen, pe care îl ştiu, 
dar nu voi să-i spun numele, care toate lucrările şi cele ce se vorbesc între 
Dvs., le înştiinţează (comunică) aici...“ „Orice veţi face în interes obştesc, 
să nu fie public. Nepriincios pentru trebile obşteşti este şi secretarulul59, 
ce se află la Adunarea Dvorenească, adică orice lucrare... o face cunoscută 
închipuire (sic!) locurilor ce stau împotrivă.“ „Nicio greşeală nu ar fi, dacă 
aţi alege altul, căci crede că vă ie în râs. Au venit aici câteva hârtii, făcute 
de dânsul şi iscălite de deputaţi şi de însuşi predvoditeliu (mareşalul), care 
au pricinuit numai râs. Dar ceea ce credeţi..., că el n-ar fi ştiut, că nu se 
cuvine, ci dimpotrivă, numai ca să mânjască pe moldoveni, făcându-i că 
nu-şi ştiu nici istoria, nici privilegiile lor”60. 

V I I I .  A l e x a n d r u  Ta d e u  H a j d e u 
( 1 8 1 1 ‑ 1 8 2 7 )

Cu toată teroarea regimului autocrat a ţarului Nicolai I, în Basarabia se 
găsesc, între boierii moldoveni, destui patrioţi culţi, care caută să combată 
politica ţaristă de rusificare, prin propaganda dragostei de neam şi prin 
deşteptarea conştiinţei şi mândriei naţionale moldoveneşti. 

După Alexandru Scarlat Sturdza, care era adânc nemulţumit de 
„întrebuinţarea metodelor represive“ pentru rusificarea Basarabiei şi care 
visa unirea tuturor ţărilor locuite de români într-un singur stat independent, 
vine să-i continuie activitatea alt patriot luminat şi anume – Alexandru 
Tadeu Hajdeu, părintele marelui nostru învăţat B. P. Hasdeu (1836-1907). 

În calitate de efor al şcoalei judeţene din Hotin, la sfârşitul anului 
şcolar din 1937, A. T. Hajdeu, adresându-se absolvenţilor de origine 
moldovenească, le ţine (bineînţeles în ruseşte) un discurs, în care, între 
altele, le spune:

1. că „pământenii altor ţări se arată aici (în Basarabia) numai vremelnic, 
aduşi fiind în aceste locuri poate mai mult din întîmplare..., ca 
şi păsările văratice, care se întorc iarăşi în ţara lor, poate fără să 
cinstească măcar cu mulţumitoare pomenire ţara noastră”;

2. că „slava poporului nostru trebuie să o aveţi pururea în mintea 
voastră, căci fără de istorie nu este patrie şi fără dragoste către 
istorie nu poate fi dragoste către patrie”;

59  Un rus cu numele de Theodor Gr. Mihnevici. 
60  Gh. Bezviconi, Corespondenţa românească din Petersburg, Bucureşti, 1940, p. 15. 
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3. că „Alexandru cel Bun a înfiinţat la Suceava o şcoală juridică; Iacob 
Despotul la Cotnari – universitatea cu bibliotecă; Vasile Lupu a 
lărgit şcoala juridică a lui Alexandru cel Bun, mutând-o la Iaşi; iar 
Constantin Duca a deschis şcoli pentru popor, dintre care una la 
Hotin, al cărei efor a fost episcopul Amfilohie”;

4. că „pe când în Rusia tipărirea cărţilor se socotea lucru necurat, 
meşteşug diavolesc..., în Moldova se tipărea efectiv Sfânta Scriptură 
şi cărţi de rugăciuni (în 1512)”;

5. că „în toată Europa ardea în cumplita luptă pentru înaltul adevăr, 
ce abia rostise marele Luther, adică că limba bisericei trebuie să fie 
aceia a poporului..., pe când în Moldova cuvântul lui Dumnezeu se 
propovăduia cu toată pacea în limba ţării”;

6. că Moldova fiind din punct de vedere cultural superioară Rusiei, 
„aceasta nu odată a chemat din Moldova în slujba sa pe cei mai 
luminaţi şi iscusiţi scriitori“ de hrisoave domneşti, „până la doftori 
şi preoţi“ şi că „ţarul Alexei Mihailovici a cerut de la …. . „suret de 
pe a noastre pravile şi obiceiuri ale pământului”;

7. că „Rusia în luminarea ei îi datoare mult poporului nostru, încât 
lumina politicirei (culturii), care astăzi Rusia o revarsă peste 
poporul nostru, nu este un dar sau o jertvă, ci o părticică de plată a 
datoriei vechi către noi.“ (Înşiră apoi numele moldovenilor: Petru 
Movilă, Pavel Berendei, spătarul Nicolae Milescu-Cârnul, Dimitrie 
Cantemir, Antioh Cantemir şi Mihail Matvei Herascov-Herescu, 
care au contribuit în mare măsură la progresul culturii ruseşti); şi

8. că „cu întristat sentiment istoricul Moldovei poate lăsa „letopiseţele 
vremurilor vechi..., căci îl sfâşie mâhniciunea pentru trecuta slavă 
a patriei noastre”. 

Terminându-şi discursul, A. T. Hajdeu îşi exprimă nădejdea, că discursul 
său va trezi inima „nobililor copii ai pământului Moldovei... învăpăiată 
râvnă către slava şi pomenirea strămoşilor noştri”. 

„Şi cu aceasta, sfârşeşte el, să vă aduceţi aminte de-a pururea, ai cui 
strănepoţi sunteţi”61. 

În al doilea discurs al său, rostit în 1840, tot la şcoala judeţeană din 
Hotin şi tot în calitate de efor, la împărţirea premiilor între absolvenţi, A. 
T. Hajdeu exclamă:

„O naţie românească, naţie de pe acum slăvită între toate popoarele cele 
mai faimoase prin suvenirile istorice ale vremii trecute şi prin constituţia 
politică de astăzi, adu-ţi aminte că soarta ta este, ca să le întreci pe toate, 

61 A. T. Hajdău, Vechia slavă a Moldovei, Bucureşti, 1919. 
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odată, prin civilizaţie şi printr-o slavă care naşte din cultura ştiinţelor şi 
artelor”... 

Subliniind faptul, că vechii atenieni strălucesc în istorie până astăzi nu 
prin teritoriul lor, care nu este mare şi nu prin victoriile lor asupra perşilor 
la Maraton, la Salamina, la Platea, etc..., ci prin crearea ştiinţelor şi artelor, 
prin cultivarea învăţăturilor, prin făclia filosofiei şi prin lumina, ce au dat 
tuturor popoarelor, oratorul A. T. Hajdeu îşi exprimă convingerea că „prin 
aceasta, mica noastră Moldovă poate şi trebuie să ajungă la mărire”62. 

În 1858, în preajma Unirii Principatelor, Alexandru T. Hajdeu trimite 
fiului său Bogdan, la Iaşi o „Epistolă către români“ în ruseşte, pentru a fi 
tradusă în româneşte şi publicată după Unire. Bogdan P. Hajdău, temându-se 
ca după stil să nu fie recunoscută de către ruşi pana părintelui său, nu a 
publicat-o şi ea a putut vedea lumina zilei de abia în 1898, fiind tradusă 
şi publicată de Zamfir C. Arbore, în opera sa monumentală „Basarabia în 
secolul al XIX-lea”. 

Din această epistolă respiră un curaj extraordinar şi o dragoste 
înflăcărată pentru neamul său. Iată între altele, ce scrie A. T. Hajdău:

„Cu dragoste frăţească, fraţi români, mă bucur că v-aţi unit şi înalţ ruga 
mea către Domnul Dumnezeu..., să dăruiască vouă şi viitoarelor lăstare ale 
voastre, acele zile senine de fericire şi slavă, de care s-au bucurat strămoşii 
voştri, sub scutul celor de Dumnezeu aşezate şi de Dumnezeu înălţate 
domnitori Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu!

Vă trimit urări de bine din partea Basarabiei, pentru care sunt scumpe 
şi pline de însemnătate viitoarele destine ale României Unite, patrie-mamă. 

Primiţi aceste urări ale mele, ca un glas sufletesc ale unui frate, pentru 
că eu sunt trup şi suflet din acelaşi trup şi os, din aceleaşi oase din care 
sunteţi plămădiţi şi voi, şi în vinele mele curge acelaşi sânge românesc, ca 
şi în vinele voastre... Pentru ca arena de activitate a voastră să fie proprie, 
e necesar să curăţiţi pământul ţării de duşmanii poporului şi anume, de 
duşmanii cei din lăuntrul, care sunt mai primejdioşi decât duşmanii din 
afară... În momentul de faţă... e destul să ştiţi, că sunt un frate român, a 
cărui soartă este de a îndura adevărul cel însufleţit al cuvintelor poetului 
persan, care zice:

„A trăi fără tine şi în afară de tine,
O, patria mea scumpă,
Se poate,
Dar o asemenia viaţă e mai groaznică decât a muri de mii de ori,
62  Dacia literară, 1840, p. 479. Discursul acesta, ca şi cel din 1837, este redat în 

traducerea din ruseşte a cavalerului C. T. Stamati. Vezi: Petre Haneş, Scriitori basarabeni, 
ediţia II, 1936, p. 172. 
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Şi iarăşi a învia pentru o clipă”63. 
La Academia Română, secţia manuscriselor, se găsesc în original câteva 

scrisori ale lui A. T. Hajdău, scrise în limba rusă şi publicate, în traducere 
românească, de E. Dvoicenco. La autorul acestor rânduri de asemenea 
se găsesc câteva scrisori originale ale aceluiaşi A. Hajdău, care sunt încă 
nepublicate. Parte dintre ele s-au publicat în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 
3-4 din 1944, p. 69-84. 

Într-o scrisoare trimisă lui Mihail C. Stamati la 3 iulie 1867, cu ocazia 
invitaţiei sale la deschiderea Societăţii Literare, viitoarea Academie 
Română, A. T. Hajdău, numit membru al acestei Societăţi scrie:

„Amice, frate, compământene (zemleac)!
Din apelul aici anexat al D-lui Ministru de Instrucţie Publică din 

România, veţi pricepe că am făcut o călătorie la Bucureşti. 
Cu toată situaţia mea încă dezavantajoasă pentru mine, eu ferm m-am 

hotărât să plec, pentru a depune ultimul meu serviciu către ţara natală a 
străbunilor mei, precum şi pentru patria urmaşilor mei. 

Facă-se voia sfântă a Domnului!
Această hotărâre m-a liniştit... Ea a reînviat sufletul meu ce se stinge, 

ea a înviorat puterile mele ce se sleiau. Eu am întinerit şi m-am întărit. 
Numai dragostea pentru naţiunea mea, numai dragostea pentru naţiunea 

lui Alexandru şi Ştefan, Vlad şi Mihai, a putut să facă această minune. 
Trăiască România, Trăiască Carol I!
Orice s-ar întâmpla, eu sunt gata să plec şi pe jos, pentru a trece Prutul, 

pentru a săruta pământul nostru sfânt, pentru a mă închina moaştelor 
vitejilor noştri, pentru a mă trudi şi a munci pentru viitorul nostru!... 

Binecuvântează, Doamne, ţara noastră a făgăduinţei!“
În altă scrisoare din 1 iulie 1871, către acelaşi Mihail C. Stamati, 

Alexandru T. Hajdău scrie:
„Cu nerăbdare aştept venirea Dvs. la mine. Dar porniţi-vă cu hotărârea, 

ca să petreceţi la mine cel puţin o săptămână. Noi împreună vom izbuti să 
facem ceva folositor atât pentru noi cât şi pentru sfânta noastră România”64

Alexandru Hajdău a scris în limba rusă, între altele şi o serie de poezii 
patriotice, ca: „Cântecul Moldovei”; „Moldovencei“ (odă); „Cântecul 
Chişinăului“ şi altele. 

Păcat că până astăzi încă nu s-a găsit un poet, care să le traducă în 
limba română, tot în versuri, ca să fie la înălţimea originalului65. 

63  Zamfir Arbore, Basarabia în secolul XIX, Bucureşti, 1898, p. 761-762. 
64  Revista Viaţa Basarabiei, nr. 3-4, 1944, p. 75-77. 
65  Asociaţia Culturală „ASTRA basarabeană”: A. T. Hajdău, Poezii inedite, 

Chişinău, 1930. Vezi şi Revista Nouă, I, p. 210. 
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I X .  M a r e ş a l u l  I a n c u  S t u r d z a ,  C o s t a c h e 
S t a m a t e ,  I o n  S â r b u ,  D i m i t r i e  B a l i c a

Tot sub domnia autocratului Nicolai I Pavlovici, în lupta pentru 
deşteptarea conştiinţei naţionale a moldovenilor basarabeni şi contra 
rusificării forţate, se disting o serie de patrioţi luminaţi, ca mareşalul Iancu 
M. Sturdza, poetul şi cavalerul Costache Stamati, poetul Ion Sârbu şi alţii. 

În 1841, mareşalul provincial al nobilimii, Iancu M. Sturdza, în urma 
hotărârii Adunării Generale a Nobilimei, având în vedere:

1. că „tineretul autohton de toate categoriile sociale e lipsit de 
manuale... pentru perfecţionarea sa în limba maternă literară şi

2. că „în şcoalele judeţene nu sunt profesori de limba moldovenească, 
nici cărţi şi manuale pentru aceste obiecte”..., intervine pe lângă 
autorităţile în drept, pentru ca:

a) „să se numească vrednici profesori de limba moldovenească în 
fiecare şcoală judeţană“ şi

b) „să se comande din Moldova şi Valahia cantitatea necesară de cărţi 
şcolare”. 

La această intervenţie, mareşalul I. M. Sturdza adaogă: „În caz, când 
autorităţile şcolare ar întâmpina vreo piedică în acordarea sumelor... pentru 
cumpărarea de cărţi, atunci clasa dvorenească, această cumpărare de cărţi 
şi manuale şcolare o ia pe socoteala sumelor dvoreneşti”66. 

În acelaşi timp, Sturdza aduce la cunoştinţă celor în drept, că „Adunarea 
dvorenească (a nobilimii) a ales chiar şi deputaţi care sunt obligaţi, în caz 
că guvernul i-ar chema, să plece unde se va cere, pentru a da lămuririle 
privitoare la nevoile dvorenimei”67. 

Această întervenţie a mareşalului Sturdza întâmpină o serie de piedici. 
De pildă, directorul şcoalelor din Basarabia, întrebat în chestia aceasta de 
guvernatorul militar al Basarabiei P. Fiodorov, răspunde că: 

1. În toate şcoalele basarabene „în genere toate ştiinţele se predau în 
limba rusă”; 

2. „termenul de 7 ani, fixat în 1835, pentru primirea cererilor în limba 
moldovenească expiră în curând, dar dacă guvernul va binevoi să ia 
în consideraţie dorinţa dvorenilor de aicea, atunci predarea limbii 
moldoveneşti poate fi de folos numai în şcoalele din Hotin, Bălţi, 
Soroca, dacă acolo (Soroca) se va deschide şcoala”, căci „predarea 

66  Trudî. ., Lucrările Comisiunii Arhiviste, vol. II, Chişinău, p. 172. 
67  Ibidem, p. 174. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  105

limbii moldoveneşti în liceul şi şcoala judeţană din Chişinău este 
deja întrodusă”68. 

Totuşi, ca rezultat al intervenţiilor tagmei dvoreneşti, guvernul, în cele 
din urmă, în 1824, a aprobat predarea limbii moldoveneşti numai în două 
şcoli judeţene şi anume: la Hotin şi la Bălţi. Dar în 1843 sunt deschise şcoli 
lancasteriene (pentru învăţământ mutual în limba rusă şi moldovenească) 
la Soroca, Orhei şi Cahul69. 

În aceeaşi vreme a domniei lui Nicolai I, se găsesc în Basarabia doi 
poeţi moldoveni, care îndrăznesc să exprime în versuri, unul – tânguirea 
după Moldova şi dorinţa de a fi „cu toţii uniţi”, iar altul, în limba lui Esop, 
Lafontaine şi Crîlov – jalea înstrăinării. Primul e cavalerul Costache T. 
Stamati (1799-1869), al doilea – Ion Sârbu (1801-1883). 

Din elegia lui Stamati „Dorul de patrie”, sau „Un român înstrăinat”, 
cităm următoarele versuri:

„Mâhnit şi pe gânduri şăd posomorât,
Cu un dor nespus
Şi întristat şi dornic, trăind amărât,
Mă uit spre Apus!
Acolo îi viaţă!
Acolo îi speranţă
Să fim fericiţi
De-am fi cu toţii uniţi!
Eu tânăr fiind,
Acolo lăsând
Strămoşeşti mormânturi,
Şi plină de graţii
Moldova mea,
Dornic părăsind...”70. 

Fabula este de obicei forma literară întrebuinţată în atmosfera unui 
regim de teroare, de dictatură şi de apăsare, în care nu există libertate de 
cuvânt. De aceea I. Sârbu poate să-şi exprime jalea înstrăinării numai prin 
fabulă. Iată cum îşi cântă el jalea în fabula „Străină floricică”:

„O, crinule, ce-ai păţit?
De ce aşa te-ai vestejit?
Unde ţi-e mirozna, frate?

68  Ibidem. 
69  Ibidem, p. 176. 
70  C. Stamati, Muza Românească. Vezi şi P. Haneş, Scriitori basarabeni, Bucureşti, 

1920, p. 195. 
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Au doară nu plouă de ajuns?
– Aleu, – crinul – a răspuns:
Sunt în străinătate”71. 

Iar în prefaţa volumului său de fabule, tipărit la Chişinău în 1851, în 
tipografia lui Achim Popov, fabulistul Ion Sârbu, adresându-se cititorului, 
zice:

„Am scris..., pătruns fiind de scânteia dragostei, care s-a aţâţat în 
sufletul meu către fiii româneşti, mai vârtos (mai ales) văzând, că limba 
aceasta (românească) fiind fiică a slăvitei şi vechei mume latine... Şi cred, 
că de ai avea (cititorule) cea mai mică picătură de sânge român, ai sălta, 
văzând în mâinile tale această cărticică!”

Acest pasaj nu lasă nici o îndoială, că Sârbu, „pătruns de scânteia 
dragostei“ pentru „fiii româneşti”, nu numai că se consideră român, dar că 
avea şi conştiinţa originei sale latine. 

Pentru a termina cu domnia lui Nicolai I, trebuie să mai menţionăm 
şi pe puţin cunoscutul scriitor basarabean, comisul Dimitrie Emanuilov 
Balica, din „Oblastia Basarabiei oraşul Bălţilor”, care a tradus în 1845, din 
greceşte în româneşte, romanul istoric „Polidor şi Hariti”. În precuvântarea 
traducerii acestui roman, autorul Balica manifestă sentimente patriotice aşa 
de puternice, cum puţini basarabeni de pe timpul lui au ştiut să exprime. 

„Găsindu-mă întru al Basarabiei pământ, zice Balica, ochii mei 
n-au contenit a privi, cu mare mâhniciune, către ţărmurile patriei mele 
daco-romano-moldave. Şi de câte ori vedeam, că soarele îşi ascunde 
cu mândreţe razele lui în munţii cei răcoroşi ai Carpatului, lăcrămam, 
tânguindu-mă, fără a simţi, m-am înstrăinat de drăgostoasa mea patrie... 

Patrioticescul entuziasm însă nu-mi dă repaos nici măcar noaptea şi ca 
într-o prividenie (fantomă) mă învăluiam cu feluri de mulţumitoare năluciri:

Parcă acum mă vedeam de un patriotecesc zefir, aburându-mă în al 
înstrăinării zăduf; 

Parcă acu mă vedeam încălzit de soarele patriei mele, când eram răcit 
în totul de gheţul maştiţii mele... (maştiţă – mamă vitregă);

Dorul de a mă găsi şi eu întru a sa inimă (a patriei), mă învăpăia foarte, 
căci nu-l puteam îndeplini; mă spălam în lacrimile mele. 

Ce să fac spre a mea oareşicare mângâiere şi spre aducere aminte 
măcar, că şi eu sunt daco-romano-moldav şi că cu din suflet poftă doresc, 
ca să-mi văd înfrumuseţarea neamului meu”...72

71  Gh. Cardaş, Poeţi şi prozatori basarabeni. 1812‑1918, Bucureşti, p. 128. Vezi 
şi Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusească, Chişinău, 
1923, p. 206. 

72  Al. Lapedatu, Un mănunchi de cercetări istorice, Bucureşti, 1915, p. 121. 
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Într-adevăr, frumoase sentimente patriotice! Căldura „soarelui patriei 
mele”! Răceala „de gheţul maştiţei mele”!

Regretăm că nu avem niciun fel de informaţie asupra biografiei sale. 
Traducerea în româneşte a romanului „Polidor şi Hariti“ se află în manuscris 
la Academia Română. 

X .  M a r i l e  e v e n i m e n t e  d i n  a  d o u a 
j u m ă t a t e  a  s e c o l u l u i  X I X  ş i  i n f l u e n ţ a  l o r 

a s u p r a  m o l d o v e n i m i i  b a s a r a b e n e

În a doua jumătate a secolului trecut se întâmplă o serie de mari 
evenimente, care influenţează adânc conştiinţa naţională a intelectualilor 
moldoveni din Basarabia. 

1. Încă în 1856, adică după 44 de ani de la răpirea Basarabiei, în 
urma războiului Crimeii, tratatul de pace de la Paris reîntoarce Moldovei 
judeţele basarabene de sud: Cahul, Bolgrad şi Ismail. Acest eveniment, 
mai ales după reîntâlnirea fraţilor din dreapta şi stânga Prutului, pe timpul 
Războiului Crimeei (1853-1855), nu poate să nu trezească nădejdea, că şi 
restul Basarabiei va urma soarta celor trei judeţe. 

2. În 1859, se uneşte Moldova cu Muntenia, eveniment care a putut 
dovedi şi celor mai pesimişti din neamul nostru, că unirea tuturor provinciilor 
locuite de români, cu toată vitregia vremurilor, nu este un lucru imposibil. 

3. În 1861, se desfiinţează cea mai barbară „instituţie“ socială din 
Rusia – sclavia ţărănimii, eveniment care nu a putut să nu deştepte, la 
popoarele subjugate ţarului, nădejdea, că după dezrobirea socială, va urma 
şi dezrobirea lor naţională. 

Odată cu emanciparea ţărănimii, începe în Rusia o serie de „mari“ 
reforme „eliberatoare”. 

4. În 1863, se răscoală Polonia rusă pentru a-şi scutura jugul robiei 
muscăleşti. Acest eveniment nu a putut să nu trezească, în rândul 
intelectualilor Basarabiei, compătimirea şi simpatia pentru Polonia 
doborâtă la pământ, pentru Polonia schingiuită şi spânzurată de generalul 
rus Muraviov, poreclit „spânzurătorul”, pentru Polonia golită de orice 
drepturi naţionale. 

Intelectualii moldoveni din Basarabia încă nu uitaseră că în 1828, adică 
cu 35 de ani în urmă, şi Basarabia la fel fusese dezbrăcată de autonomia ei 
naţională, pentru care ei luptaseră aşa de mult. 

Ei îşi dădea bine seama, că după desfiinţarea acestei autonomii, 
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Basarabia a avut de suferit aceleaşi metode brutale de rusificare, ca şi 
Polonia. 

5. În 1864, ia naştere în Rusia marea reformă liberală – autonomiile 
locale şi administrative – economice şi culturale, numite Zemstve-uri, 
instituţii care în Basarabia fură întroduse în noiembrie 1869, iar în 1868 se 
decretă reforma primăriilor orăşeneşti (Dumele). 

În fine, tot în 1868, începe în Basarabia împroprietărirea ţăranilor, care 
până atunci erau clăcaşi şi făceau „boierescul”. De la sine se înţelege, că 
această reformă a trebuit să producă o fundamentală schimbare a întregii 
structuri sociale din Basarabia. 

Toate aceste evenimente mari nu se puteau să nu-i trezească pe 
intelectualii moldoveni din Basarabia şi să nu-i facă să se ocupe serios de 
soarta tristă a provinciei lor natale şi a poporului ei73. 

Într-adevăr, după cum vom vedea mai jos, aceste evenimente au avut o 
repercursiune adâncă în viaţa locală a Basarabiei. 

Cu întroducerea Zemstvei în Basarabia (1869), situaţia generală de aici 
se schimbă în favoarea elementului local moldovenesc şi viaţa publică ia 
un ritm nou, care aminteşte autonomia din anii 1818-1828. 

Iată ce mărturiseşte, în privinţa aceasta, un cronicar al vremii, evreul E. 
S. Kenigsatz, avocat:

„Introducerea Zemsvei, zice el, a stârnit, în atmosfera mucegăioasă 
locală, o mare înviorare. Apare o pleiadă întreagă de oameni noi, cu o 
largă iniţiativă, oameni care renunţă la cariera foarte ademenitoare, ce se 
deschide înaintea lor şi care se consacră cu tot sufletul intereselor locale. 

Trăsătura caracteristică a acestor activişti energici şi luminaţi a fost 
deosebita lor atenţie pentru vechile deprinderi ale populaţiei băştinaşe. Ei 
duceau o luptă crâncenă contra cinovnicimei ruse venetice, care căuta să 
introducă viaţa locală în cadrele generale ale vieţii statului rus, nu numai 
administraţia, ci şi şcoala şi chiar biserica... Toţi s-au ridicat pentru apărarea 
intereselor populaţiei băştinaşe, precum şi a tradiţiilor locale... 

Pe tărâmul Zemstvei au apărut muncitori din toate clasele şi din toate 
păturile obşteşti. Se simţea evoluţia nu numai a ideii, ci şi a realizărilor. 
Se urmărea păstrarea tradiţiilor moldoveneşti. În saloane răsuna graiul 
moldovenesc, iar în sânul ţărănimii s-au menţinut „obiceiurile pământului”, 
recunoscute şi consfinţite de noile aşezăminte judecătoreşti... 

Instituţia nouă a Zemstvei, aşezată pe linia bună, a dat tinerilor generaţii 
de lucru, acasă la ei”74. 

73  P. A. Cruşevan, Basarabia, Moscova, 1903, p. 372. 
74  E. S. Kenigsatz, Ce îmi mai aduc eu aminte despre N. Casso, în monografia Ion 

Pelivan, Nicolae Ştefan Casso, Bucureşti, 1942, p. 18-20. 
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X I .  L e g ă t u r i l e  n a ţ i o n a l i ş t i l o r  b a s a r a b e n i 
c u  f r a ţ i i  d e  p e s t e  P r u t  

î n  a  d o u a  j u m ă t a t e  a  s e c o l u l u i  a l  X I X ‑ l e a

Legăturile între fraţii din dreapta şi stânga Prutului, fie prin întâlniri 
personale, fie prin corespondenţe, niciodată nu au încetat. Ca dovadă 
servesc nenumăratele corespondenţe ce se află în original la Academia 
din Bucureşti, iar o bună parte din ele sunt publicate de C. Erbiceanu în 
monumentala sa monografie „Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei”, 
Bucureşti, 1888. 

După Unirea Moldovei cu Muntenia, aceste legături devin mai dese şi 
mai strânse, mai ales între naţionaliştii de dincolo şi de dincoace de Prut. 

Dintr-o scrisoare trimisă de naţionalistul C. P. Kazimir din Chişinău 
către M. Kogălniceanu de la Iaşi, la 23. VIII. 1860, reiese că la data aceasta 
B. P. Hajdeu vizitează pe bătrânul şi bolnavul său părinte, A. T. Hajdău, 
care trăia pe atunci la Chişinău75. 

Se ştie că B. P. Hajdeu era duşman neîmpăcat al muscalilor. Deci e greu 
de presupus, că el, afară de dorinţa de a-şi vedea pe părintele său, să nu fi 
avut şi o altă misiune, în legătură cu mişcarea naţională din Basarabia. 

În 1861, autorităţile poliţeneşti ruse raportează guvernatorului acestei 
provincii, că maiorul N. Popovici din Principatele Unite a venit la Chişinău, 
„ca să cumpere cai pentru armata română“ şi că „în tot timpul şederii sale la 
Chişinău, se ducea des la boierul moldovan Pruncul şi Alexandru Hajdău. 
Asemenea, odată a fost văzut şi la asesorul colegial Ioan Cuş”76. 

Evident, maiorul N. Popovici, venind în contact cu A. T. Hajdău şi alţi 
naţionalişti moldoveni, nu putea să nu fie bănuit, că înafară de afacerea 
comercială, mai urmărea şi alte scopuri. 

Apoi, se ştie că Nicolae Şt. Casso de la Chişcăreni, judeţul Bălţi, deseori 
vizita Iaşii, unde venea în contact cu intelectualii ieşeni, unde avea şi o rudă 
apropiată în persoana lui Vasile Pogor, unchiul nevestei sale, care era unul 
din fruntaşii Societăţii „Junimea”. Se mai ştie că, în 1865, N. Casso este 
înscris ca membru al Societăţii77. 

De asemenea, legături strânse cu România menţinea Alexandru M. 

75  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 1168, p. 105. 
76  Arhivele Statului din Chişinău, secţia guvermnatorului militar, Dosarul nr. 38 

din 1861. Vezi şi L. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea Unirii la românii 
basarabeni, Chişinău, 1932, p. 30. 

77  Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea, Bucureşti, p. 76. Vezi şi Sever Zotta, 
La centenarul lui V. Alecsandri, Iaşi, 1921, p. 89. vezi şi Ion Pelivan, Nicolae Şt. Casso, 
Bucureşti, 1942, p. 26-30. 
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Cotruţă, preşedinte al Upravei Zemstvei Provinciale basarabene, care era 
în corespondenţă cu B. P. Hajdău, M. Kogălniceanu şi alţi reprezentanţi ai 
culturii şi vieţii publice româneşti78. 

Zemstva provincială a Basarabiei, având interes să pună mâna pe 
veniturile moşiilor mănăstireşti „închinate”, A. Cotruţă adună în România, 
cu ajutorul lui B. P. Hajdeu, diferite hrisoave, zapise, dieţi, danii şi alte 
documente ale foştilor domni şi boieri ai Moldovei, care documente 
conţineau dovezi, că moşiile pomenite erau dăruite mănăstirilor pentru 
spitale, şcoli, biserici şi alte opere culturale şi filantropice, ce mănăstirile 
erau obligate să le înfăptuiască, dar nu le înfăptuiseră. 

Odată, cu ocazia venirii sale la Bucureşti, A. Cotruţă vizitează 
Universitatea, Camera, Senatul; face cunoştinţă cu mai mulţi miniştri, 
profesori, deputaţi şi chiar este primit în audienţă de Regele Carol I şi de 
Regina Elisabeta, care-i face mai multe cadouri79. 

Bineînţeles, vizitele basarabenilor în România, precum şi a românilor 
în Basarabia, nu erau văzute bine de autorităţile ruse şi de aceea erau cu 
stricteţe controlate şi supravegheate. 

În adresa lui P. Kotzebue, guvernatorul general din Odesa, către 
guvernatorul Basarabiei Antonovici, din 29 iulie 1867, nr. 7196, citim 
următorul pasaj:

„Partidul naţional din Principate... vrea să trimită comisari speciali în 
ţările învecinate, pentru a face propagandă printre elementele româneşti, 
căpitanul Costescu, care aparţine Partidului naţional, trebuie să sosească în 
Basarabia pentru a produce o răscoală între ţărani...80”

Din corespondenţa lui Ioan Străjescu, fost emigrant basarabean 
la Bucureşti, fost membru al Academiei Române, cu Ştefan Conata din 
Sbieroaia, jud Chişinău, sat ce se află pe malul basarabean al Prutului 
şi care este situat faţă în faţă cu moşia sa din dreapta Prutului, aflăm că 
naţionalistul Aristide Casso, foarte moderat în toate, vizitează Galaţii, 
iar în 1868, acelaşi oraş este vizitat de alt naţionalist basarabean – Ştefan 
Gonata81. 

În 1877, pe timpul războiului ruso-turc-român, Ion V. Cristi, în calitate 
de împuternicit al Crucii Roşii ruse, în trecerea sa spre Plevna, atât la ducere 
cât şi la întoarcere se opreşte la Bucureşti, unde ia contact cu naţionalistul 
B. P. Hajdeu82. 

78  Ion Pelivan, Din corespondenţa cărturarilor basarabeni, în revista Viaţa 
Basarabiei, nr. 3-4, 1944, p. 79-84. 

79  Ion Pelivan, Alexandru Matei Cotruţă, Bucureşti, 1940, p. 16. 
80  Liviu Marian, Alexandru Haşdeu şi Academia Română, Bucureşti, 1932, p. 13. 
81  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 20, 23. 
82  Gheorghe V. Madan, Răsunete din Basarabia, Bucureşti, p. 79. 
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În 1882, naţionalistul basarabean M. V. Stroescu se adesează în scris 
lui B. P. Hajdeu, în legătură cu înfiinţarea de către el, Stroescu, a 10 şcoli 
primare în România83. 

În 1889, avocatul din Chişinău C. D. Chiriac se găseşte în corespondenţă 
cu M. Kogălniceanu, căruia îi comunică despre mersul unui proces ce-l 
avea acesta la Tribunalul din Chişinău, iar în 1889, acelaşi Chiriac se află 
în corespondenţă cu camaradul său de liceu B. P. Hajdeu, căruia îi purta 
procesul la Tribunalul Chişinău, pentru moştenirea moşiei Cristineşti din 
jud. Hotin, rămasă de la unchiul său Boleslav T. Hajdău84. 

În fine, în 1878, boierii basarabeni naţionalişti – Constantin şi Ion Cristi, 
precum şi un Leonard (Petre?) vizitează la Bucureşti pe B. P. Hajdeu85. 

X I I .  C o n ş t i i n ţ a  n a ţ i o n a l ă  î n  B a s a r a b i a 
d u p ă  1 8 6 0

Evenimentul care i-a impresionat şi i-a influenţat pe intelectualii 
basarabeni şi mai adânc, a fost, fără îndoială, Unirea Moldovei cu Muntenia 
(24 ianuarie 1859). 

Entuziasmul unioniştilor din Principatele Unite se transmite, ca prin 
fir electric şi intelectualilor moldoveni din Basarabia. În afară de o serie 
întreagă de chestiuni identice cu acele din Rusia Centrală, provocate de 
„marile reforme eliberatoare”, în cercurile intelectualilor moldoveni din 
Basarabia se ridică şi se discută cu multă pasiune şi chestiuni de interes pur 
local, ca limba moldovenească în şcoală, administraţie, justiţie şi biserică, 
împroprietărirea ţăranilor, etc. 

Din corespondenţa ce se află la Academia Română, Secţia 
manuscriselor, a naţionalistului Reuţescu (poate că Reuţescu e pseudonim), 
precum şi a lui Iancu Străjescu, fost ofiţer rus, emigrat în România, unde 
fu numit membru al acelei Academii, cu învăţatul filolog şi lingvist Ştefan 
C. Gonata de la Zbieroaia, Lăpuşna, se poate constata starea sufletească 
agitată, ce frământa tineretul intelectual basarabean de pe atunci, pe tema 
cauzei naţionale moldoveneşti. 

În cercurile acestui tineret mereu se vorbeşte despre înfiinţarea unei 
83  Ion Pelivan, Două documente privitoare la M. V. Stroescu, în revista Viaţa 

Basarabiei, nr. 9-10, 1943, p. 9. 
84  Revista Arhivele Basarabiei, nr. 2, 1933. Vezi şi Viaţa Basarabiei, nr. 3-4, 1944, 

p. 79-80. 
85  Institutul de Istorie Naţională „A. D. Xenopol”, Studii şi cercetări istorice, vol. 

XVIII, noiembrie, 1943, p. 106. Teofil Sauciuk-Săveanu,O scrisoare a lui B. P. Hasdeu 
către unchiul său Boleslav Hajdău, din 19 februarie 1878. 
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tipografii moldoveneşti, scoaterea unei gazete moldoveneşti, tipărirea unei 
istorii a românilor, etc. 

Din scrisoarea lui Reuţescu, trimisă din Odesa, la 21 aprilie 1862, se 
vede că Gonata pregătea spre publicare un „Abecedar român“ şi o „istorie 
naturală”, pe care trebuia să le „tipărească la Chişinău şi în tipografia 
noastră”, unde să nu fie „nicio umbră de porcu”86. 

În aceeaşi scrisoare găsim frazele următoare: „Când se va tipări dziar 
istoria românească?“ „Mă mir, de ce programul dziarului încă până acum 
nu s-a dat...”

Se prea poate, că aici este vorba de tipografia moldovenească, 
pentru deschiderea căreia naţionalistul C. V. Cristi, în 1862, în zadar 
cere guvernatorului Basarabiei autorizaţia respectivă. De asemenea, 
se prea poate, că în această scrisoare este vorba despre proiectatul ziar 
moldovenesc, pentru scoaterea căruia, iarăşi înzadar, intervine, în 1863, alt 
naţionalist basarabean, Gheorghe Sp. Gore, pe lângă acelaşi guvernator al 
Basarabiei87. 

Mişcarea naţională trebuie să fi luat un avânt puternic, căci Iancu 
Străjescu, în scrisoarea sa din Bucureşti către Gonata, din 28 noiembrie 
1862, constată cu satisfacţie:

„Mulţumim Domnului, că s-au trezit bătrânii noştri după somnul cel 
adânc. Dracu ştie, cu ce capete s-o născut, că au putut mai jumătate de veac 
să rămână cu ochii închişi”. 

Mai departe, în aceeaşi scrisoare, urmează revolta împotriva odiosului 
regim rusesc:

„Sărmana Basarabie! Ce soartă crudă a avut ea! Să poată să încapă 
biata ţară în cele mai ascuţite şi mai aspre unghii a celui mai barbar şi mai 
blestemat guvern”88. 

Apoi, din scrisorile aceluiaşi Străjescu către Gonata, din 28 noiembrie 
1862, 26 august 1866, 3 noiembrie 1872 şi 27 ianuarie 1873, reiese clar:

a) Că naţionaliştii moldoveni din Basarabia se interesau mult de 
evoluţia politică, socială şi economică a Principatelor Unite. 

„Sunt sigur că, doreşti să-ţi descriu actuala situaţie a ţării”, scrie 
Străjescu şi trimite lui Gonata „corespondenţa lui A. A. Rosetti din Paris”, 

86  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 7. 
87 Arhivele statului din Chişinău, secţia guvernatorului militar, Dosar nr. 1079 din 

1862. Vezi şi L. T. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea unirii la românii din 
Basarabia după 1812, Chişinău, 1932, p. 30-31. Vezi şi Gh. Bezviconi, Din alte vremi, 
Bucureşti, 1940, p. 28, 30. 

88  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 10. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  113

discursurile lui I. Brătianu, a lui Vernescu, etc... cu rugămintea „să le trimită 
pe urmă lui Petrache89, împreună cu scrisoarea”. 

b) Că la rândul său, I. Străjescu îi cere lui Gonata articole despre 
Basarabia pentru „dziarele“ româneşti „Concordia“ şi „Românul“ 
şi totodată îl roagă „tot ce s-a scris, adică s-a tipărit, până acum, 
despre Basarabia în limba rusă... statistica Basarabiei,... să aduni 
totul şi să-mi trimiţi prin poştă”90. 

În scrisoarea sa din 26 august 1866, Străjescu mărturiseşte, că el 
„studiază mai mult istoria. Omul, zice el, trebuie să ştie trecutul ţării sale, 
altfel nu înţelege prezentul”91. Iar în scrisoarea din 8 octombrie 1868, 
el trimite lui Gonata şi prietenilor lui, următorul sfat: „Faceţi să aveţi 
numaidecât teatru românesc. Altfel veţi pieri cu toţii”92. 

Trebuie să adăugăm, că în corespondenţa sa, Iancu Străjescu pomeneşte 
de mai multe ori despre „foarte amabilul Cipariu“ şi despre naţionaliştii 
basarabeni: Petre Leonard, Aristide Casso, C. Cazimir, Nicolae (Casso?), 
Pavel Dicescul, Ion Cristi, B. P. Hajdeu, Gheorghe Sp. Gore, despre ziarul 
revoluţionar „Kolokol“ (Clopotul) al vestitului scriitor rus A. I. Herţen, despre 
„propagandă şi propagandă”, despre „chestia limbii române”, etc., etc. 

Un deosebit interes prezintă scrisoarea lui I. Străjescu către Gonata, 
din 4 august 1867, în care, după ce descrie primirea solemnă a membrilor 
Academiei Române, veniţi la Bucureşti, la Adunarea ei constituitivă, şi 
după ce îşi exprimă regretul că Gonata nu s-a prezentat la prima şedinţă, 
„unde s-au întâlnit românii din toate părţile României”, autorul vorbeşte 
despre Ion V. Cristi şi viceguvernatorul Basarabiei – Kunţevici-Kişkin, în 
termenii următori:

„Cum l-a împins naiba (pe Cristi) să vorbească sincer cu blestematul de 
Kişkin? Nu am spus eu odată lumii că porcălanul de rus nu-i alta nimica, 
decât un porc de câine? Îmi închipuiesc botul lui, când răspunde: nelizia!“ 
(nu se poate!)93. 

Între scrisorile de mai sus a lui Străjescu către Şt. Gonata găsim, ca 
anexă la una din ele, şi un proiect de discurs, în care, între altele, se spune 
că: „ne găsim în ajunul reformelor”94, că „limba justiţiei trebuie să fie limba 
română”, că „elementul nostru, speranţa noastră, viitorul nostru este în 

89  Petre Egorovici Leonard, alt fruntaş naţionalist basarabean de pe atunci, de la 
Boghicenii, Chişinău. 

90  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 15. 
91  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 16. 
92  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 25. 
93  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 20. 
94  Probabil că este vorba de întroducerea în Basarabia a statutelor noi judecătoreşti 

a Zemstvei, a Dumelor orăşeneşti şi a reformei agrare. 
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popor“ şi că „a sosit timpul şi pentru noi, în care trebuie să ne întrebăm: de 
vrem să fim sau să nu fim?”95

După cum se vede din scrisoarea din 22 februarie 1873, Iancu Străjescu 
toată corespondenţa sa o trimitea lui Gonata, nu prin poşta oficială, ci 
printr-un emisar special, rol care între alţii, îl îndeplinea şi prefectul de 
Bolgrad, Panaitescu96. 

Credem că tot pe această cale şi Şt. Gonata răspundea la scrisorile lui 
Străjescu. 

X I I I .  N i c o l a e  Ş t .  C a s s o ,  I o a n  V.  C r i s t i ,  
ş i  G h e o r g h e  S p .  G o r e

După Unirea Principatelor Române, naţionaliştii basarabeni caută să 
treacă de la vorbe, discuţii şi teorii, la fapte concrete şi realizări practice. 

Încă în 1862, naţionalistul Constantin V. Cristi, intervine pe lângă 
guvernatorul Basarabiei, rugându-l să-i elibereze autorizaţia cuvenită a 
deschide la Chişinău o tipografie moldovenească, iar Gheorghe Sp. Gore, în 
1863, cere aceluiaşi guvernator autorizaţia pentru scoaterea tot în Chişinău, 
a unei gazete moldoveneşti. Ambele cereri însă sunt respinse de guvernator 
pentru motive, care vor fi expuse în capitolul XVII97. 

Tot în 1863, marele naţionalist Nicolae Ştefan Casso, de la Chişcăreni, 
jud. Bălţi, adânc impresionat de rebeliunea poloneză din acel an, caută 
să organizeze şi el în Basarabia o asemenea rebeliune, pentru eliberarea 
provinciei sale natale de sub jugul moscovit, dar este sfătuit să se 
potolească98. 

În 1865, acelaşi Nicolae Ştefan Casso, după mărturisirea lui Iacob 
Negruzzi, Sever Zotta, Vasile Panopol şi alţii, se înscrie ca membru în 
Societatea din Iaşi, fără niciun aviz din partea autorităţilor ruse, după cum 
cerea legea, plătind cu dărnicie cotizaţiile reglementare şi cumpărând 
pentru această societate o tipografie99. 

După câtva timp, cum mărturiseşte adversarul său politic A. N. 
Krupenski, fost mareşal al nobilimei basarabene, şi alţi contemporani. 
N. Casso înfiinţează, în satele de pe moşiile sale, iarăşi fără autorizaţia 
cuvenită a resortului şcolar, câte o şcoală moldovenească, încurajând, în 

95  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 18. 
96  Academia Română, secţia manuscrise, nr. 3175, p. 35. 
97  L. T. Boga, op. cit., p. 30. Vezi şi Gheorghe Bezviconi, op. cit., p. 28, 30. 
98  Ion Pelivan, Nicolae Şt. Casso, Bucureşti, 1942, p. 33. 
99  Ibidem, p. 29. 
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acelaşi timp, muzica naţională românească şi pe propagandiştii ei, precum 
şi respectarea vechilor obiceiuri şi datine naţionale100. 

Ulterior, sprijinit de masele ţăranilor şi mai ales a răzeşilor şi a 
mazililor, N. Casso devine preşedintele Partidului Naţional Moldovenesc 
din jud. Bălţi101. 

Memorialiştii contemporani, în unanimitate mărturisesc, că N. 
Casso întreţinea, la diferite şcoli o serie de bursieri moldoveni, că el îşi 
împodobeşte castelul din Chişcăreni cu mobilier ce purta cele trei culori 
naţionale româneşti şi că el nu admitea, ca în casa sa să răsune graiul 
imperialiştilor ruşi102. 

La 26 ianuarie 1865, cu ocazia decretării în Rusia (1864) a noii reforme 
judecătoreşti, primăria oraşului Chişinău oferă, la clubul englezesc, un 
strălucit banchet, la care iau parte reprezentanţii tuturor autorităţilor locale. 

Toţi oratorii caută să arate însemnătatea „noilor statute judiciare”. 
Acelaşi lucru face şi primarul oraşului Ion V. Cristi, care în discursul său 
nu-şi poate stăpâni sentimentele sale naţionale moldoveneşti:

„Codurile vechi ruseşti de procedură, zice Cristi, nu au izvorât din 
viaţa poporului, ci au fost nişte creaţiuni ale fanteziei germane, pe care 
le-au părăsit înşişi nemţii. Iar procedurile noi sunt în plin acord atât cu ceea 
ce a existat la noi în antichitate, cât şi cu acele idei şi obiceiuri, care până 
astăzi s-au păstrat la poporul nostru. Comparaţi, arată el, actualele noastre 
hotărâri şi verdicte judecătoreşti cu vechile hotărâri publicate în actele 
juridice sau cu hotărârile Divanurilor Moldovei şi veţi vedea că atunci se 
săvârşea adevărata judecată. 

„Este cunoscut, că nicăeri tribunalele nu sunt aşa de încărcate cu 
numeroase procese, ca în Basarabia... Pentru aceasta, mulţi aduc Basarabiei 
reproşuri. Dar ei nu ştiu, că fenomenul acesta provine din cauza că, în 
Basarabia, demult au dispărut robii103, care nu aveau dreptul de a se adresa 
tribunalelor.”

De aceea, precum şi din cauza graniţei apropiate, prin care ştirile despre 
orânduieli mai bine ajung chiar şi la urechile ţăranilor noştri104, Basarabia 
are nevoie de noile statute procedurale mai mult decât de orice. 

„Alexandru Alexandrovici,105 termină Cristi, adineauri ne-a vorbit 

100  Ibidem, p. 30-32. 
101  Ibidem, p. 35. 
102  Ibidem. 
103  În Moldova, sclavia a dispărut în 1749 (Ion Nistor, Istoria Basarabiei, p. 226.), 

iar în Rusia de abia în 1861. 
104  Aluzie la reforma agrară a lui Al. I. Cuza. 
105  E vorba de A. A. Djunkovski, preşedintele Tribunalului civil din Chişinău. 
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despre dreptul roman care funcţionează în Basarabia. Dar şi în vinele 
noastre curge sânge roman, adică sânge ale acelei naţiuni care, mai mult ca 
oricare alta, s-a distins în domeniul jurisprudenţei”. 

Alt orator basarabean, Gheorghe Sp. Gore, redactor al părţii neoficiale 
din ziarul săptămânal al oficialităţilor ruse locale, – „Bessarabskie Oblastnîe 
Vedomosti“ (Curierul Regiunii Basarabene) – la sfârşitul discursului său, 
rosteşte următorul toast:

„Daţi-mi voie, domnilor, să toastez pentru sănătatea tuturor categoriilor 
sociale din provincia noastră, pentru viitoarea prosperitate a Basarabiei 
noastre bogate şi istorice, această Dacie veche, care a fost una dintre cele 
mai frumoase provincii ale monarhiei universale romane”106. 

Fără îndoială, că pe atunci puteau vorbi astfel numai intelectualii 
moldoveni luminaţi şi patrioţi, care aveau conştiinţa originei lor „romane”, 
care se mândreau, că „în vinele lor curge şi ceva sânge roman”, că „peste 
graniţa apropiată”, adică în Principatele Unite sunt „orânduieli mai bune“ 
decât în Rusia, şi că „în Basarabia bogată şi istorică”, „această Dacie”, 
„demult au dispărut robii”. 

În acelaşi ziar, din anii 1866-1867, în afară de chestiunile locale 
privitoare la agricultură, viticultură, împroprietărirea ţăranilor, etc., găsim 
şi articole cu conţinut istoric despre Moldova şi Muntenia, despre Ştefan 
cel Mare şi Mihai Viteazul... Majoritatea acestor articole aparţin penei 
naţionalistului Gheorghe Sp. Gore, care caută, prin studiile sale, publicate 
în acest ziar, să popularizeze pe învăţaţii şi scriitorii români, ca prinţul 
Dimitrie Cantemir, Gheorghe Şincai, Alexandru Donici, poetul Conache, 
Constantin Negruzzi, Vasile Alecsandri şi alţii. În acelaşi timp şi în acelaşi 
ziar, el publică o serie de monografii asupra „Ţiganilor”, despre „Începutul 
tipografiei în Moldova”, despre „Istoria şcoalei în Moldova”, etc. 

În lucrarea sa „Despre începutul Tipografiei în Moldova”, găsim 
următorul pasaj interesant:

„Cu cât pătrundem mai adânc, zice Gore, în istoria naţiunii române, cu 
atât mai mult găsim în ea şi semne ale oamenilor învăţaţi, ale eroilor viteji 
şi ale stabilităţii bărbăteşti. 

Românii par simpli şi inculţi pentru acei oameni, care nu cunosc deloc 
istoria poporului român, istoria literaturii lui şi care privesc prea supreficial 
mersul natural al lucrurilor, ce înaintează încet, nefăcând niciun fel de 
salturi în calea lor”. 

Aceste cuvinte ale lui Gore erau o bună şi prea dreaptă replică la adresa 
cinovnicilor semidocţi ruşi care, după ce din şcoalele Basarabiei a fost 

106  Bessarabskie Oblastnîe Vedomosti, nr. 6, din 6 februarie 1865. 
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izgonită orice carte moldovenească, afirmau că moldovenii sunt „inculţi“ 
şi că „moldovenii nu au istorie”. 

În studiul său asupra „Şcoalei şi instrucţiei în Basarabia”, Gheorghe 
Gore afirmă:

1. că coloniştii romani, sub Aurelian, nu au părăsit cu desăvârşire 
Dacia Traiană;

2. că numărul şcoalelor în Valahia şi în deosebi în Moldova, sub Vasile 
Lupu, era foarte mare;

3. că în „şcoala din Hotin şi-a făcut studiile Ion Sobeski, fost rege al 
Poloniei”;

4. că românii în trecut au fost în fruntea popoarelor civilizate, iar 
cultura românească a influenţat şi popoarele vecine, în special pe 
ruşi;

5. că în Rusia, pe teren cultural, s-au distins românii: Petru Movilă, 
Dimitrie Cantemir, Pamva Berânda, Spătarul Nicolae Milescu, 
Mihail M. Herescu-Herascov şi alţii;

6. că „Istoria Românilor prezintă o privelişte măreaţă“ şi 
7. că „o sută de ani în urmă, românii au dat statelor vecine o serie de 

oameni culţi şi instruiţi”, furnizându-le cărţi, ostaşi viteji, clerici 
înalţi şi diplomaţi iscusiţi”107. 

Analizând opera lui Gheorghe Gore, profesorul Ştefan Ciobanu 
mărturiseşte:”Fără îndoială, Gheorghe Gore este unul din cei mai buni 
cunoscători ai trecutului cultural românesc şi unul din cei mai buni 
naţionalişti basarabeni”108

X I V.  T i p ă r i t u r i  r o m â n e ş t i .  
I o a n  D o n c e v ,  A l e x e i  N a c c o ,  

G h e o r g h e  P ă u n ,  M a t e i  D o n i c i

Despre intensitatea mişcării naţionale în Basarabia se poate judeca între 
altele şi după faptul că în perioada 1859-1879 apar în Basarabia o serie 
de publicaţii româneşti sau ruso-româneşti: unele cu conţinut clerical şi 
bisericesc (ceasoslov, octoih, catehism, triodion, predici, liturghie, acatist, 
antologhion, etc.), altele cu conţinut laic, didactic, polemist şi administrativ 
(bucoavne, calendar, hrisov, legi, ucazanii, reviste, gramatică, regulamente, 
diferite instrucţiuni, proclamaţii, etc.)109. 

107  Bessarabskie Oblastnîe Vedomosti, nr. 17. 
108  Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia…, Chişinău, 1923, p. 322. 
109 Paul Mihailovici, Tipărituri româneşti din Basarabia, Bucureşti, 1941, p. 
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O deosebită atenţie merită cartea profesorului Ioan P. Doncev 
(1821-1885) „Curs primitiv de limba română“ (Chişinău, 1865). În 
precuvântarea acestei cărţi, autorul, după ce arată şcoalele, în care se 
predase până atunci „limba românească”, „sufleteşte regretă”, că până 
atunci nu a putut să-şi publice lucrarea, „din cauze şi împrejurări cu totul 
independente de mine”. 

„Actualmente, zice Doncev, deosebita atenţie a resortului şcolar şi 
plăcuta dorinţă a societăţii au început să favorizeze cauza…”. 

Arătând importanţa pentru basarabeni a studierii limbii româneşti 
autorul spune:

„Ar fi foarte lăudabil şi folositor, ca şi fetele românce să-şi înveţe 
limba lor natală, care cuprinde atâtea frumuseţi şi atâtea duioşii şi în care 
ele probabil simt aşa de mult pentru că, după însăşi firea omului, cea mai 
bună patrie a sentimentului nostru şi tot ce este duios, este limba noastră 
maternă... Legile naturii inexplicabile şi minunat de exacte, nu pot fi 
înlocuite prin nimic artificial”. 

La sfârşitul „precuvântării”, autorul subliniază faptul că în limba română 
„vorbeşte un popor de cinci milioane, care au suferit, în curs de aproape 17 
secole, cele mai triste şi mai aspre perturbaţiuni şi lovituri ale soartei, dar care 
este împodobit cu ai săi Buni, Viteji şi Mari purtători de Coroană”. Trebuie să 
adăugăm că, în afară de gramatică, „Cursul“ lui Doncev cuprinde, ca model 
de limbă, o serie de articole în proză şi versuri ale celor mai buni scriitori 
români ai timpului, precum şi un dicţionar ruso-român. 

Tot în 1865, Doncev publică un „Abecedar românesc”, iar în 1877 
„Convorbiri ruso-române”, menite pentru întrebuinţarea ruşilor ce trec prin 
Basarabia110. 

În aceiaşi perioadă (1859-1879) a „libertăţilor“ şi a „marelor reforme“ 
ale ţarului Alexandru II, apar în Basarabia trei poeţi români:

1. Alexei C. Nacco (1832-1915), care traduce în româneşte pe Krîlov, 
fabulist rus, (15 fabule), din Lermontov – 27 poezii, şi tot în 
româneşte compune câteva poezii originale. În limba rusă a scris 
mai multe lucrări istorice, între care cea mai importantă este „Istoria 
Basarabiei din timpurile cele mai vechi”, în 4 volume (1872-1876), 
Odesa, operă cu tendinţe rusofile. 

2. Gheorghe F. Păun (1848-1875), artist şi cântăreţ, care compune o 
serie de poezii în stil popular, între care multe patriotice, şi

3. Matei N. Donici (1847-1921), devenit general rus. 
357-359. 

110  Al. David, Tipăriturile româneşti din Basarabia, Chişinău, 1934, p. 171, 182. 
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Operele acestor trei poeţi, din nenorocire, au zăcut în manuscrise până 
după Unirea Basarabiei. De abia în 1923, câteva bucăţi din aceste opere, 
au văzut lumina zilei în lucrarea profesorului Ştefan Ciobanu în „Cultura 
românească în Basarabia sub stăpânirea rusească“ (p. 216-263). 

Din punct de vedere naţional, cel mai mare interes prezintă poeziile lui 
Matei Donici. 

„Poate că nici într-o scrisoare apărută în Basarabia sub ruşi, spune 
profesorul St. Ciobanu, nota protestului împotriva regimului străin nu a fost 
aşa de bine pronunţată, aşa de viguroasă, ca în poeziile lui Matei Donici. 
Poate că, niciun scriitor basarabean n-a avut o conştiinţă naţională aşa de 
limpede, cum o vedem la el. 

Posibil că, Unirea Principatelor şi viaţa nouă, care s-a început la românii 
de peste Prut, au trezit speranţe noi în sufletul intelectualilor basarabeni”. 
Desigur, această părere a lui Ştefan Ciobanu cam exagerată, căci şi o mai 
„limpede conştiinţa naţională“ aveau scriitorii basarabeni Alexandru T. 
Haşdeu, Gheorghe Gore, Iustin Fraţiman şi alţii. Poate că numai ura acestora 
către stăpânirea rusă nu a fost aşa de tare exprimată, ca la M. Donici. Cu 
siguranţă, Matei Donici datoreşte naţionalismului său înfocat mediului, în 
care a trăit. Căci el era rudă cu mareşalul Gheorghe Nicolaevici Donici, 
care era cumnat cu N. S. Casso, iar acesta din urmă, cum mărturiseşte A. 
N. Krupenski, a „fost un duşman înverşunat absolut a tot ce e rusesc, fiind 
totdeauna în opoziţie făţişă cu guvernul rus“ şi „sub influenţa lui, nepoatele 
sale, fiicele lui Gheorghe (poeteasa Elena Donici şi Ecaterina Perrisoud) au 
învăţat să urască Rusia şi tot ce e rusesc”111. 

Iată câteva strofe din poeziile lui Matei Donici:

I

„... Of, ce zile am ajuns
Să fiu de soartă rău împins
Căci a mea soartă-a prepus
Să mă fac pe – aicea rus,
Să mă fac eu porcotină
Şi de-a rusului „scatină”. 
Mă iertaţi, la noi grăiesc
Toţi în graiul ţărănesc. 
Ruşii dau „scatina“ nume,
Care-i dobitoc în lume...”

(Din poezia „Soarta”, august 1869, Odesa)
111  Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso, Bucureşti, 1942, p. 40. 
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II

„Într-o ţară mult frumoasă, 
Ce se trage pân-la Răut,
Este un sat cu multe case, 
Cu biserică şi preut. 
Căci poporu-i creştinesc, 
Poartă nume românesc,
Şi-i în Ţara Basarabă,
Ce-i făcută de ruşi roabă...”112

(Din poezia „Satul nou sau Pepeneşti”)

„Chiar dacă ar fi fost găsite în manuscris, zice profesorul Ştefan 
Ciobanu, aceste versuri puteau să atragă după sine, în cazul cel mai bun, 
câţiva ani de muncă silnică şi pe urmă Siberia”113. 

X V.  A .  C .  B o d e s c u ,  M .  V.  S t r o e s c u ,  
V.  V.  S t r o e s c u

De asemenea, o frumoasă manifestare a sentimentului de solidaritate 
naţională o prezintă scrisoarea-declaraţie a boierului moldovan de la Bălţi – 
Alexandru Constantin Bodescu, fost ofiţer rus, fiu al lui Constantin Bodescu, 
unul din boierii protestatari din 1814, contra încercării guvernatorului I. 
Harting, de a întroduce în Basarabia limba şi legiuirile ruseşti,114 scrisoarea 
trimisă în 1868 preşedintelui Academiei Române din Bucureşti, cu prilejul 
înfiinţării acestei instituţii culturale româneşti. Iată cum sună această 
scrisoare:

„Eu, Alexandru Constantin Bodescu, sfetnicul Curţii Imperiale Ruseşti, 
de felul meu din oraşul Bălţi, dorind, ca şi toţi românii, de a contribui la 
încurajarea învăţăturii în România, declar că ofer suma de 2000 ruble, ceea 
ce face 5200 franci după cursul zilei, pentru Academia Română”. 

Bineînţeles, nu atât suma dăruită prezenta pe atunci importanţă, cât 
gestul naţionalist încurajator115. 

Pe timpul episcopului Pavel Lebedev (1871-1882), un mare rusificator 
şi mâncător de moldoveni, care exilează o serie de clerici moldoveni la 

112  Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 256, 258. 
113  Ibidem, p. 257. 
114  Justin Şt. Fraţiman, Protestările contra procedeului rus în Basarabia după 

răpirea ei de ruşi (1812), în Buletinul Societăţii Istorico‑Literare din Chiţinău „B. P. 
Hasdeu“ (1922-1923), Chişinău, p. 249. 

115  Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Cernăuţi, 1923, p. 387-388. 
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Pskov, Luţk, Minsk şi în alte regiuni îndepărtate ale Rusiei, pentru crima 
că aceştia „nu înţelegeau să se lepede de limba strămoşească, ca Iuda 
de Hristos”116, naţionaliştii basarabeni se văd siliţi să protesteze contra 
izgonirii limbii moldoveneşti din biserică. Pe această chestiune se iveşte un 
grav conflict, în anii 1874-1875, între A. M. Cotruţă, locţiitor de preşedinte 
al Upravei Zemstvei provinciale, şi chiriarhul Basarabiei Pavel Lebedev. 

La 1 ianuarie 1874 sau 1875, după terminarea slujbei bisericeşti 
la Catedrala din Chişinău, se adunaseră la Mitropolie, ca de obicei, 
reprezentanţii tuturor autorităţilor locale, pentru a felicita pe episcop „cu 
anul nou”. S-a prezentat, între alţii, şi A. M. Cotruţă, în calitatea lui arătată 
mai sus. Episcopul Lebedev, potrivit cu importanţa sărbătorirei de mai sus, 
le ţine acestor reprezentanţi un logos, în care, între altele, în mod ipocrit, îşi 
exprimă durerea sufletească, că poporul moldovenesc, din cauza inculturii 
sale, nici măcar sfânta slujbă dumnezeiască nu o poate înţelege şi că, prin 
urmare, autorităţile respective trebuie să ia măsurile necesare pentru a-l 
„lumina”, bineînţeles, în limba rusă. A. M. Cotruţă, indignat de făţărnicia 
episcopului, când îi vine rândul la felicitare, caută să demonstreze vlădicăi, 
în faţa întregii asistenţe oficiale, în mod respectuos, dar răspicat, greşita lui 
părere despre cultura poporului moldovenesc:

„Nu din lipsa de cultură, – accentuează Cotruţă –, poporul moldovenesc 
nu înţelege sfânta şi dumnezeiasca liturghie, ci numai din cauza că această 
slujbă i se face într-o limbă neînţeleasă de el. Nici chiar poporul velicorus, 
pe care sincer îl compătimim, nu înţeleg sfânta liturghie, pentru că ea i 
se săvârşeşte în vechea limbă slavonească, pe care adesea nu o pricep 
nici chiar preoţii ruşi. Cât priveşte pe moldoveni, adaugă Cotruţă, ei 
sunt, sub acest raport mult mai fericiţi, căci au sfânta scriptură şi toate 
cărţile bisericeşti în limba lor moldovenească, pe care o înţeleg şi copii 
lor. Daţi numai blagoslovenia preoţilor noştri să slujească moldoveneşte 
şi contramandaţi circulara, ce aţi trimis bisericilor de la sate, pentru a se 
aduna cărţile bisericeşti moldoveneşti la Mitropolie”117. 

Terminându-şi „discursul de felicitare”, A. Cotruţă îi aminteşte 
episcopului Pavel cuvintele Sf. Apostol Pavel, din întâia sa epistolă către 
Corinteni: „În biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să 
învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă”. 

Oricine îşi poate închipui consternarea episcopului, nevoit să asculte 
mustrarea făţărniciei sale şi ruşinat aşa de tare în faţa autorităţilor locale. 

116  Ibidem, p. 332. Vezi şi Ion Pelivan, Publiciştii ruşi N. Durnovo şi N. Zozulinov 
despre episcopul Pavel Lebedev, în revista Luminătorul, Bucureşti, 1941, nr. 1-2. Vezi şi N. 
Durnovo, Politica panslavistă în Orientul Ortodox şi în Rusia, Moscova,1908, p. 6, 7, 9. 

117  N. Durnovo, op. cit., p. 7, 9, 39. 
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Ca rezultat al acestei consternări, a fost denunţul său răutăcios, adresat 
Sf. Sinod şi Ministerului de Interne, în care A. Cotruţă este învinuit de 
„românofilism”. Din fericire, de astădată denunţul lui Pavel Lebedev nu a avut 
nicio consecinţă tristă, afară de o îndelungată şi sâcâitoare corespondenţă între 
autorităţile respective din Petersburg şi Chişinău, căci la 19 decembrie 1875, 
Adunarea Provincială a Zemstvei îl aduce pe A. M. Cotruţă ca preşedinte al 
Upravei provinciale, în care post el funcţionează până la 1887118. 

În fine, înainte de a încheia capitolul de faţă, trebuie să pomenim numele 
naţionalistului Mihail V. Stroescu, care caută să fie la curent cu literatura, cât 
şi cu viaţa politică şi socială a României, care primea de acolo, prin prietenul 
său Voinescu, consul general român la Odesa, chiar şi Monitorul Oficial, cu 
dezbaterile parlamentare, şi care poartă corespondenţă cu o serie de persoane 
marcante de peste Prut119. 

În preajma anului 1882, când, după asasinarea ţarului Alexandru II, duhul 
reacţiei, inaugurat de succesorul său Alexandru III, cuprinde toate ramurile 
vieţii politice şi sociale din întregul Imperiu Rus, naţionalistul Mihail Stroescu 
are curajul să încerce înfiinţarea le Universitatea din Odesa, a catedrei de 
limbă şi literatură română pentru studenţii moldoveni de acolo. În acest sens, 
el înaintează Ministrului de Instrucţiune Publică din Petersburg (contele 
Tolstoi) un memoriu bine motivat, în care insistă asupra necesităţii acestei 
catedre la Universitatea din Odesa şi în caz, că Ministerul Învăţământului 
s-ar afla în jenă financiară, oferă el fondurile necesare personale, atât pentru 
retribuirea profesorului, cât şi pentru procurarea materialului didactic120. 

Cererea fiind respinsă de ministru, cu indignare M. V. Stroescu caută 
să contribuie, prin mijloacele sale, la promovarea culturii naţionale din 
România şi cu ajutorul lui B. P. Hasdeu, precum şi cu aprobarea Ministrului 
de Instrucţie publică Chiţu, înfiinţează acolo zece şcoli primare121. 

Apoi, cu 50 000 de coroane subvenţionează şcoala de meseriaşi din 
Braşov,122 de sub conducerea protopopului Băiulescu. Iar în 1889, prin 
testamentul său, lasă o sumă respectabilă Asociaţiunii Culturale „ASTRA“ 
din Sibiu123. 

118 Ion Pelivan, Alexandru Matei Cotruţă, Bucureşti, 1940, p. 13-15. 
119 Ştefan Meteş, Din relaţiile şi corespondenţa poetului Gh. Sion cu contemporanii 

săi, Cluj, 1939, p. 261. 
120  Scrisoarea lui M. V. Stroescu către B. P. Hasdeu, din 18. X. 1882, în revista Viaţa 

Basarabiei, 1943, nr. 9-10, p. 9. 
121  Cartea de Aur a Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1901, p. 64. 
122  Scrisoarea Mariei Băiulescu către Ion Pelivan, din 25. II. 1937, în revista Viaţa 

Basarabiei, Bucureşti, 1943, nr, 9-10, p. 9. 
123  O copie legalizată a testamentului se află în Arhiva Zemstvei Bălţi. 
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Când politica de rusificare a moldovenilor basarabeni izgoneşte în 
mod definitiv limba moldovenească din toate instituţiile de stat şi din 
cele particulare ale Basarabiei, la fel procedează şi fratele său, Vasile V. 
Stroescu, care caută să ajute cu milioanele sale mişcarea naţional-culturală 
a românilor din Transilvania124. 

În 1918, îmbolnăvindu-se la Paris, cu câteva zile înainte de proclamarea 
Unirii Basarabiei, Vasile V. Stroescu îşi legalizează la Consulatul rus 
testamentul, prin care toate moşiile sale, circa 7 000 de desetini, le testează 
Zemstvei Provinciale a Basarabiei, cu condiţia ca venitul de pe aceste moşii 
să fie întrebuinţat pentru înfiinţarea de şcoli primare moldoveneşti. 

Dacă, însă se vor opune autorităţile ruse respective, atunci, ordonă el, 
moşiile să fie vândute şi banii rezultaţi din vânzare să fie trimişi Ministerului 
de Instrucţie Publică din România, pentru realizarea aceluiaş scop125. 

X V I .  R e a c ţ i u n e a  a u t o r i t ă ţ i l o r  ş c o l a r e 
r u s e ş t i  c o n t r a  m i ş c ă r i i  m o l d o v e n e ş t i  

d i n  B a s a r a b i a

Mişcarea naţională moldovenească trebuie să fi luat proporţii 
îngrjorătoare pentru stăpânirea rusă, deoarece de ea se sesizează, în afară de 
administraţia superioară, cum vom vedea în capitolul următor, şi curatorul 
(popeciteli) învăţământului Golubţov, din circumscripţia Odesei. 

În adresa sa din 22 ianuarie 1868, nr. 8, către guvernatorul Basarabiei 
Gh. Gh. Gangardt, curatorul Golubţov, rugându-l să dea tot concursul 
său autorităţilor şcolare şi bisericeşti basarabene în chestiunea rusificării 
moldovenilor, îi comunică, că contele D. A. Tolstoi (Ministrul Instrucţiunii 
Publice din Rusia), „vizitând în 1867, aşezămintele şcolare din regiunea 
Odesa, a observat că... moldovenii din Basarabia nu toţi cunosc limba rusă, 
că în unele parohii ortodoxe, până acum toată slujba bisericească se oficiază 
în limba moldovenească”, şi constată că „cultura rusă a moldovenilor din 
Rusia a căpătat o semnificaţie politică, deoarece Unirea Moldovei cu 
Valahia... produce o acţiune de atracţie vădită şi la vecinii moldoveni din 
Basarabia”126. Iar istoricul rus P. N. Batiuşkov nu se jenează să sugereze 
autorităţilor superioare ruse următorul sfat:

„Dacă dorim ca... Basarabia nu numai să fie considerată, ci într-adevăr 
124  Ion Lupaş, Paralelism istoric, Bucureşti, 1937, p. 177. 
125  Testamentul se află la Tribunalul Ilfov, s. II, cc. Dos. 1540/1927. Vezi şi Pan 

Halippa, Legături vechi între Ardeal şi Basarabia, în revista Viaţa Basarabiei, nr. 6, 1943, 
p. 9-15. 

126  L. T. Boga, op. cit., p. 32-33. 
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să devie gubernie rusă, ca ea să nu fie şi mai departe obiect al pretenţiunilor 
(poftelor-vojdelenie) şi chiar al agitaţiilor româneşti şi ca ea în mod 
organic să fie contopită cu restul Rusiei, pentru aceasta este necesar ca, 
prin mijlocirea şcoalei, să-i facem pe ţăranii moldoveni să cunoască limba 
bisericească slavonească şi astfel să-i transformăm măcar pe jumătate în 
ruşi după limbă!”127. 

X V I I .  C u r e n t u l  u n i o n i s t  
î n  B a s a r a b i a  d u p ă  1 8 5 9 

Concomitent cu mişcarea naţională, despre care am vorbit în capitolele 
precedente, fie din cauza „atracţiunii vădite”, produsă de Unirea Moldovei 
cu Valahia, fie din cauza măsurilor de rusificare forţată, luate de autorităţile 
administrative, şcolare şi bisericeşti, după 1859 în rândurile intelectualilor 
moldoveni din Basarabia se naşte un curent separatisto-unionist. Despre 
acest fenomen ne mărturisesc însuşi documentele oficiale ruse. 

1 .

În 1862, când naţionalistul C. V. Cristi cere autorizaţia pentru 
deschiderea unei tipografii moldoveneşti în Chişinău, guvernatorul 
Basarabiei îi respinge cererea, motivând respingerea în felul următor:

„Dacă se ia în consideraţie, că dl. Cristi aparţine acelui număr de 
înfocaţi moldavofili, care visează o singură Românie Unită, nu se poate 
garanta, că din tipografia lui, printre editurile folositoare, nu vor apare şi 
unele, care nu vor fi de acord cu vederele guvernului nostru, în ceea ce 
priveşte populaţia moldovenească din Basarabia”128. 

Vasăzică, încă din 1862, există în Basarabia un „număr de înfocaţi 
moldavofili”, care „visau”, ca şi Alexandru Scarlat Sturdza, pe timpul ţarului 
Alexandru I, „o singură Românie Unită”, adică împreună cu Basarabia, 
Bucovina şi Transilvania!

2 .

Adevăratul motiv, pentru care i s-a refuzat lui Gheorghe Gore, în 1863, 
scoaterea la Chişinău, a unei gazete moldoveneşti, încă nu-l cunoaştem. 
Dar e mai mult ca probabil, că el a fost acelaşi, care a dus la respingerea 

127  P. N. Batiuşkov, Basarabia. Descriere istorică, Sankt Petersburg, 1892, p. 174. 
128  Arhivele Statului din Chişinău, secţia guvernatorului militar, dosar 1079 din 

1862. Vezi şi L. T. Boga, op. cit., p. 30. 
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cererii lui C. V. Cristi. Căci după cum am văzut mai sus, şi Gh. Gore făcea 
parte din pleiada naţionaliştilor „înfocaţi”129. 

3 .

La 28 mai 1863, guvernatorul general al Basarabiei şi Novorosiei Pavel 
Eustafievici Kotzebue trimite baronului Vellio, guvernator al Basarabiei, 
următoarea adresă „foarte confidenţială”:

„Am primit o informaţie cum că nobilimea basarabeană, pregătindu-se 
a redacta o adresă împăratului, cu prilejul evenimentelor din Polonia,130 este 
împiedicată de opoziţia partidului boierilor, care vizează să restabilească 
naţia moldovenească în Basarabia, în vederea apropierii împrejurărilor, 
care ar da naţiei dreptul de a cere Unirea cu Moldova. 

În fruntea acestui partid sunt: secretarul Adunării deputaţilor nobilimii – 
Alexandru Cotruţă, fratele său Carol Cotruţă, judecător (la Tribunalul 
regionala Chişinău – Orhei), doi fraţi Casso131 (fiii lui Ştefan Casso), doi 
fraţi Ioan şi Constantin Cristi, Constantin Cazimir şi fiul său student132. 

Rog Excelenţa Voastră, să mă încunoştiinţaţi, în ce măsură informaţia 
aceasta merită crezare”133. 

/ss/ P. Kotzebue

Documentul acesta vine să ne dovedească, că în Basarabia, în 1863 
exista nu numai o mişcare unionistă, ci şi un partid unionist şi încă puternic, 
care visează „Unirea cu Moldova“ şi care îndrăzneşte să împiedice Adunarea 
Nobilimii de a trimite ţarului Alexandru II felicitări, cu ocazia înăbuşirii 
revoluţiei polonilor. Din acest document mai reiese că, „partidul boierilor“ 
avea simpatii pentru cauza polonilor şi că nu nutria sentimente ţariste. 

Ţinem să subliniem, că „partidul boierilor“ nu se compunea numai 
din persoanele pomenite în adresa sus menţionată nr. 602, că aceste 
personae formau „fruntea”, adică conducerea partidului, şi că despre restul 
„partidului”, aceasta adresă nu se spune nimic. 

129  Gheorghe Bezviconi, Din alte vremi, Bucureşti, 1940, p. 30. 
130 E vorba de înăbuşirea răscoalei din Polonia de către generalul rus 

Muraviov-„Spânzurătorul”. 
131  Nicolae şi Aristide. 
132  Petre Cazimir (1835-1895), moşier şi cestit viticultor din sat. Mileşti, jud. 

Chişinău. 
133  Arhivele Statului din Chişinău, secţia guvernatorului militar, dosar 1111/1863. 

Vezi şi L. T. Boga, op. cit., p. 31. 
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4 .

Că informaţia despre care se vorbeşte în adresa de mai sus corespunde 
adevărului, ne dovedeşte o altă adresă a aceluiaş guvernator general 
Kotzebue, cu nr. 375 din 21 martie 1864, către guvernatorul Basarabiei 
Antonovici. În această adresă, Kotzebue, după ce comunică lui Antonovici 
că, în urma informaţiilor ce le are primite din Moldova, „revoluţionarii“ 
au stabilit o poştă nelegală între Cahul şi Chişinău, precum şi între 
Ismail şi Akkerman, atât pentru transmiterea corespondenţelor, cât şi 
pentru transportarea călătorilor fără paşaport, afirmă, că „moldovenii din 
Chişinău, tineri din bune familii, prin moldovenii ce vin din Principatele 
la Chişinău după scrisori, întreţin legături cu Iaşii şi Bucureştii, în vederea 
Unirii Basarabiei cu Principatele”134. 

5 .

Peste trei ani, în 1867, basarabenii Alexandru T. Hasdeu, Ştefan C. 
Gonata şi Iancu C. Străjescu sunt numiţi membri ai „Societăţii Literare“ 
din Bucureşti, ce în curând devine Academia Română, şi sunt invitaţi la 
Adunarea Generală din august, acelaşi an. Cu această ocazie se naşte o 
corespondenţă foarte vie între guvernatorul Basarabiei Antonovici, pe de 
o parte şi guvernatorul general Kotzebue, din Odessa, precum şi Consulul 
general rus din Bucureşti Offenberg, pe de altă parte. 

Guvernatorul general Kotzebue îi cere lui A. P. Antonovici, între altele, 
informaţii biografice asupra lui Ştefan C. Gonata. Guvernatorul Antonovici 
îi raportează lui Kotzebue:

„Ştefan Gonata s-a ocupat foarte serios cu studiul limbii moldoveneşti… 
Câţiva ani în urmă, el era considerat ca unul dintre tinerii românofili, care 
discutau despre posibilitatea Unirii tuturor ramurilor poporului roman 
într-un singur stat românesc independent… Aceste idei n-au găsit ecou 
în populaţia moldovenească din Basarabia, deşi poate mai sunt în regiune 
câţiva tineri visători, care cred în posibilitatea unui stat roman”135. 

6 .

Încă o dovadă a existenţei curentului unionist în Basarabia, după 1859, 
o găsim în apariţia în româneşte, la Chişinău, în 1864, a broşurii (20 pagini, 

134  L. T. Boga, op. cit., p. 32. Vezi şi Arhivele Statului din Chişinău, secţia 
guvernatorului militar, dosar 1231 din 1864. 

135  Liviu Marian, Alexandru Haşdeu şi Academia Română, Bucureşti, 1932, p. 9. 
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25x14 cm) a lui Ioan Gr. Ciorescu – „Glasul românilor din Basarabia”, 
broşură apoi publicată şi în ruseşte, sub titlul tendenţios „Basarabia şi 
pretenţiunile Românilor”. 

Acest Ioan Gr. Ciorescu era de meserie negustor şi în 1862, îl găsim 
„asessor“ la Tribunalul Comercial din Chişinău, ales pentru această 
demnitate de tagma negustorească din acest oraş136. 

Fără îndoială, broşura a fost scrisă de un adversar al Unirii Basarabiei cu 
România, şi semnată numai de I. Gr. Ciorescu, căci autorul ei adevărat prea 
bine cunoaşte situaţiile din Principate şi prea bine mânuieşte condeiul, ceea 
ce ar fi fost imposibil pentru un negustor de pe atunci, fie el cât de deştept. 

Autorul broşurii, răspunzând la un articol al ziarului din Bucureşti – 
„Buciumul”, nr. 175 din 1864, de sub conducerea lui Cezar Bolliac, 
compara viaţa moldovenilor din Basarabia cu aceea a fraţilor lor de 
peste Prut, din punct de vedere politic, economic, naţional şi religios, şi 
trage concluzia în favoarea românilor basarabeni, găsind că aceştia sunt 
„mulţumiţi de soarta lor”. 

Apoi critică aspru „civilizaţia“ din Principatele Unite, precum şi 
politica internă şi externă a acestui stat tânăr şi, în sfârşit, la întrebarea ce 
şi-o pune singur: „Putem noi să dorim anexarea Basarabiei noastre către 
voi?”, răspunde: „Nu, fraţilor, de o mie de ori nu!”137. 

Bineînţeles, că dacă nu ar fi existat curentul unionist în Basarabia, nu 
ar fi fost nevoie ca el să fie combătut. 

Este foarte probabil, că alcătuirea şi publicarea broşurii s-a făcut din 
ordinul autorităţilor respective ruse, care după cum s-a văzut mai sus, 
urmăreau şi supravegheau mişcarea unioniştilor îndeaproape. 

În fine, o mărturie, – deşi indirectă –, despre existenţa curentului 
unionist în Basarabia, după 1859, ne dă istoricul rus P. N. Batiuşkov, în 
cartea sa „Basarabia“ scrisă şi publicată în 1892 la Petersburg, din ordinul 
ţarului Alexandru III. 

Ridicând în slava cerului pe Pavel Lebedev, fost episcop al Basarabiei 
(1871-1882), cunoscut ca înverşunat rusificator şi mare mâncător de 
moldoveni, pentru opera lui necreştinească de deznaţionalizare a Basarabiei, 
istoriograful Batiuşkov constată cu indignare: „Pe timpul vlădicăi Lebedev, 
Basarabia era departe de a fi rusă atât ca limbă, cât şi ca viaţă. Erau pe atunci 
aici destui oameni dintre acei, care oftând îşi aruncau privirile peste Prut”138. 

136  Cărţulia comemorativă a oblastei Basarabiei pentru anul 1862, Chişinău, p. 
247. Vezi şi Colecţia jubiliară a oraşului Chişinău, 1912, Adaosuri, p. 24. 

137  Paul Mihailovici, op. cit., p. 124. Vezi şi ziarele ruse: Odesskii Vestnik, nr. 
116-117, din 1864, şi Bessarabskie Oblastnîe Vedomosti, nr. 23-24, iunie 1864. 

138  P. N. Batiuşkov, op. cit., partea II, Adnotări, p. 55. 
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Se naşte întrebarea: „De ce oare „oftau“ bieţii moldoveni basarabeni?”. 
De dragostea mare, cu care „Mămuca Rosseia“ şi „Tătucu de Ţar“ îi 
strângeau în braţele lor? De ce ei, nenorociţii îşi îndreptau „privirile peste 
Prut?”. Evident, că „oftau“ din cauza jugului nespus de greu al străinului şi 
priveau „peste Prut”, pentru că de acolo aşteptau ei mântuirea. 

X V I I I .  A t i t u d i n e a  ţ ă r ă n i m i i  b a s a r a b e n e

Se ştie că, clăcăşia a dispărut în Basarabia de-abia în 1868. 
Se ştie că ţăranii basarabeni în masă nu ştiau carte, nu ştiau nici să 

citească, nici să scrie. Prin urmare, nu puteau să lase posterităţii nici arhive 
şi biblioteci, nici memorial şi amintiri în care să-şi mărturisească durerile şi 
suferinţele, îndurate de la regimul rusesc. 

Totuşi de la ţărănimea basarabeană ne-a rămas o admirabilă comoară 
de informaţiuni, care se numeşte folklor popular. 

Acest vizor de informaţiuni şi de ştiri niciodată nu minte, căci el 
oglindeşte sufletul şi trecutul ţărănimei cu precizie fonografică, căci el 
decurge din adâncul sufletului ţărănesc sincer şi nealterat. 

În cântecele şi doinele poporului basarabean sunt în mod admirabil 
exprimate sentimentele şi gândurile lui în ceea ce priveşte regimul moscovit. 

Ca să pricepem aceste sentimente şi gânduri, e destul să reproducem 
aici câteva cântece populare basarabene:

I. 

Frunză verde fir sucit, 
Fire-ar rusu-afurisit, 
Că de când el a venit
Peste noi şi ne-a robit, 

Casa parcă nu ni-i casă, 
Masa parcă nu ni-i masă, 
Cerul parcă-i tot pe dos
Şi pământu-i mânios. 

Acest blestem, adresat rusului năvălitor şi cotropitor din cauza căruia 
s-au tulburat „cerul“ şi „pământul“ şi s-au schimbat în rău toate rosturile 
gospodăreşti, nu lasă nicio îndoială asupra urei ţărănimei basarabene faţă 
de răpitorii Basarabiei. 

II. 

– Frunză verde trei măsline
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I-auzi, maică, Prutul vine!?
– Dare-ar Dumnezeu să sace, 
Să-i rămâie pietrele, 
Să le ardă soarele, 
Să trec cu picioarele,
Să-mi văd sorioarele…

– Prutu ista ni disparte,
Prutu ista n-are moarte:
– Da ni-om strânge noi cândva
Şi cu gura l-om săca…

Din acest cântec constatăm, pe de o parte, dorul ţărancei basarabene 
de a-şi vedea „sorioarele“ de peste Prut, râu ce o „desparte“ de ele, iar, pe 
de alta, nădejdea că acest râu despărţitor de fraţi şi surori, odată şi odată va 
„săca“ şi fraţii din nou se vor putea vedea ca înainte de 1812. 

 III. 

Frunză verde de aclaz
Lung e drumul la Căpcaz,
Lung îi lung şi îi bătut;
Nu-i bătut de car de boi,
Da-i bătut de recruţi noi,
Moldoveni de pe la noi…

Sărmana frunză de fag,
Cum mi-o spus ea ce-am să trag…. 
Decât la moscali chicam,
Mai bine ma spânzuram,
Că te bate, te stâlceşte,
De grăieşti moldoveneşte…. 

Cântecul acesta s-a creiat, fără îndoială după 1872, când pentru prima 
oară s-au recrutat flăcăi moldoveni din Basarabia, care pentru a-şi face 
serviciul militar („moscalia”) erau trimişi în Caucaz. 

Din el clar se vede nemulţumirea adâncă a recruţilor moldovenei faţă 
de superiorii lor din armata rusă, pentru „bătăile“ şi „stâlcirile“ ce le suferau 
numai pentru că „grăiau moldoveneşte”. 

IV. 

Frunză verde baraboi,
Ne-a făcut mama pe doi, 
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Unul miercuri, altul joi, 
Şi-a umplut Ţara cu noi. 
Şi-a pornit maica prin Ţară,
Să ne strângă grămăgioară,
Să ne deie-n Bălţi la şcoală, 
Moscăleşte să-nvăţăm, 
Mâna rusului să i-o dă. 

Moscăleşte-om învăţa
Limba când ni s-a tăia,
Când a creşte grâu-n tindă,
Şi-a ajunge spicu-n grindă,
Şi-a să fie ca pe lunci
Poate-atunci, şi nici atunci…. 

Acest cântec e o elocventă dovadă de aversiune ce o nutreşte în 
instinctul său poporul moldovenesc pentru „grohăitul“ muscălesc, cum 
porecleşte el limba poporului rus, şi în acelaşi timp o dovadă netăgăduită 
de hotărârea lui nestrămutată de a rezista contra măsurilor, întrebuinţate de 
diferiţi rusificatori, pentru a-i stârpi limba şi a-l deznaţionaliza. 

Într-adevăr, după 106 ani de stăpânire moscovită (1812-1918), se 
găsesc în Basarabia încă multe sate moldoveneşti, unde nici un ţăran nu 
ştie măcar o vorbă rusească, afară de sudalma, care au învăţat-o unii în 
cazarmele soldăţeşti, pe când îşi făceau armata, sau au auzit-o deseori de la 
poliţiştii şi cinovnicii ruşi, cu care erau siliţi să vie în contact139. 

Iar ruşii, care se aşezau în satele moldoveneşti, se moldovenizau, numai 
după o generaţie, uitând cu desăvârşire limba lor naţională. De aici dictonul 
moldovenesc: „tata rus, mama ruscă, da Ivan – moldovan!”. 

Contra acestei „îndărătnicii“ şi „încăpăţânări“ ale moldovenilor precum 
şi a puterii lor de asimilare a neamurilor vecine cu care vin în contact 
permanent, –se plâng scriitorii, istoricii şi înalţii funcţionari ruşi, ca A. 
Afanasiev – Ciujbinski, V. Dedlov, P. Batiuşkov, P. Nestorovski, Kolubţov 
şi alţii. 

P. A. Nestorovski, rutean, originar dintr-un sat ucrainesc din jud. Hotin, 
e revoltat că acest sat a fost completamente moldovenizat numai într-o 
jumătate de veac140. 

139  V. Dedlov, Vokrug Rossii, Petersburg, 1895, p. 115. Vezi şi S. D. Urusov, Zapiski 
gubernatora, Chişinău, 1903-1904, p. 115, 229. 

140 P. A. Nesterovski, Rutenii din Basarabia. Stuidiu istoric şi etnografic premiat 
de Societatea Imperială Rusă de Geografie ( Varşovia, 1905), p. 35. Vezi şi În nordul 
Basarabiei, Varşovia, 1910, p. 17. 
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Iar deputatul basarabean din Duma Imperială, lipovanul Dionisie 
Gulkin, originar din regiunea târgului Teleneşti, jud. Orhei, afirmă în 1908 
de la tribuna acestei Dume, că în satele moldoveneşti din jurul său „nu poţi 
căpăta un pahar de apă, dacă nu ştii să o ceri în limba moldovenească”141. 

Acelaşi lucru îl afirmă şi savantul sovietic L. S. Berg, cartea căruia 
„Naselenie Bessarabii“ (Populaţia Basarabiei) este tipărită din ordinul 
Academiei ruse de Ştiinţe la Petrograd, în 1923. Iată ce afirmă în această 
privinţă L. S. Berg:

„Acolo unde ucrainenii hotineni (din Hotin) vin în contact cu 
moldovenii, ei se românizează”. Aceasta o subliniază şi Nestorovski şi 
Kociubinski142. 

Proverbul local glăsuieşte: „Tata rus, mama ruscă, da Ivan – 
moldovan!”…

„Moldovenizarea se întinde nu numai asupra limbii, ci şi asupra 
traiului (bît = mod de viaţă). Se întâmplă şi aşa că, ucrainenii după limbă se 
transformă în moldoveni după trai... 

Deseori găseşti familii malorossiene, unde generaţia mai veche încă 
liber vorbeşte limba maternă, iar generaţia mai tânără deja nu-şi cunoaşte 
limba şi uneori deloc nu o înţelege”. (p. 16). 

În fine, conservatismul ţărănimei moldoveneşti din Basarabia îl 
constată şi învăţatul Leon Ar. Casso, fost ministru al Ţarului Nicolai II, care 
mărturiseşte, că populaţia acestei provincii mărginaşe puţin s-a schimbat 
în cursul secolului trecut (XIX), şi ea a trăit în Basarabia în aceleaşi 
condiţiuni economice, cu preponderenţa aceleiaşi chestiuni minoritare, – 
ca şi moldovenii ce trăiesc în afara graniţelor imperiului nostru. 

„La această populaţie se pot găsi şi astăzi aceleaşi trăsături ale 
caracterului ei naţional, care au fost observate de către ruşi şi străini, ce au 
cunoscut Basarabia îndată după anexarea ei”143. 

Aceasta a fost atitudinea ţăranilor moldoveni din Basarabia faţă de 
tendinţele guvernelor ruse de a-i deznaţionaliza. 

Dacă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la împlinirea centenarului de la 
răpirea Basarabiei (1812-1912), majoritatea zdrobitoare a nobilimei noastre 
din această provincie s-a rusificat şi dacă politica rusă de deznaţionalizare, 
a putut să aibă, în această perioadă, oarecare succese în sânul clerului 
basarabean, apoi, mazilimea, răzeşimea şi ţărănimea, în chestiunea păstrării 

141  Gazeta Drug a lui P. A. Cruşevan, 1908, nr…
142  Al. Kociubinski, Ediţiile particulare moldoveneşti pentru şcoala rusă, în revista 

Jurnal Ministerstva Narodnogo Prosveşcenia, nr. 6, 1903, p. 389-418. 
143 Leon Casso, Rusia la Dunăre, Moscova, 1913, p. 226. 
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limbii, credinţei, datinelor şi obiceiurilor lor strămoşeşti, au rămas neclintite 
şi nezdruncinate. 

Şi aici încă odată s-a dovedit a fi adevărat dictonul bătrânesc, că 
„românul nu piere în veci”. 

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Arhiva Ion Gh. Pelivan – I ms. 
28 şi Ion Gh. Pelivan, tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de prof. Nicolae 
P. Nitreanu, vol. 2. Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 44‑83.



M I Ş C A R E A  N A Ţ I O N A L Ă  Î N 
B A S A R A B I A  Î N  A  D O U A  J U M Ă T A T E 

A  S E C O L U L U I  A L  X I X ‑ L E A

E v e n i m e n t e

În 1856, la 44 ani de la răpirea Basarabiei, e războiul Crimeii, cu Tratatul 
de pace de la Paris, când se retrocedează Moldovei cele 3 judeţe sudice: 
Cahul, Bolgrad şi Ismail. Aceasta permite reîntâlnirea fraţilor din dreapta 
cu cei din stânga Prutului, pe timpul războiului din 1853-1855, eveniment 
ce nu putea să nu trezească nădejde şi la restul de fraţi din celelalte judeţe 
nordice. 

În 1859 – Unirea Moldovei cu Muntenia, fapt ce dovedeşte că cu toată 
vitregia vremurilor, sângele de fraţi rămâne veşnic cu nostalgia lui. 

În 1861 – în Rusia desfiinţarea sclaviei ţărănimii. Trezeşte popoarele 
subjugate ţarului, şi nădejde în dezrobirea şi eliberarea naţională. 

La 1863 – răscoala în Polonia trezeşte ură împotriva generalului rus, 
schingiuitorul şi spânzurătorul general rus Muraviov „spânzurătorul”. 

Intelectualii din Basarabia – moldoveni, îşi amintesc de anul 1828 – 35 
ani în urmă – când s-a ridicat autonomia cu toate drepturile şi privilegiile 
acordate de Alexandru I, cu limba lor moldovenească. Ei îşi dădeau bine 
seama că în 1828, moldovenii basarabeni suferise tot aceleaşi metode 
brutale pe care le îndura acum Polonia. 

În 1864, ia naştere în Rusia autonomiile locale, economică, 
administrative şi culturale, numite zemstve, instituţii, care în Basarabia se 
introduc abia în 1869. 

Reprezentanţii tineretului moldovenesc, care îşi făcuse studii în şcolile 
înalte în Rusia, fiind chemaţi să conducă treburile şi interesele provinciei, 
ale judeţelor lor natale, aflându-se sub influenţa puternicului curent al 
liberalizării, apoi al poporanismului rusesc, s-au pus pe lucru cu tot elanul 
tineresc pentru ridicarea stării nenorocite – economice şi culturale a 
ţărănimii satelor moldoveneşti1. 

 Dar de la început, ei primii s-au lovit de necesitatea absolută a şcolii, 
a cărţii, a presei moldoveneşti, precum şi a limbii naţionale în administraţia 
şi justiţia Basarabiei. Or, limba moldovenească, în vederea rusificării, 
pretutindeni era interzisă2. 

1  Vezi: Zbornicul Zemstvei Guberniale, pe 1871, dezbaterile. 
2  Vezi: Hotărârile Zemstvei Guberniale din 1872, 1906. 
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În adunările generale ale zemstvei guberniale a provinciei precum şi 
la cele judeţene, nu odată a fost ridicată problema limbii moldoveneşti – 
pretutindeni, dar fără nici un folos. 

Toate aceste evenimente nu puteau să nu-i trezească şi să nu-i preocupe şi 
pe intelectualitatea basarabeană moldovenească, desigur soarta Basarabiei. 

Evenimentul care a impresionat mai mult a fost cel din 1859. Entuziasmul 
unioniştilor se transmite electric la intelectualitatea moldovenească 
basarabeană. 

Din corespondenţa unui anonim ce îşi zice Reuţescu (?) şi a lui Iancu 
Străjescu, fost ofiţer în armata rusă şi apoi emigrat în România, unde fusese 
numit membru al Academiei Române, către prietenul lor Ştefan Gonata din 
Sbiroaia, jud. Chişinău, se poate constata starea de agitaţie, ce frământa 
tineretul moldovean din Basarabia pe atunci pe chestiuni naţionale. 

În cercurile acestui tineret se vorbeşte de înfiinţarea între altele a unei 
tipografii moldoveneşti, de scoaterea unei gazete moldoveneşti, de tipărirea 
istoriei româneşti, etc. 

Din scrisoarea lui Reuţescu din Odesa către Gonata, din 21 aprilie 1862, 
se vede, că Gonata pregătea un „abecedar român“ şi o „istorie naturală”, pe 
care trebuia să le „tipărească“ la Chişinău şi în tipografia noastră. 

Tot în această scrisoare găsim frazele următoare: „Când s-a tipări în 
dziar istoria românească”, şi „mă mir de ce programul dziarului încă până 
acum nu s-a dat”? 

Se prea poate că aici e vorba de tipografia moldovenească pentru 
deschiderea căreia Ioan Cristi, tot în 1862, în zadar cere guvernatorului 
Basarabiei autorizaţia respectivă. De asemeni, se poate că în scrisoarea 
pomenită e vorba de ziarul moldovenesc, pentru scoaterea căruia în 1863 în 
zadar intervine Gheorghe Gore pe lângă acelaşi guvernator al Basarabiei3. 

Mişcarea naţională trebuie să fi luat un avânt puternic, căci Iancu 
Străjescu în scrisoarea sa către Gonata din 28 noiembrie 1862, constată cu 
satisfacţie: „Mulţumim Domnului, că s-au trezit bătrânii noştri după somnul 
cel adânc. Dacă ştie cu ce capete s-au născut, că au putut mai jumătate de 
veac să rămâie cu ochii închişi”. 

Mai departe, în aceeaşi scrisoare, urmează caracteristica regimului rus: 
„Sărmana Basarabie! Ce soartă crudă a mai avut ea! Să poată să încapă 
biata ţară în cele mai ascuţite şi mai aspre unghii a celui mai barbar şi mai 
blestemat guvern”. 

Din scrisorile aceluiaşi Străjescu cu Nicolae (Casso), Pavel Dicescu, Ion 
3  Vezi: Arhivele Statului din Chişinău, Secţia Guvernatorului militar, dosarul 

nr. 38/1861; şi L. T. Boga, Lupta pentru limba română şi ideea unirii la moldovenii din 
Basarabia 1812‑1918, Chişinău, 1932, p. 30 şi 31. 
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Cristi, B. P. Haşdeu, Gh. Gore, aflăm despre ziarul revoluţionar „Kolokol“ 
(Clopotul) al scriitorului rus emigrant A. I. Herţen, despre „propagandă şi 
propagandă”, despre chestia limbii române“ etc. 

Este foarte interesantă scrisoarea lui I. Străjescu din 4 august 1868, în 
care descrie primirea solemnă (e vorba de primirea solemnă a membrilor 
Academiei Române, veniţi la Bucureşti) şi după ce îşi exprimă regretul, că 
Gonata nu s-a prezentat la prima adunare a „Societăţii Literare” – cum se 
numea Academia Română la început, – unde s-au întâlnit românii din toate 
părţile României, autorul vorbeşte despre Ion Cristi şi viceguvernatorul rus 
Kunţevici – Kişkin, în termenii următori:

„Cum l-a împins naiba (pe Cristi) să vorbească sincer cu blestematul 
de Kişkin?“ (Kunţevici – Kişkin era viceguvernator al Basarabiei în anii 
1866). 

„Nu am spus eu odată lumii întregi, că purcalanul de rus nu-i altă nimică 
decât un porc de câine! Îmi închipuiesc botul lui, când răspunde: „Nelzia!”

Între scrisorile de mai sus ale lui I. Străjescu către Gonata, găsim ca 
anexă, la una din ele, şi un proiect de discurs, în care Străjescu între altele 
zice că „ne găsim în ajunul reformelor”, că „limba justiţiei trebuie să fie 
limba română”, că „elementul nostru, speranţa noastră, viitorul nostru este 
în popor“ şi că „a sosit timpul şi pentru noi, în care trebuie să ne întrebăm 
de vrem să fim sau să nu fim”. 

După cum se vede din scrisoarea din 22 februarie 1873, I. Străjescu, toată 
corespondenţa sa o trimite lui Gonata, nu prin poşta oficială, ci printr-un 
comisar special, care între alţii era şi prefectul de Bolgrad, Panaitescu. 

Tot pe această cale, credem, şi Gonata îi răspundea lui I. Străjescu. Din 
scrisorile din 28 noiembrie 1862, din 26 august 1866, din 3 noiembrie 1872 
şi 27 ianuarie 1873, reiesă clar:

a) că, naţionaliştii moldoveni din Basarabia se interesau mult de evoluţia 
politică, socială şi economică a Principatelor Unite. „Sunt sigur că 
doreşti să-ţi descriu actuala situaţie a ţării”, scrie Străjescu şi-i trimite 
lui Gonata „corespondenţa lui C. A. Rosetti din Paris”, discursurile lui 
I. Brătianu, discursurile lui Vernescu, etc., cu rugămintea, ca după ce se 
va citi, să le trimită pe urmă lui Petrache (adică, lui Petre Gh. Leonard), 
împreună cu scrisoarea”. 

b) că, la rândul lui, Străjescu îi cere lui Gonata articole despre Basarabia 
pentru ziarele româneşti „Concordia“ şi „Românul“ şi, totodată, îl 
roagă să-i trimită „tot ce s-a scris, adică s-a tipărit până acum despre 
Basarabia în limba rusă... 
Statistica Basarabiei... „să aduni totul şi să-mi trimiţi prin poştă”. 
În scrisoarea din 26 august 1866, Iancu Străjescu mărturiseşte, că el 
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„studiază mai mult istoria”. Omul trebuie să ştie „trecutul ţării sale”, zice el 
„altfel nu înţelege prezentul”. 

Iar în scrisoarea din 8 octombrie 1868, I. Străjescu îi trimite lui Gonata 
şi prietenilor lui sfatul: „Faceţi să aveţi numaidecât teatru românesc, altfel 
veţi peri cu toţii”. 

În corespondenţa sa, I. Străjescu pomeneşte despre Cipariu, despre 
basarabenii: Petre Leonard, Aristide Casso, C. Cazimir. 

Oarecare informaţii despre mişcarea naţională moldovenească 
basarabeană găsim şi în presa ruso-basarabeană. 

Din ziarul săptămânal „Bessarabskie Oblostnîe Vedomosti“ (Mesagerul 
oblastii Basarabiei), organ al autorităţilor ruse locale, în partea neoficială, 
se poate constata că, între 1863-1867, între alte chestiuni de interes pur 
local basarabean (viticultura, agricultura, împroprietărirea ţăranilor, limba 
moldovenească în şcolile primare basarabene, etc.), se vorbeşte cu multă 
căldură despre istoria Moldovei şi Munteniei, despre Ştefan cel Mare şi 
Mihai Viteazul, despre prinţul Dimitrie Cantemir, despre tânăra literatură 
română, se popularizează scriitorii Alexandru Donici, fabulistul poetul 
Conachi, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri şi alţii. 

Tot nr. 6 al acestui ziar săptămânal, din 6 februarie 1865, găsim publicate 
mai multe discursuri ale demnitarilor basarabeni, rostite la banchetul din 
26 ianuarie 1865, la clubul englezesc, banchet oferit de primăria oraşului 
Chişinău, cu ocazia decretării noii reforme a justiţiei în Rusia (1864). 

Între alţii oratori a vorbit şi primarul Chişinăului Ion V. Cristi. Iată 
câteva pasagii, care în mod indirect ating şi chestia naţională. 

„Procedurile vechi ruse (civil şi penal), zice Cristi, nu au izvorât din 
viaţa poporului, ci au fost nişte creaţii ale fanteziei germane, pe care le-au 
părăsit înşişi nemţii. Procedurile noi sunt în acord atât cu ceia ce a existat 
la noi în antichitate, cât şi cu acele idei şi obiceiuri juridice care până astăzi 
s-au păstrat în poporul nostru. 

Comparaţi – continuă Cristi – actualele noastre hotărâri şi verdicte, cu 
vechile hotărâri publicate în actele juridice, sau cu hotărârile Divanurilor 
Moldovei şi veţi vedea, că atunci se săvârşea adevărata judecată. 

Este cunoscut, că nicăieri tribunalele nu sunt aşa de încărcate de 
numeroasele procese, ca în Basarabia. Pentru acest lucru, mulţi aduc Basarabiei 
reproşuri. Dar ei nu ştiu că aceasta provine din cauza că în Basarabia demult 
au dispărut robii, care nu aveau dreptate de a se adresa tribunalelor. 

De aceia, precum şi din cauza graniţei apropiate, prin care ştirile despre 
orânduieli mai bune ajung chiar şi la urechile ţărănimei noastre (cum era, 
de pildă, reforma agrară înfăptuită de Cuza Vodă), – Basarabia are nevoie 
de procedurile noi (statutele procedurilor noi), mai mult decât orice. 
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Alexandru Alexandrovici (e vorba de Djunkovski, preşedintele 
tribunalului civil – n.n.) – termină Cristi, adineaori ne-a vorbit despre 
„Dreptul roman”, care funcţionează în Basarabia. Dar în vinele noastre 
curge şi ceva sânge roman, adică sânge ale acelei naţii care mai mult ca 
oricare alta s-a distins în domeniul jurisprudenţei”. 

Un alt orator basarabean, Gheorghe Sp. Gore, redactor al părţii 
neoficiale a săptămânalului pomenit mai sus, la sfârşitul discursului său, 
rosteşte toastul următor:

„Daţi-mi voie, domnilor, să toastez pentru sănătatea tuturor categoriilor 
sociale din provincia noastră, pentru viitoarea prosperitate a Basarabiei 
noastre bogate şi istorice a acestei Dacii vechi, care a fost una din cele mai 
frumoase provincii ale monarhiei universale romane”. 

Fără îndoială, că astfel puteau vorbi numai moldovenii luminaţi şi 
patrioţi, care aveau conştiinţa originei lor „romane“ latine, care se mândreau, 
că „în vinele lor curge şi ceva sânge roman”, că peste graniţa apropiată 
a Prutului, adică în Principatele Unite, sunt „orânduieli mai bune“ ca în 
Rusia şi că „în Basarabia”, „bogată şi istorică această Dacie veche”, „de 
mult au dispărut robii”. (Dezrobirea ţăranilor în Moldova s-a făcut în 1749 
de către Constantin Vodă Mavrocordat)4. 

De asemeni, o frumoasă şi curajoasă manifestare a sentimentului 
de solidaritate naţională românească găsim şi în scrisoarea boierului 
moldovean de la Bălţi Alexandru Constantin Bodescu, trimisă în 1868 
preşedintelui Academiei Române cu prilejul înfiinţării acestei instituţii 
culturale româneşti. 

Iată cum sună această scrisoare. 
„Eu, Alexandru Constantin Bodescu, sfetnicul Curţii Imperiale 

Ruseşti, de felul meu din oraşul Bălţi, dorind, ca toţi românii de a contribui 
la încurajarea învăţăturii în România, declar că ofer suma de 2 000 ruble, 
ceea ce face 5 200 de franci, după cursul zilei, pentru Academia Română”5. 
În această manifestare a lui A. C. Bodescu, avem de a face nu numai cu 
vorba şi cuvântul, ci deja cu fapta, îndreptată spre „încurajarea“ culturei 
româneşti. 

Mult trebuie să fi contribuit la deşteptarea conştiinţei naţionale a 
intelectualilor moldoveni basarabeni şi artiştii Teatrului naţional din Iaşi, ca 
M. Millo, Luchian, Bobescu... etc., care deseori veneau la Chişinău şi jucau 
diferite piese la teatrul lui Grosman şi apoi la Teatrul nobilimei basarabene 
(Blagorodnoie Sobranie). 

După spusele răposatului C. D. Chiriac, la reprezentaţiile artistice 
4  Vezi: I. Nistor, Istoria Basarabiei, Cernăuţi, 1923, p. 226. 
5  Ibidem, p. 387-388. 
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româneşti de la Teatrul nobilimei basarabene din Chişinău totdeauna 
participa însuşi guvernatorul Fonton de Verrayllon, care era însurat cu o 
româncă din Muntenia (Filipescu). 

La această deşteptare, fără îndoială, a contribuit şi Gavriil Muzicescu, 
originar din comuna Coştangalia, din sudul Basarabiei, fost şeful corului 
metropolitan din Iaşi, concertele religioase – bisericeşti şi laice ale căruia, 
date la Chişinău, în Teatrul nobilimei, nu odată le-am savurat şi noi din 
adolescenţa noastră. 

Ovaţiile entuziaste ale publicului moldovenesc provocate de jocul 
artistic, de dansurile şi cântecele româneşti, de frumoasele costume 
naţionale executate atunci, de artiştii de la Iaşi, erau nu numai expresia 
sa adresate unei mulţumiri sufleteşti, şi în acelaşi timp, şi o manifestare 
politică a sentimentului naţional moldovenesc. 

Dintre fruntaşii naţionalismului moldovenesc din Basarabia, de la 
sfârşitul epocii despre care vorbim, merită o deosebită atenţie Mihail V. 
Stroescu6, unul dintre cei patru fraţi, care toţi au fost cunoscuţi ca înfocaţi 
naţionalişti moldoveni. 

Dar cercurile naţionaliste moldoveneşti din Basarabia nu puteau să 
nutrească faţă de ruşii cotropitori decât numai sentimente de ură. 

Despre aceste sentimente ne vorbesc destul de elocvent poeziile încă 
nepublicate ale poetului basarabean Matei Donici, care în original, încă în 
1919-1920, se mai păstrau la Dr. Elena Gh. Donici, din Franţa, şi din care 
dânsa a binevoit a ne trimite câteva în copie. 

Mişcarea naţională moldovenească trebuie să fi luat proporţii 
îngrijorătoare pentru stăpânirea rusă, deoarece de ea se sesizează, în afară 
de Ministrul de Interne, cum se va vedea mai jos, şi curatorul învăţământului 
Golubţov din circumscripţia şcolară Odesa. 

În adresa sa nr. 6 din 12 ianuarie 1868, adresată gubernatorului 
Basarabiei Gh. Gh. Gangarot, curatorul Golubţov constată:

a) că, „contele D. A. Tolstoi, ministrul Instrucţii Publice, vizitând în 1867 
aşezămintele şcolare din regiunea Odesa, a observat că... . moldovenii 
din Basarabia nu toţi cunosc limba rusă, că în unele parohii ortodoxe până 
acum toată slujba bisericească se oficiază în limba moldovenească”. 

b) că, „cultura rusă a moldovenilor din Rusia a căpătat o semnificaţie 
politică, deoarece, Unirea Moldovei cu Valahia... . produce o acţiune 
de atracţie vădită şi la vecinii moldoveni din Basarabia”7. Prin urmare, 
autorităţile locale ruse erau sesizate să ia măsurile necesare pentru ca 
6  Apoi despre Vasile M. Stroescu, vezi în altă parte. 
7  Vezi: L. T. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea unirii la români 

basarabeni, Chişinău, 1932, p. 32-33.
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toţi moldovenii basarabeni să înveţe limba rusă, pentru ca în parohiile 
moldoveneşti slujba bisericească să se oficieze şi în limba rusă şi 
pentru ca moldovenii cât mai repede să fie împărtăşiţi „culturei ruse“ 
cu scopul politic, ca „Unirea Moldovei cu Valachia“ să nu mai poată 
produce la ei nici „o acţiune de atracţie”. 
Faimosul istoric rus P. N. Batiuşkov nu se jenează de loc, să recomande 

guvernului său următorul sfat: „Dacă voim ca populaţia rusească să nu se 
românizeze, dacă voim ca Basarabia să nu ajungă obiectul dorinţelor şi 
agitaţiile românofile, atunci trebuie, ca prin mijlocul şcoalelor, să ne grăbim 
a face, ca măcar jumătate din ţăranii moldoveni să devină ruşi”8. 

Cu alte cuvinte, Batiuşkov recomandă o rusificare forţată a moldovenilor 
basarabeni. 

Bineînţeles, guvernul rus a căutat să ia toate măsurile pentru 
deznaţionalizare şi rusificarea moldovenilor basarabeni. 

În acest scop, ca instrumente au fost întrebuinţate nu numai şcoala, 
administraţia, justiţia şi armata, ci chiar şi biserica. 

Cel mai mare mâncător de moldoveni s-a dovedit a fi capul bisericii 
basarabene – episcopul Paul Lebedev, despre a cărui activitate justificatoare 
vorbim în altă parte. 

Generaţia a doua urmează calea deschisă şi bătută de cea dintâi, 
depărtându-se tot mai mult de idealurile ce însufleţeau pe unioniştii din 
1860-1880. 

Dar soarta a voit, ca unii reprezentanţi ai acestei generaţii, descendenţi ai 
unioniştilor din 1860-1880, completamente rusificaţi şi consideraţi pierduţi 
cu desăvârşire pentru cauza moldovenească, să fie nevoiţi a-şi părăsi 
latifundiile din guberniile centrale moscovite, a se înapoia în provincia 
natală a bunicilor lor – Basarabia, să înveţe ei şi copiii lor moldoveneşte, să 
fie atraşi de curentul puternic naţional – revoluţionar din 1917 şi astfel să 
ia parte la dezrobirea Basarabiei de sub jugul moscovit, adică la realizarea 
idealului bunicilor. 

Fiii lui Ion Gh. Catargi, care a fost mareşal de oblostie al Basarabiei şi 
care în tinereţea sa visase să părăsească Rusia şi să-şi stabilească domiciliul 
permanent în Moldova, (după 1900), se găsesc în slujba diplomaţiei ruse, 
unul, Gheorghe, la ambasada rusă din Constantinopol, iar altul, Mihail, la 
ambasada rusă din Berlin. 

Idealurile, opera şi năzuinţele vechilor naţionalişti şi separatişti sunt cu 
desăvârşire uitate. Sunt uitate într-atât, încât iniţiatorii mişcării naţionale 
moldoveneşti din 1900 încoace nici nu bănuiau măcar că ar fi mai existat în 

8  P. N. Batiuşkov, Basarabia, Petersburg, 1892 (pagina nu este indicată – n.n.)
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Basarabia, sub oblăduirea muscălească, vre-o mişcare naţională şi încă cu 
tendinţe hotărâte de separatism. 

Astfel că, afirmaţia unor scriitori basarabeni, cum că naţionaliştii 
moldoveni din epoca 1866-1880 au pregătit mişcarea naţională din 1900, 
1905 şi 1912, este absolut neîntemeiată. 

Mişcarea din 1900-1917 nu are nici legătură cu acea mişcare veche, 
izvorând din acelaşi sentiment naţional, ea porneşte din alte straturi sociale 
şi este încurajată de alte împrejurări politice. 

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Fond 
Arhiva Ion Pelivan – I ms. 3b şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. 
Lucrare îngrijită de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 
1984, p. 84‑92. 



O R I G I N E A  M I Ş C Ă R I I  N A Ţ I O N A L E 
M O L D O V E N E Ş T I  D I N  B A S A R A B I A  

D I N  A N I I  1 9 0 5 ‑ 1 9 0 6 1

Unii scriitori români cred, că mişcarea naţională din Basarabia începe 
cu revoluţia din 1917-1918. Ei mai cred, că fără concursul refugiaţilor 
ardeleni şi bucovineni nu s-ar fi putut face Unirea. 

Iar unii gazetari ruşi din Basarabia afirmă, că atât mişcarea noastră din 
1905 cât şi cea din 1917-1918, s-a făcut şi s-a alimentat de către oamenii 
politici din România Veche!

Tot aşa se afirmă, de către duşmanii Ucrainei independente, că mişcarea 
ucraineană din 1917-1918 ar fi fost o invenţie austro-germană. 

Cât priveşte mişcările noastre moldoveneşti, ele totdeauna au avut ca 
izvor conştiinţa noastră naţională, care în cursul robiei muscăleşti niciodată 
nu s-a stins definitiv. 

O serie de documente care vor fi publicate – spre într-un viitor apropiat – 
vor dovedi pe deplin afirmaţia ce fac. 

Este adevărat, că în unele epoci, cum e de pildă aceea a ţarului Alexandru 
al III-lea, conştiinţa noastră naţională s-a manifestat foarte slab. 

Istoricul A. C. Nacco, în anii 1870-1880, credea că Basarabia s-a rusificat 
în mod definitiv. El însă se înşela. Sub cenuşa groasă a împrejurărilor 
vitrege, cărbunele conştiinţei naţionale continuă să ardă. 

Când împrejurările se schimbau, cărbunele acesta începea să ardă cu 
pară. 

Evenimentele mari, care au favorizat trezirea şi menţinerea simţului 
nostru naţional, au fost următoarele:

1. Războiul ruso-turc din 1829-1830;
2. Războiul Crimeii din 1855-1856 şi retrocedarea Basarabiei de sud 

(judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail);
3. Unirea Principatelor Dunărene din 1859;
4. Emanciparea ţăranilor ruşi din 1861, reforma justiţiei ruse din 

1864 şi mai ales descentralizarea administrativo-economică, prin crearea 
autonomiilor locale: Zemstvele şi Dumele orăşeneşti tot din 1864;

5. Războiul ruso-turc din 1876-1877, întâlnirea românilor de dincoace 
şi de dincolo de Prut pe câmpul de luptă, la Plevna şi aiurea, şi noua răpire 
a „Basarabiei de sud”;

6. Straşnica lovitură dată autocraţiei ţariste de Japonia în războiul din 
1904-1905, revoluţia şi înfiinţarea Dumei Imperiale;

1  Ziarul Cuvântul Moldovenesc, nr. 48, an. VI, 22 noiembrie 1931. 
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7. Prăbuşirea ţarismului, ca rezultat al războiului mondial şi marea 
revoluţie din 1917. 

De influenţa tuturor acestor evenimente asupra conştiinţei naţionale a 
moldovenilor basarabeni mă voi ocupa cu altă ocazie. Acum subliniez pe 
scurt numai importanţa pentru noi a războiului ruso-japonez din 1904-1905. 

În primul rând, acest război a pregătit terenul pentru propaganda 
naţională în rândurile ţărănimii noastre. 

Pe câmpiile nesfârşite ale Manciuriei se întâlneau moldovenii noştri cu 
o mulţime de seminţii străine – fiecare cu limba şi credinţa ei deosebită – 
care nu aveau nimic comun între ele, afară de jugul moscovit. 

Acolo stând timp îndelungat „moscălaşii“ noştri duceau dorul de ţara 
lor, de rudele şi prietenii lor, de soarele şi pământul Basarabiei, de produsele 
ei. 

În al doilea rând, revoluţia – produsul acestui război – a trezit popoarele 
mai culte din Rusia, ca polonii, estonienii, letonii, nemţii etc., nădejdea 
desfacerii imperiului rus şi a dezrobirii lor. 

Intelectualii noştri moldoveni, cel puţin unii din ei, care veneau în 
contact permanent cu reprezentanţii acestor popoare, fie pe câmpiile 
manciuriene, fie pe băncile universitare, fie în alte locuri, nu puteau să nu 
se „molipsească“ de ideile lor eliberatoare. 

Imnurile lor naţionale „Eşce Polşeani ne zghinela“ „Scene voeria 
Ucraina“ nu puteau să nu-i împingă pe ai noştri să înveţe şi să cânte 
„Deşteaptă-te române!“ sau „Moartea ne vine, dar nu ne pasă”. 

Contactul cu reprezentanţii popoarelor mai culte trebuia să îi pună pe 
studenţii şi ofiţerii moldoveni să se intereseze de trecutul Basarabiei, de 
istoria Moldovei, de literatura română. 

Cât priveşte concursul fraţilor din România veche pentru mişcarea 
noastră din 1905-1906 el a fost aproape zero. 

Ţin minte că gruparea noastră naţional-democratică din 1905 se revolta 
de indeferentismul celor din România Veche faţă de cauza românească din 
Basarabia. 

Ei, săracii, ne considerau pierduţi din punct de vedere naţional. Şi toate 
privirele lor erau îndreptate numai spre Ardeal şi Bucovina. 

P. S.: Dar oare în zilele noastre de astăzi, nu se observă acelaşi fenomen?
E bine să medităm mai mult. Basarabia şi Bucovina reprezintă problema 

încă nerezolvată de istorie. 
Problemele mondiale, oricare ar fi ele, se rezolvă în virtutea unor 

principii legale, unanim recunoscute, (în matematică şi în ştiinţe se zice „în 
baza unor formule exacte”) şi nu în baza unui dictat al forţei brutale. 
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Răbdare, că vine şi vremea formulelor ştiinţifice exacte, şi nu e departe 
acea vreme. 

N. Nitreanu

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorului Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 130‑132. 



R Ă Z B O I U L  M O N D I A L  ( 1 9 1 4 ‑ 1 9 1 7 ) 
Ş I  M I Ş C A R E A  S E P A R A T I S T Ă  D I N 

B A S A R A B I A
Nu trece nici un an de la începerea războiului mondial (1 august 1914) 

şi în cercurile intelectualilor moldoveni se şi ridică chestiunea eliberării 
Basarabiei de sub jugul rusesc. 

Încă în 1905, între emigranţii basarabeni din România, se înfiinţase o 
organizaţie, care avea de scop dezrobirea acestei provincii1. Iată ce scrie în 
această privinţă, în 1915, bătrânul revoluţionar Zamfir Arbore, unul din cei 
mai vechi emigranţi basarabeni din România, convins de biruinţa armatelor 
austro-germane:

„A veni în ajutorul acestor 2 000 000 de români, a smulge această 
poporaţiune nenorocită din ghiarele Rusiei, este datoria sfântă a românilor. 
Soarta moldovenilor din Basarabia este groaznică. 

Acolo piere neamul nostru, sugrumat de muscali. 
Astăzi (1915), nu mai poate fi vorba de o simplă autonomie a Basarabiei. 
Acum e vorba de liberarea Basarabiei. 
Au trecut o sută de ani, de când această parte a Ţării Româneşti, zace 

sub călcâiul muscalilor, strivită, sugrumată, martirizată. 
A sunat ora supremă a mântuirei. O lume întreagă urmăreşte cu o 

încredere straşnică războiul istoric al Austro-Germaniei cu despotismul 
rus... 

Dar, în faţa victoriilor armatelor austro-germane se clatină imperiul 
ţărilor şi în curând se va deschide porţile temniţei, unde zac nenumărate 
popoare subjugate, odinioară libere şi neatârnate, acum încătuşate de 
muscalime!

Aceste porţi zăvorâte până acum, se vor deschide... . Basarabia se va 
elibera. Trebuie să se libereze, împreună cu Polonia, Ucraina şi Finlanda. 

Numai înfrângerea Rusiei şi retragerea ei în hotarele etonografice 
ale vechii împărăţii moscovite, va asigura odată pentru totdeauna viitorul 
neamului nostru”2. 

Un alt emigrant basarabean – Gh. Dighiş (Ion Costin) – vorbind 
despre regimul apăsător al cinovnicimei ruse din Basarabia, ajunge şi el la 
concluzia, că „Basarabia trebuie recucerită”. 

„Desigur, zice Dighiş, românul basarabean nu-şi putea deschide inima 
în faţa cinovnicilor ruşi. Cnutul şi deportarea în Siberia ameninţau prea 

1  Zamfir Arbore, Liberarea Basarabiei, Bucureşti, 1915, p. 55. 
2  Ibidem, p. 49-56. 
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mult, pentru ca românul din Basarabia să-şi fi putut spune făţiş gândurile 
şi dorinţele. O, de ar fi putut ei vorbi din inimă..., care român de peste Prut 
n-ar fi strigat trimisului imperial de la Petersburg:

„Vreau alipirea la Patria Mamă:
„Vreau viaţa românească!3... 
Ca lăcustele s-au aruncat cinovnicii, asupra pământului roditor şi bogat 

al Basarabiei. Ca lipitoarele au supt toată vlaga şi tăria fraţilor noştri de 
peste Prut. N-a fost ţinut, n-a fost oraş şi târg şi sat, care să nu fi gemut sub 
călcâiul murdar al cizmei celor mai păcătoşi dintre cinovnici. 

Basarabia trebuie să redevină românească. Basarabia trebuie 
recucerită”.4 

În acelaşi an, 1915, în cercurile politice din România neutrală, ca şi în 
presă, se discută mereu chestiunea: „Cu cine să mergem? Cu Austro-Ungaria 
sau cu Franţa, Anglia şi Rusia?”. 

Ca răspuns la această întrebare, un al treilea emigrant basarabean, 
profesorul de la Iaşi, Axenti Frunză, în broşura sa „România Mare”, scrie 
următoarele: „Pentru ce să regretăm insuccesul unor vecini (Rusia bătută 
în războiul cu Japonia în 1903-1904), care ne-au furat în mijlocul zilei, şi 
în mijlocul unui secol de lumină ne-au smuls, cu carne şi sânge, o parte din 
trupul nostru, nouă prietenilor şi aliaţilor de la Plevna?

A reînnoi contractul cu această lume a crimei şi întunericului, de unde 
figura rânjândă a călăului ne pândeşte, însăşi existenţa noastră de popor?

Românii de peste Prut (basarabenii) în această oră supremă, visează 
să vadă venind dinspre Apus... muscali din neamul lor, să-i elibereze de 
pacostea străină, să-i unească“ cu ai noştri de dincolo”5. 

 Peste un an, în 1916, apare la Bucureşti un volumaş de poezie de 
Sergiu Cujbă, poet basarabean, volumaş intitulat „Patrie şi libertate”. În el 
găsim poezia „Doina Prutului”, care ne vorbeşte de reîntregirea Moldovei 
lui Ştefan cel Mare, din care făcuse parte şi Basarabia. 

„Foaie verde de secară
Prutule, apă amară
Ce vii tulburat prin ţară?
Cum să nu fiu tulburat,
Dacă-atât am aşteptat
Şi aştept-aştept mereu
Să se schimbe rostul meu?

3  Gh. Dighiş (Ion Costin), Sub jug străin, Bucureşti, 1915, p. 11. 
4  Ibidem, p. 11, 14, 48. 
5  Axenti Frunză, România Mare, Bucureşti, 1915, p. 96. 
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......................................... 
O stăpâne, Doamne sfânt
Ce nu ieşi tu din pământ
Să baţi aprig din picior
Să-ţi aduni al tău popor?
Iar eu mândru, „fericit”,
Să curg iarăşi lin, tihnit. 
Pentru-un singur neam şi-o ţară. 
Cum a fost odineoară!6. 

Publicat după Ion Pelivan, tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de prof. 
Nicolae P. Nitreanu, Vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 124‑129. 

6  Vezi: Gh. Cardaş, Poeţii şi prozatorii basarabeni (1812‑1918), Bucureşti, 1916, 
p. 540. 



C U V Â N T A R E A  D E P U T A T U L U I 
I O A N  P E L I VA N  

Î N  Ş E D I N Ţ A  D E  I N A U G U R A R E  
A  S F A T U L U I  Ţ Ă R I I ,  

2 1  N O I E M B R I E  1 9 1 7 ,  C H I Ş I N Ă U

„Prea stimaţi deputaţi ai Înaltei Adunări!
Astăzi este ziua cea mai însemnată în istoria poporului moldovenesc. 

Acest popor a fost condamnat să piară, dar astăzi el renaşte; a fost 
înmormântat, dar astăzi a-nviat. Toţi moldovenii simt o bucurie nemărginită 
când văd drapelul naţional, care fâlfâie deasupra acestui palat. Astăzi 
se-nfăptuieşte idealul strămoşilor noştri şi speranţele tuturor conducătorilor 
poporului nostru, care s-au coborât în morminte cu durere-n suflet. Daţi-mi 
voie, în acest moment istoric, să-mi îndrept privirile îndărăt şi să ating puţin 
istoria poporului nostru, plină de lacrimi şi dureri. 

În anul 1812, noi am fost rupţi din trupul Moldovei şi anexaţi la statul 
rus. În trecutul poporului nostru întotdeauna s-a întâmplat astfel: când se 
luptau între ei doi bandiţi – rusul şi turcul, nici unul din ei nu suferea, ci 
suferea nenorocitul nostru popor moldovenesc. Aşa s-a întâmplat şi în anul 
1812, când Basarabia a fost ruptă de la 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 cizmele 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 atingea. Turcul ne-a lăsat şcoala în forma 
în care am moştenit-o de la bunici cu predarea în limba natală; el nu ne 
forţa să învăţăm turceşte. 

Acelaşi lucru a fost şi în domeniul justiţiei şi administraţiei. Noi 
aveam legile noastre, prin care ne ocârmuiam, noi aveam judecătorii noştri 
moldoveni, pe care îi alegeam noi după regulile moştenite de la străbuni. 
Ocârmuitorii se bucurau de iubirea poporului, fiindcă ei erau ridicaţi la 
acea cinste de către popor. Şi aşa era bine. 

Iată 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 tulburat. Ei ştiau că în 
Rusia ţăranii se găsesc în robie, că ei se vând ca dobitoacele. De o mult 
mai mare libertate se bucurau ţăranii din Moldova, decât în Rusia. Este 
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drept, împăratul Alexandru I, «Binecuvântatul», ne-a acordat în anul 1818 
autonomie, dar, după 10 ani, împăratul Nicolae I, care era un duşman al 
libertăţii, a suprimat-o. Din acest moment se începe perioada suferinţelor 
poporului nostru. Slugile ţarismului rusesc tindeau spre înăbuşirea 
spiritului naţional, spre izgonirea limbii noastre natale din biserică, şcoală, 
administraţie, ca s-o nimicească cu totul. Rusificatorii cruzi au ponegrit 
numele de moldovean, bălăcindu-l în noroi şi numindu-l «bou». Aceste slugi 
au nimicit cântecul Moldovei, în care se deplângea soarta moldovenilor, 
care din cauza discordiei au căzut în robie. 

Îmi aduc aminte de un fiu al Patriei noastre scumpe, Dimitrie Moruzi, 
care a scris «Pribegi în ţară răpită», un fel de evanghelie a moldovenilor. 
Această carte trebuie citită de către fiecare din noi. Mulţumită acestor 
scriitori s-a menţinut spiritul naţional şi există speranţa în eliberare. A 
trebuit să suferim un timp îndelungat, şi abia în anul 1905 se-ncepe mişcarea 
naţională. Atunci se face încercarea de-a propovădui limba părinţilor noştri. 
Până atunci se socotea ca o mare ruşine a vorbi moldoveneşte şi cu durere 
în suflet auzim că înşişi moldovenii spuneau că nu este frumos să vorbim 
moldoveneşte, fiindcă limba moldovenească este o limbă vulgară. Trebuia 
să păstrăm în ţara noastră totul ce ne amintea despre trecutul nostru, 
dar slugile ţarismului rusesc ne-au pocit prenumele, au schimbat chiar 
denumirile de oraşe, sate şi de toate lucrurile care puteau servi ca dovadă 
că aici a trăit un popor independent. Şi totuşi ideea autonomiei la poporul 
nostru n-a murit cu desăvârşire, fiindcă au rămas hrisoave vechi şi mărturii: 
manuscriptele lui Mavrocordat şi legile lui Donici, din care se vede că 
oarecând în aceste locuri a fost Moldova independentă, care se ocârmuia 
prin legile şi obiceiurile ei. În afară de aceasta, istoria mărturiseşte că ideea 
autonomiei s-a păstrat în scrierile autorilor basarabeni, care 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 idee a fost însuşită de către soldaţii 
noştri şi ei o răspândesc pretutindeni, muncind cu râvnă pentru înfăptuirea 
ei. Numele lor trebuie să fie înscris cu litere de aur în istoria poporului 
nostru. (Aplauze furtunoase.) 

Dacă n-ar fi fost Congresul lor din octombrie, care a proclamat 
autonomia Basarabiei, deschiderea Sfatului Ţării n-ar fi avut loc. Dacă 
n-ar fi fost ei, domnilor deputaţi, d-voastră astăzi nu v-aţi fi adunat aici, în 
Sfatul Ţării. (Voci: Bravo! Ura!) Aceşti urmaşi ai lui Ştefan cel Mare şi-au 
luat obligaţiunea grea de a ne recuceri drepturile, pe care noi le-am pierdut. 
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Să nu uitam că, dacă noi moldovenii am fi uitat limba noastră, noi am fi fost 
şterşi de pe pământ. 

Numai mulţumită limbii noi am trăit şi numai mulţumită ei noi vom 
putea trăi mai departe. Poporul nostru în trecut n-a avut altă mângâiere decât 
biserica. În vremea ţarismului el a fost nevoit să asculte serviciul divin în 
limbă străină, pe care n-o înţelegea. Trebuie ca în toate satele moldoveneşti 
să se oficieze serviciul religios în limba moldovenească. Până ieri 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 
învaţă copiii noştri în limba moldovenească, zadarnic sunt toate principiile 
libertăţii. Numai prin şcoala moldovenească poporul nostru va putea fi scos 
din robie spre lumină şi fericire. 

Nu numai învăţătura, ci şi judecata se făcea în limba străină de către 
judecători străini poporului nostru. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea 
judecători. De aceea eu strig: creaţi legi noi, sfinte, bune, care ar corespunde 
tradiţiilor, vieţii şi istoriei poporului 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 acum înainte, eroii noştri îşi vor face serviciul militar aici, în ţara 
lor, ca, la caz de nevoie, noi să avem apărători 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.)

Publicat după Procesul verbal nr. 1 al şedinţei organului basarabean al ţării – 
Sfatului Ţării, care a avut loc în oraşul Chişinău la 21 noemvrie 1917, în 
prezenţa deputaţilor aleşi şi a reprezentanţilor diferitelor organizaţii obşteşti, 
militare, politice şi naţionale în Patrimoniu. Almanah de cultură istorică, 
(Chişinău), nr. 1, 1990, p. 173‑175. 



M I Ş C A R E A  N A Ţ I O N A L Ă  
Î N  B A S A R A B I A  

P Â N Ă  L A  U N I R E A  D I N  1 9 1 8 . 
S C U R T Ă  S C H I Ţ Ă  I S T O R I C Ă

Împrejurările în care s-a înfăptuit marele act al Unirii Basarabiei într-o 
măsură oarecare sunt cunoscute intelectualităţii româneşti. 

Mai puţin este cunoscută sau aproape de loc mişcarea naţională din 
Basarabia, care a precedat marele eveniment de la 27 martie 1918 şi care 
în cele din urmă a dus la realizarea idealului nostru naţional; personalităţile 
care au întruchipat ideea naţională, care au reprezentat şi condus mişcarea, 
până când a sosit ceasul dezrobirii. Mai târziu, această mişcare naţională a 
fost transformată în mişcare unionistă. 

S-a acordat şi se acordă foarte puţină atenţie trecutului nostru 
moldovenesc din Basarabia, de sub oblăduirea muscălească de către 
tineretul nostru intelectual, decât în rare excepţii. 

Despre, trecutul Ardealului şi Bucovinei după Unire au apărut o 
mulţime de scrieri voluminoase. Despre Basarabia însă nu s-a scris aproape 
nimic, iar cei care au şi scris, au strecurat multe greşeli. De aceea nu putem 
cunoaşte istoria şi rolul diferitelor categorii sociale legiferate de ruşi. Nu s-a 
scris decât foarte puţin despre viaţa culturală a moldovenilor basarabeni în 
decursul de un veac de robie. Nu s-a adunat aproape nimic din admirabilul 
şi neîntrecutul folclor moldovenesc. 

Până acum încă nu s-a dezlegat taina rezistenţei moldovenimei 
basarabene contra politicii ţariste brutale şi perfide de deznaţionalizare. Nu 
se ştie încă cum a trăit moldovenimea basarabeană subjugată muscalului 
timp de 106 ani, cum a simţit, cum a gândit, cum a suferit şi mai ales cum 
a luptat pentru păstrarea fiinţei sale etnice. 

P a t r i o t i s m u l  b o i e r i m i i  b a s a r a b e n e

Studiind istoria mişcării naţionale a moldovenimei basarabene de 
sub stăpânirea rusă, am ajuns la convingerea că în tot acel secol de robie 
muscălească lupta pentru păstrarea fiinţei sale etnice, cu toate piedicile 
grele, niciodată nu a încetat. Lupta aceasta în diferite epoci şi-a schimbat 
numai forma de manifestare, dictată de împrejurări. 

Marele nostru istoric A. D. Xenopol afirmă că în 1812, când ruşii 
au răpit Basarabia, în Moldova şi Muntenia nu prea exista conştiinţă 
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naţională1. În ce priveşte însă Basarabia, în publicistica rusă se găsesc o 
serie de mărturisiri contrarii afirmării lui Xenopol. 

De pildă, F. F. Vighel, un german rusificat din Baltica, fost viceguvernator 
al Basarabiei de la 1812-1823, constată în „memoriile“ sale, partea VI, că: 
„boierii moldoveni se considerau conducători fireşti ai poporului, apărând 
cu energie naţiunea lor şi chiar în cazuri neînsemnate, protestând contra 
acelora care îndrăzneau să se atingă de ea”. 

Acelaşi lucru îl mărturisesc, în mod indirect şi rapoartele oficiale ale 
guvernatorilor Basarabiei, Harting şi Bahmetiev, trimise Ministerului de 
Interne din Petersburg. Acelaşi lucru îl dovedesc nenumăratele şi energicele 
proteste iscălite de zeci de boieri mazili şi răzeşi basarabeni, contra 
guvernatorului Harting, care în rapoartele sale către guvernul din Petersburg 
afirmă că nici în Moldova veche şi, prin urmare nici în Basarabia, nu au 
existat şi nu există legiuiri naţionale moldoveneşti şi că locul lor l-a ţinut 
bunul plac şi samovolnicia boierilor2. Prin această afirmaţie, guvernatorul 
Harting, care nu ştia nici limba, nici legiuirile moldoveneşti, dorea să 
determine guvernul rus să introducă în Basarabia legiuirile ruseşti. 

Or, intelectualii moldoveni, în protestele lor, căutau să dovedească, 
că în Moldova încă din veacul al XIV-lea a domnit prin hexabiblos-ul 
judecătorului Hermenopulos din Tesaloniki, legile romane şi novelele 
împărăteşti, pe lângă pravilele lui Vasile Lupu şi hrisoavele lui Alexandru 
Mavrocordat şi a altor voievozi ai Moldovei3. 

A l e x a n d r u  S c a r l a t  S t u r d z a

În ordinea cronologică, cel dintâi reprezentant al ideii naţionale şi al 
naţionalismului moldovenesc din Basarabia, este fără îndoială, diplomatul 
Alexandru Scarlat Sturdza, fiul primului guvernator rus în provincia noastră 
(1812-1813) şi vărul lui Mihai Vodă Sturdza. 

Scriitorul F. F. Vighel despre Alexandru Scarlat Sturdza mărturiseşte:
1. că dintre boierii moldoveni, Alexandru Sturdza a fost acela care 

„în mod sincer îşi iubea pe compatrioţii săi şi totdeauna cu căldură 
sărea întru ocrotirea lor”;

2. că mulţumită legăturilor sale de adâncă prietenie cu Capodistria, 
ministrul de externe al ţarului Alexandru I, Alexandru Sturdza 

1  Vezi: A. D. Xenopol, Centenarul răpirii Basarabiei, în revista „Viaţa 
Românească”nr. 3, 1912. 

2  Vezi: Arhiva ocârmuirei Basarabiei, Dosarul nr. 45/1814; Buletinul Societăţii 
Istorice Literare din Chişinău, 1922-1923, p. 244-252. 

3  Vezi: A. Stadniţki, Gavriil Bănulescu‑Bodoni…, Chişinău, 1894. 
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stăruia „ca drepturile şi obiceiurile moldoveneşti în Basarabia nu 
numai să fie păstrate, ci să fie răspândite cât mai mult…, într-un 
cuvânt, Alexandru Sturdza, zice Vighel, stăruia ca „provincia acesta 
să fie şi mai mult separată de Rusia”;

3. că Alexandru Sturdza, „a voit să facă din părticica patriei sale (adică 
din Basarabia) un mic stat model cu ocârmuire reprezentativă şi cu 
ajutorul lui Capodistria şi-a atins scopul”, căci Basarabia a căpătat 
prin înaltul rescript din 29 aprilie 1818, aşa-zisul Aşezământ de 
organizare a oblastei Basarabiei (Ustav Obrazovania …), în puterea 
căruia această provincie începe să fie cârmuită de un Consiliu 
Suprem („Verhovnii Soviet”), care concentrează în mâinile sale 
puterile: legislativă, executivă şi judecătorească. Astfel, Basarabia 
devine „independentă de autoritatea Senatului din Petersburg şi a 
miniştrilor ruşi“ şi

4. că Alexandru Sturdza „nu-şi ascundea dorinţa sa de a vedea 
Moldo-Valahia închegată într-un regat independent, la care trebuia 
să se alipească, Basarabia, Bucovina şi Transilvania”4. 

Într-adevăr, Basarabia, mulţumită lui Alexandru Sturdza, capătă o largă 
autonomie, după modelul Finlandei, Gruziei şi a Poloniei. 

Acestea sunt mărturisirile lui Vighel. 
Din nenorocire, autonomia Basarabiei, pentru care diplomatul 

Alexandru Sturdza a depus atâta suflet, atâta energie şi atâta dragoste de 
neam, nu a existat decât 10 ani, adică până la 28 februarie 1828, când a fost 
desfiinţată printr-un ucaz imperial de autocratul Nicolai I. 

C a v a l e r u l  ş i  p o e t u l 
C o n s t a n t i n  S t a m a t e

Al doilea reprezentant eminent al naţionalismului românesc din 
Basarabia, în ordinea cronologică, a fost poetul şi cavalerul Constantin 
Toma Stamati, nepot de nepot al mitropolitului Iacob Stamati. 

Cavalerul Stamate, se poate zice, a trăit numai cu trupul în Rusia, 
sufletul şi gândul lui fiind mereu îndreptat spre Moldova. 

Într-o poezie intitulată „Un român înstrăinat“ C. Stamati, astfel, îşi 
exprimă tânga sa după Moldova:

Mâhnit şi posomorât,
Întristat şi amărât,
Cu dor nespus

4  Vezi: F. F. Vighel, Memorii, partea VI. 
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Mă uit spre Apus,
Acolo îi viaţă!
Acolo îi speranţă
Să fim fericiţi
De am fi cu toţii uniţi!…

Constantin Stamate, cu toată greutatea cu care se eliberau paşapoartele 
de către autorităţile ruse, reuşeşte de mai multe ori să treacă Prutul în 
Moldova, unde îşi reînnoieşte vechile sale prietenii şi unde câştigă altele 
noi. 

C. Stamate, încă pe timpul regimului ţarist, purta corespondenţă cu 
personalităţi de seamă din România: arhimandritul Filaret Scriban, Titu 
Maiorescu, Vasile Alecsandri etc., scrisori ce au fost văzute de Ion Gh. 
Pelivan la Nicolae Constantin Stamate din Bălţi. 

Ca scriitor şi naţionalist, C. Stamate se bucura de multă simpatie şi 
trecere în rândurile boierimii basarabene şi timp de mai multe decenii el 
rămâne figura centrală a moldovenismului basarabean5. Într-o scrisoare 
către C. Stamate trimisă din Kiev, la 5 februarie 1842, arhimandritul Filaret 
Scriban, pe atunci student al Academiei Spirituale Movilene din acel oraş, 
scria, între altele: „Nu au uitat oare iubiţii noştri basarabeni, că sunt români?

După cum văzui aici pe D-l Botezatu, apoi puţine nădejdi se văd pentru 
viitorimea naţiei… Eu însă nu mă deznădăjduiesc pentru voi auzi, că acei 
de mare cuviinţă stâlpi ai naţionalităţii Sturdza şi Stamati, încă trăiesc. Eu 
cred şi iar cred că naţionalismul va afla în ei pe Moiseii şi Danielii săi”6. 

 Vasăzică şi C. Stamate, pe atunci era considerat ca stâlp al 
naţionalismului moldovenesc din Basarabia. 

Cât de sensibil era cavalerul C. Stamate pentru problemele naţionale, 
se poate judeca după următorul episod: În 1815 fusese trimis în Basarabia 
din Petersburg cinovnicul Ministerului de Externe Pavel Svinin, pentru a 
lămuri la faţa locului controversa existenţei legiuirilor moldoveneşti. După 
o şedere de mai multe luni în Basarabia, cinovnicul Svinin constată şi 
raportează guvernului, că moldovenii au legiuiri suficiente, care însă nu 
totdeauna se aplică bine. 

Soarta guvernatorului Harting fu pecetluită. El trebui să părăsească 
postul de răspundere. 

Ca recunoştinţă pentru cavalerismul şi obiectivitatea acestui cinovnic, 
care a spulberat ruşinoasa şi infima învinuire adusă moldovenimii, de 

5  Vezi: Alexandru Tadeu Hasdeu, Scrisori inedite. 
6  Acest extras din scrisoare a fost copiat de Ion Pelivan, după originalul ce se află 

în posesia lui Nicolae C. Stamate. (Nota prof. Nicolae P. Nitreanu)



154  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

Harting, cavalerul C. Stamate îi ridică lui Svinin, în grădina curţii sale din 
Chişinău, o statuie (Liprandi). 

C. Stamate pe toţi copiii lui i-a crescut în spirit naţional şi religios, şi 
le-a dat o aleasă educaţie şi cultură. 

În testamentul său din 1 octombrie 1868, după ce fixează câteva legate 
pentru biserica din satul Ocniţa jud. Hotin, pentru Ministerul Şcoalelor 
din Moldova, „pământul său natal”, etc., C. Stamate adresează copiilor săi 
ultima sa rugăminte: „Copiii mei, să iubiţi această ţară binecuvântată (e 
vorba despre Moldova – n.n.) aşa şi atâta, cum şi cât mă iubiţi voi pe mine, 
cum şi cât vă iubesc eu pre voi”. 

A l e x a n d r u  Ta d e u  H a ş d e u

Al treilea reprezentant strălucit al moldovenismului basarabean este 
Al. Tadeu Haşdeu, părintele lui B. P. Haşdeu. 

E bine cunoscută cuvântarea lui rostită în calitate de efor a şcolii 
ţinutale din Hotin, în care el vorbeşte despre „vechea slavă a Moldovei”. 

Pentru a se face o idee despre sentimentele naţionale ale acestui apostol 
al românismului basarabean, e destul să reproducem câteva pasagii din 
frumoasa sa epistolă către români, trimisă fiului său Bogdan cu ocazia 
Unirii Moldovei cu Muntenia (1859). 

Iată, între altele ce scrie Alexandru Haşdeu: „cu dragoste frăţească, fraţi 
români, mă bucur că v-aţi unit şi înalţi ruga mea către Domnul Dumnezeu 
Cel ce a scăpat şi a păstrat Muntenia şi Moldova, în mijlocul tuturor 
cataclismelor, al tuturor prefacerilor dezastrelor de atâtea ori au schimbat 
faţa Europei, atunci când statele cele mai puternice cădeau pentru a nu se 
mai ridica. 

Să dăruiască Dumnezeu vouă şi viitoarelor vlăstare ale voastre acelei 
zile senine de fericire şi slavă de care s-au bucurat strămoşii noştri sub 
scutul celor de către Dumnezeu aşezaţi şi de Dumnezeu înălţaţi domnitori 
Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul!

Vă trimit urări de bine din partea Basarabiei, pentru care sunt scumpe 
şi pline de însemnătate viitoarele destine ale României Unite, Patria Mamă. 

Primiţi aceste urări ale mele ca un glas sufletesc al unui frate, pentru ca eu 
sunt trup din acelaşi trup şi os din aceleaşi oase din care sunteţi plămădiţi voi, 
şi în vinele mele curge acelaşi sânge românesc care curge în vinele voastre…

În momentul de faţă – e destul să ştiţi că eu sunt un frate român, al cărui 
soartă este de a îndura adevărul cel însufleţit al cuvintelor poetului persan 
care zice: „A trăi fără tine şi în afară de tine,/ O scumpa mea patrie se poate/ 
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Dar o asemenea viaţă e mai groaznică decât a muri de mii de ori şi iar a 
învia pentru o clipă”7. 

 Apoi, într-o scrisoare către Mihail Constantin Stamate, din 3 iulie 
1867, în legătură cu invitaţia primită de la Bucureşti pentru a lua parte la 
şedinţele Academiei Române, în calitate de membru al acestei societăţi, 
Alexandru Haşdeu, scrie între altele, următoarele rânduri pline de dragoste 
pentru neam şi Ţara Românească:

„Cu toată situaţia încă dezavantajoasă mie, eu ferm m-am hotărât să 
plec, pentru a depune ultimele mele servicii ţării natale a străbunilor mei şi 
patriei urmaşilor mei. Facă-se voia sfântă a Domnului. 

Aceasta hotărâre m-a liniştit… Ea a reînviat sufletul meu care se stinge. 
Ea a înviorat puterile mele care se sleiau. Eu am întinerit şi m-am întărit. 

Numai dragostea pentru naţiunea mea, numai dragostea pentru naţiunea 
lui Alexandru şi Ştefan, a lui Vlad şi Mihai, a putut să facă această minune. 
Trăiască România – Trăiască Carol I!

Orice s-ar întâmpla, eu sunt gata să plec şi pe jos, pentru a trece Prutul, 
pentru a săruta pământul nostru sfânt, pentru a mă închina moaştelor 
vitejilor noştri, pentru a mă trudi şi a lupta pentru viitorul nostru…”8. 

 După cum se ştie, Alexandru Haşdeu nu a avut norocul să sărute 
pământul României, căci guvernatorul rus i-a refuzat categoric eliberarea 
paşaportului cerut şi pe urmă el a avut de suferit multe necazuri, din cauză 
că a îndrăznit să primească fără avizul guvernului rus, calitatea de membru 
al Academiei Române9. 

Alexandru Haşdeu a publicat prin revistele şi ziarele ruse o mulţime de 
articole privitoare la trecutul Moldovei, la literatura noastră şi la folclorul 
moldovenesc. El a scris şi o serie de poezii patriotice, ca: Prutul, Moldova, 
Moldovanca, pline de dragoste de neam şi ţară10. 

M a r i l e  e v e n i m e n t e  d i n  a  d o u a  j u m ă t a t e  
a  s e c o l u l u i  a l  X I X ‑ l e a

În a doua jumătate a secolului trecut se întâmplă o serie de mari 
evenimente care influenţează adânc conştiinţa naţională şi cetăţenească a 
intelectualilor moldoveni din Basarabia. 

Încă în 1856, adică după 44 de ani de la răpirea Basarabiei, în urma 
7  Vezi: Z. C. Arbore, Basarabia în secolul XIX, Bucureşti, 1898. 
8  Originalul scrisorii se află în posesia lui Ion Pelivan, în arhive. 
9  Vezi: Liviu Marian…
10  Vezi: revistele Vestnik Evropî, Molva, Teleskop, precum şi câteva poezii de ale 

lui A. T. Haşdeu, publicate în „Astra Basarabiei”. 
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războiului din Crimeea, Tratatul de pace de la Paris reîntoarce Moldovei 
judeţele basarabene de sud: Cahul, Bolgrad şi Ismail. 

Acest eveniment nu putea să nu trezească nădejdea, că şi restul 
Basarabiei va urma soarta celor trei judeţe. 

În 1859, se uneşte Moldova cu Muntenia, eveniment care a putut 
dovedi şi celor mai mari pesimişti, că unirea tuturor provinciilor româneşti, 
cu toată vitregia vremurilor, nu este un lucru aşa de imposibil. 

În 1861, se desfiinţează cea mai ruşinoasă instituţie socială rusă: 
sclavia ţărănimii, eveniment care nu a putut să nu deştepte nădejdea că după 
dezrobirea socială, poate urma şi dezrobirea atâtor naţionalităţi subjugate 
despotismului ţarist. 

În 1863, se răscoală Polonia rusă, pentru a scutura jugul muscălesc. 
Acest eveniment a avut o mare repercusiune şi asupra intelectualităţii 
basarabene, dat fiind că, în afară de legăturile de prietenie ale magnaţilor 
poloni cu boierii basarabeni, moldovenii din Basarabia, după desfiinţarea 
autonomiei lor în 1828, au avut de suferit, aceleaşi metode brutale de 
rusificare forţată, ca şi polonii. 

Şi, în fine, în 1864, iau naştere, în Rusia, autonomiile locale economico-
administrative şi culturale, numite Zemstvo. 

Reprezentanţii tineretului moldovenesc care îşi făcuse studiile în şcolile 
înalte din Rusia, fiind chemaţi să conducă treburile şi interesele provinciei 
şi ale judeţelor lor natale şi aflându-se sub influenţa puternicului curent al 
liberalismului şi apoi al poporanismului rusesc, s-au pus pe lucru cu tot 
focul tineresc, pentru ridicarea stării nenorocite, economice şi culturale, a 
ţărănimii basarabene. 

Dar în opera aceasta, ei de la început s-au lovit de necesitatea absolută 
a şcolii, a cărţii şi a presei moldoveneşti, care erau interzise de politica de 
rusificare. 

În adunările generale ale Zemstvei Guberniale basarabene şi a celor 
judeţene adeseori se ridică chestia limbii moldoveneşti în şcolile primare 
basarabene, dar fără nici un rezultat pozitiv11. 

I n f l u e n ţ a  U n i r i i  M o l d o v e i  
c u  M u n t e n i a  î n  1 8 5 9

Dintre toate evenimentele mari cel mai impresionant şi care a influenţat 
mai adânc tineretul intelectual moldovenesc din Basarabia, a fost Unirea 
Moldovei cu Muntenia sub un singur domn. Entuziasmul unioniştilor 

11  Vezi: Hotărârile Zemstvei Guberniale din 1872, 1906… etc. 
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din Principatele Unite se transmite ca prin fir electric şi intelectualităţii 
moldoveneşti din Basarabia. 

Chestiunea unirii, şi aici, se pune la ordinea zilei şi se discută cu multă 
aprindere. Bineînţeles, discuţiunile au loc nu în instituţiile oficiale, ci în 
mod intim, în saloanele boiereşti. 

Tineretul se împarte în două: unii – sunt pentru Unirea Basarabiei cu 
România, iar alţii – contra12. 

Cea mai bună dovadă a acestui adevăr istoric o găsim într-o adresă 
oficială, dar strict secretă a guvernatorului general de la Odesa, Kotzebue, 
către guvernatorul Basarabiei, din 23 mai 1863. Iată ce glăsuieşte acest 
document: „Am primit o informaţie, cum că nobilimea basarabeană, 
pregătindu-se a redacta o adresă împăratului, cu prilejul evenimentelor din 
Polonia (1863), este împiedicată de opoziţia partidului boierilor, care visează 
să restabilească naţia moldovenească în Basarabia, în vederea apropierii 
împrejurărilor, care ar da naţiei dreptul de a cere unirea cu Moldova. 

În fruntea acestui partid stau: secretarul adunării deputaţilor nobilimei – 
Alexandru Cotruţă, fratele său – Carol Cotruţă – judecător, doi fraţi – 
Casso, fii lui Ştefan Casso, doi fraţi – Ioan şi Constantin Cristi, Constantin 
Cazimir şi fiul său student, Petru. 

Rog Excelenţa Voastră să mă înştiinţaţi, în ce măsură informaţia aceasta 
merită crezare”13. 

Nu ştim ce a răspuns guvernatorul Basarabiei, dar din corespondenţa 
încă nepublicată ce a existat între Iancu Străjescu şi Ştefan C. Gonata, între 
Alexandru Cotruţă şi Mihail Kogălniceanu, între Alexandru Cotruţă şi B. P. 
Haşdeu, reiese că această informaţie merită toată crezarea. 

Apoi această informaţie se mai confirmă şi prin altă adresă confidenţială 
a guvernatorului general Kotzebue către guvernatorul Basarabiei, din 21 
martie 1864, în care se afirmă că „moldovenii din Chişinău, tineri din 
bune familii, au legături cu Iaşii şi Bucureştii, pentru Unirea Basarabiei cu 
Principatele”14. 

Fierberea unioniştilor basarabeni trebuie să fi fost mare, căci după cât 
ştim, unul dintre cei pomeniţi în prima adresă a lui Kotzebue şi anume – 
Nicolae Ştefan Casso, fost ulterior mareşal al nobilimei din judeţul Bălţi, 
fost membru al Societăţii „Junimea“ de la Iaşi şi rudă apropiată cu Vasile 

12  Dintre adversarii Unirii cu România era şi proprietarul Ivan Ciorescu. Vezi 
broşura sa Basarabia şi pretenţiile românilor, publicată în ziarul „Odesskii Vestnik,1864. 

13  Vezi: L. T. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea Unirii la românii din 
Basarabia după 1812, Chişinău, 1932, p. 32. 

14  Ibidem. 



158  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

Pogor, şi-a permis să deschidă în mod clandestin o şcoală moldovenească 
la Chişcărenii săi din jud. Bălţi15. 

Acest Nicolae Casso, după informaţii precise, culese în jud. Bălţi 
şi aiurea, considera drept cea mai mare insultă adresată lui, dacă cineva 
îndrăznea să vorbească în casa lui ruseşte16. 

O mare impresie trebuie să fi făcut asupra unioniştilor basarabeni şi 
gestul curajos al lui Alexandru C. Bodescu, sfetnic al Curţii Imperiale 
Ruse şi mare proprietar din judeţul Bălţi, care, în 1868, cu ocazia înfiinţării 
Academiei Române „dorind, ca toţi românii, de a contribui la încurajarea 
învăţăturii în România”, trimite suma de 2 000 de ruble pentru această 
instituţie culturală17. 

Nu putem ca să nu amintim aici că din strălucita pleiadă de unionişti 
din epoca anilor 1860-1880, în afară de cei pomeniţi mai sus, făceau parte: 
Ştefan Gonata, mare lingvist şi membru al Academiei Române, Iancu 
Străjescu, membru al Academiei Române, Gheorghe Spiridon Gore, Petre 
Gh. Leonard, Constantin D. Chiriac, Pavel V. Dicescu şi fraţii – Mihail, 
Gheorghe şi Vasile Stroescu. 

G h e o r g h e  S p i r i d o n  G o r e  ş i  
f r a ţ i i  M i h a i l  ş i  Va s i l e  S t r o e s c u

Dintre aceşti reprezentanţi ai curentului unionist basarabean, trebuie să 
spunem câteva cuvinte şi despre Gheorghe Gore şi despre fraţii Mihail şi 
Vasile Stroescu. 

Gheorghe Spiridon Gore pe când era încă student la Universitatea din 
Moscova, pe care a terminat-o pe la 1860, se ocupă foarte mult de chestiunile 
naţionale, de istoria Moldovei, de „cântecele poporului moldovenesc”, de 
„traiul şi obiceiurile moldovenilor“ de până la anexarea Basarabiei, scrie 
despre „tratativele vechi dintre Moldova şi Turcia”, despre necesitatea 
reformei agrare în Basarabia etc.18 

După 1863, îl găsim pe Gheorghe Gore în Chişinău redactând 
„Kişiniovskie Oblastnîe Vedomosti“ (Ştirile Provinciale), ziar oficios rus 
al autorităţilor basarabene (partea neoficială). 

În această calitate, Gh. Gore popularizează prin ziarul pomenit (în 
1864-1867) pe voievozii Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, pe scriitorii 

15  Vezi şi Iacob Negruzi, Amintiri de la „Junimea”. 
16  O scrisoare inedită a lui A. N. Krupenski către P. V. Sinadino. 
17  Vezi: I. Nistor, Istoria Basarabiei, Cernăuţi, 1923, p. 387. 
18  În arhiva lui Ion Pelivan s-au aflat câteva manuscrise de ale lui Gh. Gore (Nota 

aparţine prof. Nicolae P. Nitreanu). 
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români Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Dimitrie Cantemir şi alţii, 
scoţând în relief marile calităţi ale poporului român. 

Iar Mihail V. Stroescu, care era la curent cu literatura, cu viaţa politică 
şi socială a Regatului liber al României, primind din România, prin 
consulul român de la Odesa Voinescu,19 această literatură română şi chiar 
Monitorul Oficial şi care era în corespondenţă cu Mihalache Kogălniceanu, 
cu poetul Gheorghe Sion, cu B. P. Haşdeu şi alţii, a încercat să înfiinţeze la 
Universitatea din Odesa, pentru studenţii moldoveni de acolo, catedra de 
limba şi literatura română. 

În acest scop, el face în 1882 un raport Ministerului Instrucţiei Publice 
din Petersburg, subliniind că toate cheltuielile cu plata profesorului şi 
materialului didactic, înţelege să le ia pe socoteala sa proprie. 

După ce ministerul rus îi respinge cu indignare oferta, Mihail Stroescu, 
înfiinţează în Ţara Românească, prin mijlocirea ministrului de Instrucţie 
Publică Chiţu, zece şcoli primare model, după un program deosebit20. 

Mai târziu, M. Stroescu, trecând într-o vară prin Braşov, află de situaţia 
grea financiară a şcolii braşovene, pentru pregătirea de meseriaşi români, 
de sub conducerea protopopului Băiulescu, şi imediat îi trimite acestuia 
suma de 50 000 de coroane21. 

Iar la moşia sa Stolniceşti din jud. Bălţi construieşte un spital, după 
regulamentul căruia, cei dintâi care pot să-şi ogoiască suferinţele, şi în mod 
cu totul gratuit, sunt ţăranii moldoveni22. 

Din testamentul său din 1889, se vede că Mihail Stroescu lasă pentru 
Asociaţia pentru Cultură „poporului român ASTRA, o importantă sumă în 
scopul cultural23. 

Şi Vasile V. Stroescu a încercat să facă şcoli moldoveneşti în Basarabia, 
dar a fost împiedicat de către autorităţile ruse. 

Când a văzut că nu poate sprijini cultura moldovenească în Basarabia, 
Vasile Stroescu îşi îndreaptă milioanele sale, cu mâna largă spre încurajarea 
culturii româneşti în Transilvania. Nu a fost şcoală, nu a fost biserică în 
Transilvania, care să fi cerut ajutor lui V. V. Stroescu şi să nu-l fi primit24. 

19  Vezi: Ştefan Meteş, Din relaţiile şi corespondenţa poetului Gh. Sion cu 
contemporanii săi, Cluj, 1939. 

20  Vezi: Corespondenţa inedită dintre M. V. Stroescu şi B. P. Haşdeu; Vezi şi Cartea 
de aur a Casei Şcoalelor. 

21  Vezi: Scrisoarea inedită a D-nei Maria Băiulescu către I. Pelivan. 
22  Corespondenţa dintre Elisabeta, văduva lui M. V. Stroescu şi Uprava Zemstvei 

Bălţi. 
23  Vezi şi testamentul lui M. Stroescu. 
24  Vezi I. Lupaş, Paralelism istoric şi Lansc Ciulcu, V. V. Stroescu, în revista „Viaţa 

Basarabiei”, nr., 1940. 
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V. V. Stroescu a dăruit ajutoare şi pentru înfiinţarea unei catedrale la 
Bucureşti şi pentru deschiderea unor şcoli primare în nordul Moldovei. 

Este interesant şi testamentul său făcut la Paris, la începutul lui martie 
1918, în preajma unei operaţii, căreia trebuia să fie supus cu câteva săptămâni 
înainte de Unirea provinciei Basarabia cu România. În acest testament V. 
Stroescu lasă Zemstvei toate moşiile sale, peste 7 000 desetine de pământ, 
cu obligaţia ca din venitul lor să se facă şcoli primare moldoveneşti. În caz 
contrar, porunceşte să se vândă moşiile şi banii rezultaţi din vânzare să se 
trimită Ministerului Instrucţiei Publice din Bucureşti, pentru acelaşi scop. 

De altfel, este cunoscută dania sa de după Unire, făcută Ministerului 
Instrucţiei Publice, din care se înfiinţează la Brânzenii Vechi, din jud. Bălţi, 
o şcoală de agricultură bine înzestrată. 

La aceşti reprezentanţi ai moldovenismului basarabean face aluzie şi 
istoriograful rus Batiuşkov, când scrie, că între anii 1871-1882, „erau în 
Basarabia nu puţini din acei, care oftând, se uitau peste Prut”25. 

A r h i e p i s c o p u l  P a v e l  L e b e d e v , 
r u s i f i c a t o r u l

Perioada de mişcare naţională şi unionistă din Basarabia este cu atât 
mai interesantă, cu cât ea coincide cu epoca neagră a activităţii episcopului 
Pavel Lebedev (1871-1882), unul dintre cei mai înrăiţi rusificatori şi 
mâncători de moldoveni. 

Iată ce scrie cunoscutul publicist rus N. N. Durnovo, în cartea sa 
„Politica panslavistă rusă în Orientul Ortodox şi în Rusia”, (Moscova, 
1908), despre acest arhiereu basarabean: „Pentru rusificarea forţată a 
moldovenilor şi pentru transformarea lor în ruşi a fost trimis la Chişinău 
belicosul arhiepiscop Pavel, care de la început a închis în eparhia Chişinăului 
„330 de biserici, care erau moldoveneşti, cele ruse nu au fost atinse. Toate 
cărţile bisericeşti ale bisericilor moldoveneşti, tipărită în limba română, cu 
chiriliţă, au fost cerute la Mitropolia Chişinăului, şi arhiepiscopul, şapte ani 
de-a rândul, a încălzit cu ele sobele Mitropoliei sale. 

Aceste fapte de vandalism brutal de mult sunt cunoscute şi au devenit 
de domeniul istoriei”. 

„Însăşi Tipografia (Eparhială moldovenească – n.n.) a fost vândută 
jidovilor de către succesorul său, arhiepiscopul Serghie”26. 

25  Vezi: Batiuşkov, Basarabia (în ruseşte), Petersburg, 1892. 
26  N. N. Durnovo, Politica panslavistă rusă în Orientul Ortodox şi în Rusia, 

Moscova, 1908, p. 7. Trebuie de amintit şi despre articolul publicat în revista „Luminătorul”, 
în ianuarie 1941: a) despre Şcoala Eparhială; b) despre latura moldovenească a revistei 
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Şi apoi ca epilog: în sfârşit, pentru rusificarea cât mai grabnică a 
bisericii basarabene, episcopul Pavel Lebedev nu se sfieşte să recurgă şi la 
exilarea din eparhia sa, a unei serii întregi de clerici opoziţionişti din sânul 
clerului basarabean. Astfel au fost surghiuniţi la Pskov, Lutz, Simferopol, 
Minsk şi aiurea – clerici basarabeni: Vasile Zubcu, Ioan Untu, Dimitrie 
Tiutiunariu, Ioan Popovici, Grigore Călin ş.a., pentru marea crimă că nu 
înţelegeau să se lepede de limba strămoşească27. 

P ă m â n t e n i a  b a s a r a b e a n ă  
d e  l a  D o r p a t

Prima încercare de împotrivire la politica rusă de deznaţionalizare a 
Basarabiei o face gruparea studenţilor basarabeni de la Universitatea din 
Dorpat (astăzi Tartu, Estonia, din fostul guvernământ Liflanda, în anii 
1900-1902). 

Cunoscută sub numele de „Pământenia Basarabiei”, gruparea aceasta 
este compusă din studenţii Vasile Oatu, Gheorghe Chicu, Vasile Maho, 
Teodor Loghin, Alexandru Grişcov, Alexandru Polianschi, Nicolae Hâncu, 
Grigore Cemerinov, Nicolae Florov, Nicolae Siminel, Constantin Goian, 
Alexandru Oatu şi Ioan Pelivan. 

Făcând parte din cadrul tuturor organizaţiilor studenţeşti revoluţionare, 
din Dorpat, ea îşi păstrează fizionomia ca strict moldovenească. Leagă 
corespondenţă cu studenţii şi emigranţii basarabeni din România. Primeşte 
jurnale şi cărţi, mai ales de istorie şi literatură, din Iaşi şi Bucureşti. Face 
serbări cu „mămăligă şi brânză”, cu vin din Basarabia, cu cântece şi dansuri 
naţionale. Studiază cu multă insistenţă limba literară românească, recurgând 
în acest scop la dicţionarele ruso-germane şi germano-române, precum şi la 
vocabularele ruso-franceze şi franco-române. 

Corul Pământeniei ia parte cu succes la concertele studenţeşti din Dorpat, 
prin executarea cântecelor româneşti: Hai Ileană, la poiană; Zis‑a Badea c‑o 
veni; Isa‑isa‑isa‑ia; Ce te legeni codrule?; Deşteaptă‑te române! şi altele. 

Membrii Pământeniei caută să vorbească între ei, pe cât e posibil, în 
româneşte; Teodor Loghin caută să traducă în ruseşte bucăţi caracteristice 
din Alexandru Vlăhuţă. Toţi se ocupă în mod serios de „autocultivarea“ 
lor. Toţi se interesează, în gradul cel mai înalt, de situaţia generală politică 

„Kişiniovskie Eparhialnăe Vedomosti”; c) despre înfiinţarea stranei ruseşti; d) despre 
introducerea limbii sloveneşti în şcolile mănăstireşti; e) despre scoaterea preoţilor care nu 
ştiu ruseşte; f) ddespre desfiinţarea tipografiei vechi eparhiale moldoveneşti, întemeiată de 
mitropolitul Gavril Bănulescu-Bodoni. 

27  Vezi: I. Nistor, Istoria Basarabiei, Cernăuţi, 1923, p. 332. 
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şi economică a Rusiei şi îndeosebi a Basarabiei. Basarabiei, ei îi acordă 
un deosebit interes: o deosebită atenţie, o deosebită dragoste. Toţi sunt 
hotărâţi, după terminarea universităţii să-şi consacre provinciei natale toate 
puterile lor, toată viaţa, tot bagajul cultural. 

Dar înainte de a-şi putea pune planul în executare, trimite o surpriză 
extrem de neplăcută. 

La 24 februarie 1902, toată Pământenia este arestată la o „sindrofie”, 
sub masca căreia trebuia să se ţină şedinţa ordinară a acestei organizaţiuni. 
Toţi membrii, afară de N. Florov şi A. Oatul, care, fiind suferinzi şi n-au 
putut veni la „sindrofie”, sunt deţinuţi în închisorile din Dorpat şi Wenden, 
timp de 5-10 luni, fiind acuzaţi: a) „de a fi încercat să răstoarne regimul 
existent autocrat”, şi b) „de a fi menţinut legături nepermise cu România, 
în scop de a separa Basarabia de Rusia”. 

În iunie 1902, adică în vacanţa de vară studenţii de la Universitatea din 
Bucureşti: Alexandru I. Groapă şi Ştefan Usinevici, se întorc la vetrele lor 
în Basarabia. Din ordinul Jandermeriei din Dorpat, ei sunt arestaţi în casele 
părinţilor lor, ca complici ai Pământeniei din Dorpat şi trimişi aici pentru a 
fi confruntaţi şi cercetaţi împreună cu membrii Pământeniei. 

În cele din urmă la sfârşitul lui 1902, toţi sunt puşi în libertate, „sub 
supravegherea deosebită a poliţiei”. Trei din ei însă, ca cei „mai vinovaţi”, 
sunt surghiuniţi în guvernământul Arhanghelesk, în mod administrativ, pe 
timp de trei ani: V. Oatul – la Pinega, A. Grişcov – la Onega şi I. Pelivan – 
la Mezeni. 

Din surghiun, unii din aceştia nu pot scăpa, decât mulţumită revoluţiei 
din 190528. 

I n f l u e n ţ a  r e v o l u ţ i e i  r u s e  d i n  1 9 0 5  ş i 
g a z e t a  „ B a s a r a b i a ”

Războiul ruso-japonez (1904-1905), unul dintre cele mai stupide 
războaie, care s-a terminat cu înfrângerea completă şi ruşinoasă a armatelor 
ruse pe câmpiile Manciuriei, a avut, între alte consecinţe, şi izbucnirea 
revoluţiei, în vara lui 1905. 

Toată lumea nemulţumită de rezultatul războiului şi oropsită de regimul 
autocrat ţarist, cere drepturi şi un trai mai omenesc. 

28  Vezi: Gh. Chicu, Despre Pământenia din Dorpat, în revista „Viaţa Basarabiei”, 
nr. 7-8, 1936; Ştefan Usinievici, Un volum de amintiri; V. Oatul, I. Pelivan, Şt. Usinievici, 
V. Maho, C. Goian, Gh. Madan etc., Scrisori inedite. Vezi şi lucrarea: „Moldova. Pagini 
de istorie. Documente, studii şi mărturii ale autorilor: Ion Pelivan, Nicolae P. Nitreanu – 
Victor N. Nitreanu. –Manuscris dactilografiat, vol. II, p. 156-211, Bucureşti, 1978. 
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Se agită mai ales muncitorimea, studenţimea şi ţărănimea. 
Se răscoală flota militară de la Kronştadt şi din Marea Neagră. Se 

declară greva generală a căilor ferate. 
Toată presa duce cea mai înverşunată campanie contra guvernului 

„ticălos, incapabil şi criminal”, cerând schimbarea formei de guvernământ 
şi convocarea urgentă a reprezentanţei naţionale, pe baza votului universal, 
egal, direct şi secret. 

Toate naţionalităţile neruse cer drepturi şi autonomii. Guvernele lui 
Sviatopolk-Mirscki şi apoi a contelui Witte sunt nevoite să promită în mod 
solemn diferite libertăţi cetăţeneşti precum şi convocarea Dumei Imperiale. 

În cele din urmă, răsunetul tulburărilor generale din Rusia ajung şi în 
Basarabia. Încep a se trezi şi moldovenii. 

În jurul boierilor Pavel Dicescul se grupează o seamă de boieri 
moldoveni naţionalişti: Pavel Gore, Mihail Teodosiu, fraţii Mihail şi Toader 
Suruceanu, Eugen Purcel, fraţii V. şi I. Varzaru, Vasile Anghel şi alţii, care 
organizează o „societate cultural moldovenească”. Această societate însă în 
care era membru şi A. N. Krupenski, un reacţionar incorigibil, e lipsită de 
orice iniţiativă, energie şi curaj şi de la început dă dovadă de incapacitate. 

Toată lumea de bine se întreabă: ce caută într-o societate moldovenească 
şi încă culturală, reacţionarul şi renegatul Alexandru Nicolaevici Krupenski? 
Gurile rele şopteau la ureche că a fost primit în societate cu scopul ca 
aceasta să nu fie cumva bănuită de „separatism”. 

Paralel cu gruparea boierilor moldoveni, şi ceva mai înainte chiar, ia 
naştere gruparea naţional-democrată, în jurul bătrânului avocat Manolache 
Gavriliţă. Gruparea e compusă din studenţi, învăţători, seminarişti, 
profesori, preoţi, funcţionari, avocaţi, – tineri, aproape toţi ieşiţi din sânul 
clerului şi al răzeşimii. 

S-a făcut încercarea de contopire a acestor două grupări naţionaliste. 
Dar ea nu a izbutit din cauza prea marei diferenţe între ideologia bătrânilor 
boieri şi mari proprietari şi acea a tinerilor democraţi. Aceştia din urmă între 
altele, înţelegeau să lupte şi pentru împroprietărirea ţăranilor moldoveni, 
care din lipsă de pământ, în urma unui plan diabolic de deznaţionalizare, cu 
zecile de mii erau nevoiţi să se strămute la Amur, Ussuriisc şi în alte regiuni 
deşarte şi sălbatice ale Siberiei îndepărtate. 

Boierii însă s-au declarat adversari hotărâţi ai reformei agrare şi a 
împroprietăririi. 

O seamă de tineri democraţi, cu ajutorul lui Constantin Stere, profesor 
la Iaşi, şi sub conducerea batrânului Manolache Gavriliţă, înfiinţează la 
Chişinău, la 1 mai 1906 prima gazetă moldovenească în provincia noastră 
cu numele de „Basarabia”. 
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Această gazetă nu a fost de lungă durată, dar rolul ce l-a îndeplinit, a 
fost de o importanţă covârşitoare, căci ea a reuşit, în mare măsură, cu toată 
cenzura drastică muscălească, să trezească între moldoveni dorul de carte 
şi slavă românească şi să deştepte, în anumite straturi, conştiinţa naţională. 

La redacţia acestei gazete îşi oţelesc caracterele o serie de luptători 
naţionalişti. Aici o serie de tineri îşi cristalizează idealul de dezrobire, de 
împroprietărire şi de unire. 

Din grupul acesta a ieşit o bună parte a viitorilor luptători, care în 
1917-1918, au norocul să câştige biruinţa unirii şi apoi şi a împroprietăririi 
ţăranilor. Din ea făceau parte, în afară de Manolache Gavriliţă, profesorul 
Vasile Hartia, profesorul Nicolae Popovschi, profesorul Nicolae Florov, 
funcţionarul Nicolae Andronevici, studentul Pantelimon Halippa, 
învăţătorul Mihail Vântu, fraţii Ion şi Teodor Inculeţ, seminarişti, Gheorghe 
Stârcea, ziarist, preotul Iulian Friptu, învăţătorul Petre Braha29, funcţionarul 
Vasile Oatu, poetul Alexei Mateevici, poetul Tudor Roman, poetul Sergiu 
Cujbă – cooperator, profesorul Grigore Constantinescu, profesorul Ion 
Petrilă, preotul Constantin Pertenie, magistratul Ion Pelivan, seminaristul 
Petre Gheorghian ş.a. 

Ulterior au mai apărut în Chişinău şi alte gazete moldoveneşti şi anume 
„Viaţa Basarabiei”, sub conducerea lui Alexie Nour, „Moldovanul”, sub 
conducerea lui Gheorghe Madan şi „Glasul Basarabiei”, sub conducerea 
lui Grigore Constantinescu. 

Aceste gazete însă, timide şi cu programe foarte limitate, nu au avut 
răsunetul puternic, ca „Basarabia“ în straturile largi ale moldovenimei 
basarabene. 

În curând, slobozeniile revoluţiei din 1905 iau sfârşit. După un an şi 
ceva, guvernul rus reuşeşte să înăbuşe mişcarea revoluţionară şi reacţia 
neagră din nou cuprinde toate laturile vieţii obşteşti. 

De furia acestei reacţii nu a putut scăpa nici tânărul nostru curent 
naţional – democrat moldovenesc, închegat în jurul gazetei „Basarabia”. 

În primăvara lui 1907, gazeta „Basarabia“ este închisă, iar directorul 
ei – Manolache Gavriliţă, om foarte sărac, după ce fusese de mai multe ori 
amendat, pentru diferite contravenţii la legea cenzurii, în cele din urmă este 
condamnat la câteva luni de închisoare. 

Principalul redactor, Sergiu Cujbă, care fusese invitat de „Basarabia“ 
de la Bucureşti, este ridicat într-o noapte de agenţii ohranei ţariste din 

29  Învăţătorul Petre Braha, în tinereţea sa, fusese arestat, împreună cu tatăl său – 
dascălul de biserică din satul Ulmu, jud. Chişinău, pentru că organizaseră în satul Ulmu 
un depozit clandestin de cărţi româneşti şi surghiunit, tot împreună cu tatăl său, în Siberia. 
Aici tatăl moare, iar el, în urma unei amnistii, este iertat şi se întoarce în Basarabia
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Chişinău şi expulzat peste hotare, fără nici o cercetare formală şi fără nici 
o judecată. 

Iar Gheorghe Stârcea, colaborator al gazetei, pentru traducerea şi 
publicarea în româneşte a faimosului manifest de la Vîborg, al membrilor 
Dumei Imperiale, este condamnat la un an şi ceva închisoare. 

Au mai avut de suferit Pantelimon Halippa, Mihai Vântu şi alţi 
colaboratori ai gazetei „Basarabia”. 

G r u p u r i l e  m o l d o v e n e ş t i  
d i n  c e n t r u l  ş i  n o r d u l  B a s a r a b i e i

Dar cu închiderea gazetei „Basarabia”, mişcarea naţională nu moare. 
Sămânţa aruncată de ea, a prins rădăcini adânci şi a dat roade bune. 

Grupări naţionale moldoveneşti iau naştere în mod clandestin şi 
sporadic în toate judeţele centrului şi nordului Basarabiei, la Hotin, Bălţi, 
Soroca, Lăpuşna etc., lucrând fiecare grupare pe cont propriu şi adeseori 
fără legătură între ele. 

Astfel, în judeţul Hotin, în 1907-1910, există o grupare în frunte cu 
învăţătorii Ion Loghinescu (Hotin) şi Vasile Moraru (satul Trinca, baştina 
lui V. Stroescu), care poartă corespondenţă, în româneşte, cu generalul 
român Ştefan Stoica din Urzicenii Ialomiţei şi primesc din Regatul Vechi 
literatură şi gazete româneşti, pe care le răspândesc între camarazii lor 
moldoveni. Pentru aceasta, Ion Loghinescu, în 1910, este trimis în exil în 
târgul Pernov din gubernia Liflanda (astăzi – Estonia), de unde a putut să 
se înapoieze numai odată cu revoluţia din 191730. 

Tot pe la 1907-1908, îşi începe activitatea sa naţională în judeţul Hotin 
şi studentul de la Kiev Daniil Ciugureanu. 

În judeţul Soroca, un cerc naţional se grupează în jurul căpitanului de 
mazili Vasile Alexandru Florea, din comuna Rudi, care era un autodidact şi 
care era şi el în legătură cu generalul Ştefan Stoica, cu scriitorul Alexandru 
Vlăhuţă şi cu alte persoane marcante din Regatul Vechi31. 

Şi cum, de obicei, căpitanii de mazili din Basarabia, erau aleşi dintre 
mazilii cei mai reprezentativi, respectaţi şi simpatizaţi, putem presupune că 
Vasile A. Florea avea destui aderenţi. 

Se prea poate, că Vasile A. Florea nu era străin pentru doctorul Meleghi 
30  Informaţii culese din corespondenţa dintre generalul Ştefan Stoica şi Vasile 

Moraru şi Ion Loghinescu. 
31  Corespondenţa inedită a lui Vasile Alexandru Florea cu generalul Ştefan Stoica 

şi cu Alexandru Vlăhuţă
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de la Vadul-Raşcu şi proprietarul Dimitrie Meleghi de la Răduleni, cunoscuţi 
naţionalişti soroceni. 

În timpul războiului mondial, în oraşul Soroca, profesorul Liceului 
Tehnic – Iustin Ştefan Frăţiman, un naţionalist înfocat şi autor a mai multor 
lucrări cu conţinut istorico-naţional, îşi are şi el cercul lui moldovenesc, 
care are un scop trezirea conştiinţei naţionale în sânul moldovenimei. Fiind 
denunţat de către un coleg al său, profesor rus al liceului, bietul Iustin 
Frăţiman este exilat în 1916 în târgul Kustanai, de pe râul Tobolsk, din 
oblastia Turgaisk (Siberia), de unde s-a putut înapoia numai după prăbuşirea 
ţarismului. 

La Bălţi, încă în 1907, ia fiinţă o grupare moldovenească, compusă 
din Dimitrie Vrabie, proprietar, Porfirie Fală, învăţător, Cristofor Clipa, 
funcţionar, Dimitrie Găluşcă, funcţionar, Mihail Stihi, avocat, Ion Bălteanu, 
preot, Gheorghe Marinescu, preot, Ion Barbu, învăţător, Nicolae Borcea, 
proprietar, locotenentul Emanoil Catelly, Grigore Nica-Ciobanu, plugar, 
Vladimir şi Nicon Văluţă, proprietari, Elena Soroceanu, Sofia Cij, Maria 
M. Ciuhureanu, Olga Kreuse, Ion Pelivan, judecător şi alţii. 

În 1908, sub influenţa acestei grupări, se înfiinţează o bibliotecă 
obştească a oraşului, cu o secţie destul de bogată românească, despre care 
vorbeşte în mod elogios corespondentul ziarului „Neamul Românesc“ 
Vasile Marcu, în nr. 74 din 1912 al acestui ziar. 

La secţia aceasta românească s-au adăpat liceenii bălţeni: Anton 
Crihan, viitor deputat în Sfatul Ţării şi subsecretar de stat, Dimitrie Cărăuş, 
viitor deputat în Sfatul Ţării şi profesor secundar, Dimitrie Dron, viitor 
deputat în Sfatul Ţării şi viitor inginer la CFR, Vasile Leahu, viitor medic, 
învăţătorul Ion Buzdugan, învăţătorul Vasile Tanţu, ambii vajnici luptători 
pentru cauza naţională şi viitori deputaţi în Sfatul Ţării, etc.,etc. 

Chiar piese serioase muzicale, de George Enescu, se cântă vara în 
grădina publică din Bălţi, de orchestra regimentului 8 Ulani sub conducerea 
regretatului capelmaistru Mareş (ceh). 

Tot mulţumită acestei grupări naţionale bălţene, în 1912, se adună din 
oraş şi din judeţ o mulţime de documente vechi moldoveneşti, covoare, 
icoane, cărţi şi alte obiecte rare, care se trimit prin prietenul Mihail Poriţchi, 
la Bucureşti, la expoziţia organizată de prof. N. Iorga, cu ocazia tristă a 
centenarului răpirii Basarabiei32. 

Din activitatea prea bătătoare la ochi, ce desfăşoară unii membri din 
32  Informaţii din corespondenţa inedită a lui Ion Pelivan cu D. Moruzi, D. V. Ţoni, 

Ap. Culea, Tereza Strătilescu, prof. Brânză, C. Frimu A. C. Cuza, I. Z. Codreanu, Ecaterina 
Pelivan, Mihail Coteanu, C. Stere, Sergiu Cujbă, Pan Halippa, prof. Fală, Simion Murafa, 
Vasile Tăutu, Gh. Marinescu, I. Loghinescu, D. Ciugureanu, Alexei Mateevici şi alţii. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  167

gruparea bălţeană, atrage în curând atenţia organelor Ohranei ţariste. 
Pornesc denunţuri. Se fac anchete confidenţiale, care duc la descoperirea 
de „duşmani interni“ ai regimului ţarist. 

Porfirie Fală este descoperit cel dintâi. 
În 1909, în urma unei anchete făcute, „în mod secret“ de către organele 

Ohranei, colonelul Nordberg, şeful jandarmeriei basarabene, propune 
guvernatorului Basarabiei să-l expulzeze pe învăţătorul Porfirie Fală, peste 
munţii Urali, în mod administrativ, pe timp de cinci ani de zile. 

Porfirie Fală află la timp despre această anchetă secretă şi intervine 
prin procurorul din Bălţi Alexandru Inglezi, să i se facă o contraanchetă. 
Guvernatorul consimte. Judecătorul de instrucţie, „pentru afaceri deosebit 
de importante”, întreabă martorii lui P. Fală, care răstoarnă depoziţiile 
demnitarilor. Afacerea se clasează şi P. Fală scapă de Siberia ca prin 
minune33. 

Nu tot aşa de uşor a putut scăpa, în 1915, Toader Mihailovici Ciuhureanu, 
fiul fostului preşedinte al Zemstvei Bălţi. 

Acesta a fost denunţat de un oarecare Teodorovici, supus român, cum 
că, în casa lui Ion D. Ciolacu, translator la Congresul Judecătoresc din Bălţi, 
în intimitatea familiei acestuia, la un pahar de vin, şi-a permis să-şi exprime 
o părere proastă despre armata rusă, şi în acelaşi timp convingerea, că în 
curând va intra în Basarabia Armata Română, care va repara nedreptatea 
din 1812, alungând pe muscali peste Nistru. 

Pentru această „crimă politică”, Teodor M. Ciuhureanu a trebuit să stea 
la închisoarea din Bălţi şapte luni de zile şi cu mare greutate, părintele 
său – Mihai M. Ciuhureanu, un admirabil suflet românesc, a putut „stânge“ 
pricina fiului său34. Afară de Teodor M. Ciuhureanu, a avut de suferit şi 
judecătorul Ion Pelivan. 

La 16 mai 1912, cu ocazia sărbătoriri centenarului „dezrobirii Basarabiei 
de sub jugul turcesc“ şi a „alipirii“ ei către „matuşca Rusia”, judecătorul 
Ion Pelivan ia faţă de sărbătorire o atitudine prea puţin „patriotică”, fapt 
pentru care a fost silit să părăsească rândurile magistraturii. 

În judeţul Orhei, după 1905, în jurul lui Pavel V. Dicescul, mare 
proprietar de la Găleşti, se grupează boierii „românofili“ Mihail Feodosiu, 
Vasile I. Anghel, Vladimir Herţa, Paul Gore, Dr. Gheorghe Glavce, C. 
Harting, Dr. I. Şeptelici şi alţi membri ai nobilimii şi Zemstvei judeţene. 
Toţi sunt de perfect acord că trebuie să ceară guvernului reîntoarcerea 

33  Vezi „Amintiri inedite”de A. D. Inglezi. 
34  Procesele-verbale ale judecătorului de instrucţie, se află, în copie, în posesia lui 

I. Pelivan. 
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limbii moldoveneşti în bisericile şi şcolile primare din satele moldoveneşti 
basarabene. În acest sens, se alcătuieşte un memoriu detaliat, care, în 1906, 
este iscălit de Pavel Dicescu şi înaintat ministrului de Instrucţie Publică din 
Petersburg. Dar memoriul nu a avut absolut nici un rezultat. Un exemplar 
din acest memoriu se află în arhiva lui Ion Pelivan. 

În judeţul Chişinău, de la 1898 încoace, în comuna Răzeni, preoteasa 
Elena Alistar, mereu umblă cu diferite broşuri româneşti şi cu revista 
„Albina“ citind din ele ţăranilor şi „intelighenţilor“ moldoveni felurite 
cântece, istorioare, poezii, cimilituri, proverbe, etc. Acelaşi lucru l-a 
făcut şi în 1912, anul centenarului răpirii Basarabiei, deja fiind studentă 
medicinistă la Iaşi, dar a scăpat cu „obrazul curat”. 

În vara lui 1914, însă când deja izbucnise războiul mondial, doamna 
studentă Alistar, bănuită de spionaj în favoarea României, este arestată în 
casa părintelui său, preotul Vasile Bălan, din comuna Răzeni, escortată la 
Chişinău şi ţinută aici în puşcărie timp de 45 de zile. Scapă cu multă greutate 
numai mulţumită intervenţiei lui Vasile V. Stroescu, care avea legături cu 
guvernatorul general din Odesa. 

G r u p a r e a  i e r o m o n a h u l u i  G u r i e ,  
p r e o t u l u i  C .  P a r t e n i e  

ş i  p r e o t u l u i  C .  P o p o v i c i

În sânul clerului moldovenesc din Chişinău, încă în 1905, se înfiinţează 
un cerc naţionalist în frunte cu preoţii Constantin Partenie, Constantin 
Popovici şi mai ales cu ieromonahul Gurie Grosu. 

Mulţămită stăruinţelor neobosite ale acestui cerc, se reînfiinţează la 
Chişinău Tipografia eparhială moldovenească, închisă de arhiereii rusificaţi; 
se reintroduce în Seminarul Teologic şi la Şcoala eparhială de fete catedra 
de limbă, literatură şi cântare bisericească moldovenească şi, în fine, se 
organizează prima revistă bisericească moldovenească „Luminătorul”, sub 
conducerea directă a ieromonahului Gurie Grosu. 

Dar cu numirea în eparhia Chişinăului şi Hotinului a arhiereului 
Serafim Ciceagov, un alt mâncător de moldoveni, şi această grupare trebuie 
să plătească absolutismului ţarist birul de jertfă şi de suferinţă. 

Preotul Partenie este exilat din Chişinău la o parohie îndepărtată. 
Ieromonahul Gurie Grosu, în 1909, este exilat la o mănăstire din fundul 

Rusiei, la Spaso-Avramiev, din gubernia Smolensk, de unde se reîntoarce 
numai în 1917, iar preotul C. Popovici scapă numai mulţămită intervenţiei 
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mitropolitului Arsenie Stadniţki al Pskovului şi Novgorodului, originar din 
Basarabia35. 

Au mai avut de suferit diferite prigoane şi exiluri, din cauza 
moldovenismului lor, Ion Rădulescu, subdirector la Seminarul Teologic din 
Chişinău, Vasile Florov, profesor la Şcoala eparhială din Chişinău şi C. V. 
Popescu, pedagog la Liceul real din Chişinău36. 

G r u p a r e a  s t u d e n ţ i l o r  d e  l a  K i e v

Tot în epoca aceasta (1907-1912) şi gruparea studenţilor moldoveni de 
la Kiev, în frunte cu Daniel Ciugureanu, Ştefan Ciobanu, Simion Murafa şi 
Alexei Mateevici, manifestă frumoase sentimente româneşti. 

În cercurile naţionaliste din Basarabia a făcut o excelentă impresie 
următoarea intervenţie a acestor studenţi. Discutându-se în Duma Imperială 
proiectul de lege privitor la introducerea limbii materne în şcolile primare 
minoritare, deputaţii basarabeni în frunte cu Pavel Krupensky, ţinând 
să rămână mai catolici decât Papa, au declarat că în şcolile primare din 
Basarabia nu este nevoie să se introducă limba moldovenească, „pentru că 
toţi moldovenii ştiu ruseşte”. 

Revoltată de această declaraţie monstruoasă, gruparea studenţilor de 
la Kiev, în numele moldovenimii basarabene, trimite un energic protest 
preşedintelui Dumei Imperiale şi în acelaşi timp însărcinează pe deputatul 
georgian Ghekecikori să susţină cu tărie punctul de vedere al naţionaliştilor 
moldoveni. 

Trebuie de notat că, singurul deputat care a apărat pe moldoveni în 
această chestiune, a fost Dionisie Gulkin, de la Teleneşti. 

R e v i s t a  „ C u v â n t  M o l d o v e n e s c ”

În 1912, ca o manifestare a sentimentului naţional faţă de sărbătorirea 
pompoasă a centenarului răpirii Basarabiei de către autorităţile ruse, apare, 
mulţumită ostenelilor lui Pavel G. Gore, minunatul album de covoare 
moldoveneşti basarabene. 

În 1913, apare la Chişinău, revista „Cuvânt Moldovenesc“ şi apoi 
ziarul cu acelaşi nume, sub conducerea, la început, a lui N. N. Alexandri, 
apoi Simion Murafa şi la urmă a lui Pan Halippa. 

Cu aceste ediţii, mişcarea naţională din Basarabia ia un nou şi puternic 
35  Vezi: Ion Pelivan, L’Union de la Bessarabie a la mere Patrie – la Roumanie, 

Paris, 1919, p. 13. 
36  Ibidem. 
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avânt. Aproape tot ce era românesc în provincia noastră, se grupează în 
jurul acestor ediţii, care devin expresia sentimentelor şi aspiraţiunilor 
moldovenimii noastre basarabene. 

S u d u l  B a s a r a b i e i

Tot aici, trebuie să menţionăm, că şi în sudul Basarabiei, după 1905, ca 
şi mai înainte, s-au găsit elemente româneşti, care au luptat cu curaj pentru 
păstrarea fiinţei noastre etnice. 

Naţia noastră recunoscătoare va trebui odată şi odată să pomenească, 
că printre ctitorii săi din această parte a Basarabiei:

a. pe bătrânul Nicolae Gr. Vulpe, fost primar al Bolgradului, şi 
preşedinte al Comitetului Partidului Naţional Moldovenesc, în 
1917-1918, din acel oraş;

b. pe preotul Iulian Friptu, profesor de religie la Liceul din Comrat, 
care a colaborat la „Gazeta Basarabiei“ şi care a scris mai multe 
poezii frumoase, între care patriotica sa poezie: „La Nistru”;

c. pe mocanul Alexa Radu Beşleagă, primul preşedinte al Partidului 
Naţional Moldovenesc din Cahul; pe fraţii Alexandru şi Mihail 
Crăciunescu, precum şi pe Haralambie Vizanti, tot din Cahul – toţi 
luptători naţionalişti şi unionişti convinşi37; 

d. mai ales pe Dimitrie D. Caravasile de la Oancea, care încă până la 
1878, când judeţele Cahul, Ismail şi Bolgrad, a doua oară au fost 
furate de ruşi, fusese deputat în Camera României mici, şi care sub 
regimul rus, la o conferinţă prezidată de un guvernator agresiv a 
îndrăznit, în calitate de preşedinte al Comitetului permanent al jud. 
Cahul, să riposteze acestuia: „Apa trece, pietrele rămân”. 

La plecarea din Basarabia a acestui guvernator, D. D. Caravasile a 
avut grijă şi curajul, telegrafic, să-i reamintească: „Se adevereşte proverbul 
român, că: „apa trece, iar pietrele rămân”. 

Nu trebuie să uităm că la trezirea şi păstrarea conştiinţei noastre 
naţionale, mult au contribuit, prin poeziile lor patriotice, în afară de 
cavalerul Constantin Stamati şi poeţii basarabeni: Alexandru Toader 
Hajdeu, Ion Sârbu, Sergiu Cujbă, Iulian Friptu, Pan Halippa, Tudor Roman, 
Alecu Mateevici ş.a. 

Acelaşi serviciu, dacă nu şi mai mare ni l-au adus şi învăţătorii 
moldoveni: Ştefan Margela, Iacob Hâncu şi Ioan Doncev, care s-au ocupat 
mult de gramatica limbii moldoveneşti, de istoria şi literatura română. 

37  Vezi: Procesele verbale ale Partidului Naţional Moldovenesc din Bolgrad şi din 
Cahul, din 1917-1918. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  171

De asemeni, un mare serviciu, în sensul trezirii sentimentului naţional, 
ne-au adus lucrările savantului basarabean Leon Aristide Casso, fot 
profesor la Universitatea din Moscova şi fost ministru de Instrucţie Publică 
al ţarului Nicolae II, şi anume: a) „Dreptul bizantin în Basarabia”; b) „Rusia 
la Dunăre”. 

E m i g r a n ţ i i  B a s a r a b i e i  d i n  R o m â n i a

Aici se cuvine să amintim cu recunoştinţă şi de alte serii de luptători 
naţionalişti, şi anume, de emigranţii basarabeni din România mică, dar 
liberă, care atât prin scrierile lor, cât şi prin literatura ce ne trimeteau în mod 
clandestin, ne luminau pe noi cei rămaşi acasă, asupra trecutului Basarabiei, 
ne ridicau curajul pentru luptă şi ne întăreau nădejdea în triumful ei final. 

Aceşti luptători erau Bogdan P. Haşdeu, Zamfir C. Arbore, Nicolae 
Zubcu-Codreanu, Constantin Stere, Dumitru Moruzi, Axentie Frunză, 
Dr. Petre Cazacu, artistul State Dragomir, artistul Gheorghe Madan, 
compozitorul Gavriil Muzicescu şi alţii. 

Iar în armată – generalul Alexandru Averescu, colonelul Eugen 
Adamovici, Dr. I. Guţu, studentul Ion Costin şi alţii. 

Dumitru C. Moruzi, în cartea sa „Ruşii şi românii”, publicată în 1906, 
scrie printre altele, următoarele rânduri, pline de îndemn la luptă şi de 
încurajare:

„În viitoarea şi neînlăturabila dezmembrare a marelui imperiu ţarist..., 
ce se va face oare cu Basarabia noastră? Ora sfântă se apropie. Auziţi 
clopotele Kremlinului sunând a jale sfârşitul a zece veacuri de robia ţaristă? 
La muncă spornică şi rodnică istorici, poeţi şi literaţi ai ţării! Reînviaţi 
geniul Basarabiei!

Aprindeţi-vă făcliile, ca să luminaţi trecutul, arătând celora din întuneric 
calea falnică a viitorului”... 

Iar în broşura D-lui P. Cazacu „O sută de ani de robie”, tipărită în 1912, 
când ruşii sărbătoreau centenarul răpirii Basarabiei găsim următorul pasaj 
minunat:

„Întreg neamul românesc ia parte la această durere (e vorba de 
comemorarea a o sută de ani de robie) şi nu pierde nădejdea, că şi Basarabia 
şi neamul românesc vor avea să-şi serbeze şi ei, la rândul lor, ziua izbăvirii: 
Ea va veni... 

A fost Vavilonul, a fost împărăţia lui Alexandru Machedon, a fost 
Imperiul Roman, a fost Imperiul Bizantin. Va veni şi timpul, când se va 
zice şi de alte împărăţii: a fost!. . 

Nu aşa demult a fost Crimeea. 
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Nu aşa demult a fost Port-Arthurul şi Ţusima. Şi mare e Dumnezeu: 
vor mai fi”... 

Iată la ce înălţime se ridică gândul profetic al fraţilor noştri basarabeni 
emigranţi în România! Iată curajul şi speranţa ce ei ne-o inspirau, nouă 
celor rămaşi în întunericul din „Vavilonul“ moscovit. 

Dar cartea cea mai folositoare şi instructivă pentru tineretul basarabean 
studios, care o dorea pe masa sa de lucru fiecare intelectual moldovean, a 
fost „Basarabia în secolul XIX“ de Zamfir Arbore. 

Pentru că această carte, care ajunsese în 1903-1905 să circule între 
Dorpat, Brest-Litovsk, Arhanghelsk, Pinega şi Viatka, unde se aflau o parte 
din tinerii basarabeni exilaţi, ne dădea o mulţime de material preţios cu 
privire la Basarabia şi trecutul ei, pe care în zadar îl căutam în bibliotecile 
universităţii ruse. 

În 1915, bătrânul Zamfir Arbore, în broşura întitulată: „Libertatea 
Basarabiei“ face următoarele prorociri: „Se clatină Imperiul ţărilor şi în 
curând se vor deschide porţile temniţei, unde zac nenumărate popoare 
subjugate... Basarabia se va elibera, trebuie să se elibereze, împreună cu 
Polonia, Ucraina, Finlanda!”

Iar studentul Ion Costin, tot în 1915 în broşura sa, „Sub jug străin”, scrie: 
„Basarabia trebuie să redevie românească! Basarabia trebuie recucerită!. . 

Îmi fac o datorie de conştiinţă să amintesc aici cu adâncă recunoştinţă 
şi de marele cărturar al neamului nostru, profesorul Nicolae Iorga, care şi 
el prin scrierile şi poveţele sale părinteşti a stăruit mult pentru redeşteptarea 
conştiinţei naţionale în Basarabia şi care în 1912, cu ocazia sărbătoririi 
de către ruşi a centenarului răpirii Basarabiei, a pronunţat la o conferinţă 
cunoscutul blestem, prin care urează „despoietorului“ moscovit să se 
prăbuşească în adâncuri, iar „pe mormintele făcătorilor de nedreptate să se 
târască şerpii cei veninoşi”. 

A t i t u d i n e a  ţ ă r ă n i m i i  b a s a r a b e n e  f a ţ ă  d e 
r e g i m u l  m u s c ă l e s c

Aşa au luptat intelectualii moldoveni din Basarabia, pentru păstrarea 
fiinţei lor etnice. Aşa au reacţionat intelectualii basarabeni împotriva 
politicii ţariste de rusificare. 

Dar nu odată ni s-a obiectat, că numai intelectualii, au fost contra 
regimului moscovit, ţărănimea moldoveană rămânând mulţumită şi 
credincioasă ruşilor, ba chiar simpatizându-i!

Ei bine, noi afirmăm cu toată convingerea, că şi ţărănimea era contra 
stăpânirii ruseşti. Bineînţeles, ţărănimea neştiind carte, nu putea să 
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protesteze în scris. Dar dovada nemulţumirii ei faţă de ruşi o găsim în 
sutele şi miile de cântece, proverbe, zicale, balade populare etc., parte din 
care au fost culese încă sub oblăduirea moscovită şi în care de minune se 
oglindeşte antipatia ţărănimii noastre faţă de muscali. Iată, de pildă câteva 
cântece populare basarabene:

I

Foaie verde fir sucit
Fire-ar rusu afurisit
Că de când el a venit
Peste noi şi ne-a robit
Casa parcă nu ni-i casă
Masa parcă nu ni-i masă
Vremea parcă-i tot pe dos 
Şi pământu-i mânios. 

II

Foaie verde trei măsline,
I-auzi, maică, Prutul vine. 
Dare-ar Dumnezeu să sece. 
Să rămâie pietrele,
Să le ardă soarele,
Să trec cu picioarele. 
Prutul ista ni disparte,
Prutul ista n-are moarte
De ne-am strânge noi cândva
Şi cu gura l-am seca,
Ca să nu fim depărtaţi
De părinţi, surori şi fraţi. 

III

Frunză verde baraboi
Ne-a făcut mama pe doi,
Unul miercuri şi-altul joi,
Şi-a umplut Ţara cu noi
Şi-a pornit mama prin Ţară,
Să ne strângă grămăjoară,
Să ne dăie în Bălţi la Şcoală,
Muscăleşte să-nvăţăm,
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Mâna rusului să dăm
Muscăleşte-om învăţa,
Limba când ni s-a tăia
Când a creşte grâu-n tindă
D-a ajunge spicu-n grindă. 
Şi să fie ca pe lunci,
Poate-atunci, şi nici-atunci. 

Iată pe scurt istoria mişcării naţionale în Basarabia, care a precedat 
Unirea de la 27 martie 1918. 

Ion Pelivan

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Arhiva Ion Pelivan I mss. 3‑a 
şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită prof. Nicolae P. 
Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 93‑120. 



V I C T I M I L E  P R I G O A N E I 
Ţ A R I S T E

Se ştie că orice progres, în orice domeniu, fie ştiinţific, fie social, fie 
politic sau naţional, cere jertfe. 

Nici luptele moldovenilor basarabeni, pentru păstrarea fiinţei lor etnice 
şi pentru dezrobire nu au făcut excepţii de la această regulă neînduplecată. 

Numai în perioada de la 1900-1918, o serie şi tineri naţionalişti 
basarabeni plătesc dragostea lor pentru românism cu tot felul de persecuţiuni 
administrative, cu supravegheri poliţeneşti, cu arestări şi exiluri în Siberia 
şi la Oceanul Îngheţat şi chiar cu jertva vieţii lor. 

În 1902, cum am spus mai sus, sunt arestaţi şi deţinuţi în puşcăriile 
din Dorpat şi Wenden (Liflanda), timp de 5-11 luni, studenţii moldoveni 
basarabeni: Teodor Loghin, Constantin Goian, Vasile Maho, Nicolae 
Siminel, Alexandru Poleanski, Alexandru Oatul, Nicolae Hâncu-Hinculov, 
Grigore Cemerina, Gheorghe Chicu, Alexandru Hrişcă, Vasile Oatul, Ion 
Pelivan. 

Ultimii trei, după eliberarea din puşcărie, sunt surghiuniţi: V. Oatul – la 
Pimega, A. Hrişcă – la Onega şi I. Pelivan – la Mezen, adică în regiunile 
Mării Albe, din gubernia Arhanghelsk, unde stau până la 1905, când 
izbucneşte revoluţia. 

Iar restul, deşi eliberaţi şi trimişi în satele lor natale, trebuie totuşi să 
suporte acolo supravegherea şi controlul zilnic poliţenesc, neavând voie să 
părăsească localitatea fără avizul prealabil al poliţiei locale. 

Tot în 1902, sunt arestaţi în Basarabia şi deţinuţi în puşcăria din 
Dorpat – studenţii din Bucureşti – Alexandru Groapă şi Ştefan Usinievici. 

Atât aceşti doi din urmă, cât şi cei 12 de mai sus trebuie să sufere 
pentru „crimă“ de a fi dorit dezrobirea Basarabiei1. 

 În 1907, Emanuel Gavriliţă, director al gazetei „Basarabia“ 
(1906-1907), este de mai multe ori amendat, apoi condamnat la puşcărie, 
de care scapă cu multe greutăţi2. 

Tot pe atunci, Sergiu Cujbă, primul redactor al acestei gazete, este 
ridicat într-o noapte cu forţa de ohrana ţaristă şi expulzat peste Prut, de 
unde venise fără respectarea nici a unei forme legale. 

1  Vezi: Pământenia Basarabeană din Dorpat în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 
7-8, 1936, p. 120-121; vezi şi Alexandru Oatul, Amintiri despre Pământenia din Dorpat, 
în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 2, 1943, p. 29; vezi şi Ştefan Usinievici, Prin temniţele 
ruseşti, în revista „Viaţa Basarabiei”, nr. 8, 1941, p. 91. 

2  Vezi: Ziarul „Basarabia“ n. 41 şi 52 din 1906. 
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Iar, Gheorghe Stârcea, colaboratorul gazetei, pentru traducerea în 
româneşte a faimosului manifest revoluţionar de la Vâborg este condamnat 
la un an de zile de închisoare, care osândă o ispăşeşte în puşcăria centrală 
din Chişinău3. 

În 1909, învăţătorul Porfirie Fală din jud. Bălţi, pentru propagandă 
naţională este propus de către ohrana ţaristă să fie surghiunit într-una din 
regiunile Transuralice, dar scapă numai mulţumită intervenţiei procurorului 
din Bălţi, A. D. Inglezi. 

În 1910, Ion Loghinescu, institutor din Hotin, pentru aceiaşi 
propagandă printre învăţători, este exilat la Pernov, în guvernământul 
Liflanda, iar ieromonahul Gurie Grosu, pentru moldovofilism şi separatism, 
la mănăstirea Spasko-Avramiev, din gubernia Smolensk, de unde este 
transferat la Alexandrovsk – Gruşevsk din regiunea Donului şi apoi în satul 
Samovka din guvernământul Herson. 

În timpul dictaturii episcopului Serafim Ciceagov (1908-1914) în 
Eparhia Basarabiei, în afară de Gurie Grosu, o serie de preoţi, ca Constantin 
Partenie, Ion Bălteanu şi alţii sunt supuşi la felurite pedepse pentru 
„moldovofilism“ şi „tendinţă de separatism”. 

Tot în această epocă (1911), profesorul Ion Rădulescu de la Seminarul 
Teologic din Chişinău, şi Vasile Florov, profesor de la Şcoala Eparhială 
de fete din acelaşi oraş, sunt exilaţi „pentru românofilism”, primul la 
Kameneţ-Podolsk, iar al doilea – la Ardan, din regiunea Terskaia (Caucaz). 

În 1914, când deja începuse războiul mondial, studenta medicinistă de 
la Iaşi, Elena Alistar, basarabeancă, învinuită de a fi făcut printre ţăranii 
basarabeni propaganda ideii de Unire a Basarabiei cu România, este 
deţinută în puşcăria Chişinău timp de 45 de zile şi scapă numai graţiei 
intervenţiei lui Vasile Stroescu. 

Tot în timpul războiului mondial, institutorul C. V. Popescu, bănuit de 
spionaj românesc, este mereu hărţuit de jandarmeria Basarabiei şi scapă 
numai în 1917, după izbucnirea revoluţiei. 

În 1915, Teodor M. Ciuhureanu, proprietar din jud. Bălţi, a trebuit să stea 
la închisoarea din Bălţi, mai bine de 7 luni de zile, pentru că şi-a exprimat o 
părere defavorabilă despre armata rusă şi în acelaşi timp convingerea că, în 
curând armata română va intra în Basarabia, spre a o „curăţa“ de muscali. 

În 1916, Iustin Frăţiman, profesor la liceul tehnic din Soroca, este 
surghiunit la Kustanai, regiunea Turgansk, în Siberia, pentru că lupta la 
deşteptarea conştiinţei naţionale a elevilor din această şcoală4. 

3  Vezi: Ion Pelivan, Basarabia sub oblăduirea rusească, Bucureşti, 1941, p. 8. 
4  Vezi: Ion Pelivan, Basarabia de sub oblăduirea rusească, Bucureşti, 1941, p. 

8-10. 
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În fine, în timpul revoluţiei din 1917, sunt omorâţi mişeleşte de 
haitele bolşeviste naţionaliştii basarabeni: Simion Murafa, avocat, Andrei 
Hodorogea, inginer, Mihail M. Razu, moşier şi protoiereul Dimitrie S. 
Baltaga. 

Iar în ianuarie 1818, cu câteva zile înainte de intrarea armatelor române 
în jud. Bălţi, vechiul naţionalist Porfirie Fală, condamnat în toamna lui 
1917 la moarte de către gruparea bolşevistă bălţeană (A. Paladi, etc.), este 
prins în comuna Glodeni şi acolo pentru „limba mamă”, schingiuit timp de 
trei zile şi trei nopţi. A fost găsit cu 11 răni la cap şi aproape mort. 

Aceiaşi soartă îl aşteaptă şi pe naţionalistul Dimitrie A. Vrabie, care 
scapă, ca prin minune, refugiindu-se la prietenul său, medicul – veterinar 
Xavier Sikorski, polonez, care îl ascunsese în casa sa, unde stătu până la 
venirea armatei române5. 

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 127‑129. 

5  Vezi: ziarul Svobodnaia Bessarabia (Basarabia liberă), Chişinău, nr. 30, 13 mai 
1917, p. 6. 



D R E P T U R I L E  R O M Â N I E I  A S U P R A 
B A S A R A B I E I

I .  D r e p t u l  i s t o r i c

Se ştie că Basarabia a făcut parte integrantă din vechiul Principat al 
Moldovei – până la 1812, când în urma Tratatului de pace de la Bucureşti 
(16/28 mai 1812), – după războiul de şase ani (1806-1812) cu Turcia, – 
ruşii au anexat această provincie la Rusia. 

Totuşi, se găsesc unii ruşi care afirmă, că Basarabia a fost luată de Rusia 
de la Turcia şi nu de la România, care a început să existe abia de la 24 ianuarie 
1859, când s-a făcut Unirea Moldovei cu Valahia într-un singur stat. 

Uitând, că în veacul al XX-lea, în urma proclamării drepturilor naţiunilor 
de a hotărî ele înşişi de soarta lor, nimeni nu-şi mai poate justifica stăpânirea 
teritoriilor şi popoarele alogene, numai pe baza cuceririlor, aceşti ruşi se fac 
a uita că Moldova, din care face parte şi Basarabia, cu toată suzeranitatea 
Turciei, şi-a păstrat organizaţia sa autonomă politică şi religioasă, precum 
şi dreptul de a-şi alege prinţii săi pământeni. 

Ei, ruşii, se fac că uită, că suzeranitatea Turciei, care era incomparabil 
mai umană ca cea moscovită, însemna numai obligaţia Moldovei de a plăti 
Porţii Otomane anumite tributuri anuale. 

Pentru a dovedi punctele principale ale acestor schiţe (afirmaţiuni), noi 
cu totul renunţăm la autorii români şi ne sprijinim pe materialele scriitorilor 
ruşi şi francezi. Iată-i:

1. P. P. Semenoff –Tian-Schansky, vicepreşedinte al Societăţii Imperiale 
ruse de Geografie, în voluminoasa şi savanta sa lucrare asupra Rusiei, 
sub titlul: „Description geografique complete de notre Patrie. La Russie 
nouvelle (meridionalle) et Crimee”, vol. XIV, Petersburg, 1910, Edition 
A. F. Devrien1, la pagina 148, scrie următoarele: „La finele secolului al 
XIV-lea, Valahia a devenit vasală a Turciei, iar în 1511, după o îndenlungată 
rezistenţă, a căzut sub suzeranitatea Turciei şi Moldova. 

Însă ambele principate au reuşit să-şi păstreze structura sa politică, 
domnii săi pământeni precum şi religia sa. Dependenţa lor de Turcia se 
manifesta numai în plata tributului”. 

2. M. A. Ubicini, „Provinces d’origine roumaine: Valahie, Moldavie, 
Bucovine, Transilvanie, Bessarabie”, Paris, Librarie de Firmin – Didot et 

1  În traducere: „Descrierea geografică completă a Patriei noastre. Rusia Nouă şi 
Crimeea”, Petersburg, 1910, Editura A. F. Devrien. 
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C-nie. În Memoires du Comite de statistique de Bessarabie, redactată de 
cunoscutul jurist – consultul rus A. N. Egunoff, vol. III, Kişinev, 1868, la 
pagina 34, găsim următoarea afirmaţie a dreptului românesc istoric asupra 
Basarabiei: „Până la anexarea sa la Imperiul Rus, în 1812, Basarabia era 
supusă aceluiaş regim de guvernare ca şi Moldova din care făcea parte 
integrantă. Ca urmare, nici istoria, nici documentele istorice despre 
Basarabia nu pot să nu vorbească şi despre Moldova. Astfel este imposibil 
să vorbeşti despre administraţia Basarabiei până la anexarea ei la Rusia, 
fără ca să vorbeşti despre Divanul Moldovei căruia Basarabia îi era supusă. 
În Basarabia nu există domeniu care să nu posede documente provenind de 
la Divanul Moldovei. 

Chiar până în zilele noastre, în procesele pledate în Basarabia, numeroşi 
oratori invocă Deciziile Divanului, care fiind confirmate de principii 
moldoveni şi date de aceşti principi sub formă de diplome (hrisoave) în 
conformitate cu articolul 1606 din volumul X al Codului civil rus, nu 
puteau fi anulate de către tribunalele noastre şi îşi păstrează astfel întreaga 
lor putere şi valoare legislativă”. 

3. Cea mai bună dovadă, că Basarabia nu a fost ţară turcească, ci 
pământ curat românesc, este faptul, care nu-l poate tăgădui nimeni, e că 
guvernul rus, anexând această provincie, a fost silit să-i păstreze vechea 
organizare moldovenească administrativă şi judecătorească, precum şi 
legile vechi moldoveneşti – Codul Donici –Armenopulo şi Alexandru 
Mavrocordat, punând în capul administraţiei basarabene ca guvernator pe 
boierul moldovean Scarlat Sturdza, iar în capul bisericii, pe mitropolitul 
român Gavriil Bănulescu-Bodoni. 

A. Ucazul (Decretul) imperial din 23 iulie 1812, capitolul III, paragraful 
1, despre organizarea Guvernului provizoriu basarabean decide: 
„... se lasă locuitorilor Basarabiei organizarea lor legislativă”2. 

B. Alt ucaz imperial, din 2 februarie 1813, adaogă: „problemele 
judiciare trebuiesc rezolvate după legile şi obiceiurile ţării”3. 

C. Un ucaz imperial ulterior, din 13 mai 1813, adresat Guvernatorului 
civil al Basarabiei, între altele porunceşte: „să nu se facă nici o 
schimbare în administraţia Basarabiei”4. 

2  Vezi: L. A. Casso, profesor al Universităţii din Moscova, Dreptul bizantin în 
Basarabia, Moscova, 1907, Tipografia Univeristăţii, p. 5. 

3  Ibidem; Vezi şi Memoires du Comite de statistique de Bessarabie, sub redacţia 
lui A. N. Egunoff, p. 114. 

4  Marele jurist O. I. Pergament, De l’application de lois locales Donici et 
Armenopulos, Petersburg, 1905, p. 5. (în limba rusă); Le Statut d’organisation de la 
province de Bessarabie, Kişinev, 1818 (en russe et roumain). 
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D.  Această tendinţă de a păstra în Basarabia status quo ante este 
confirmată şi de ucazul din 21 august 1813 asupra organizării 
Diocezei Chişinăului şi Hotinului, prin care se impune aplicarea 
obişnuinţelor locale, căci ele nu se opun legislaţiilor fundamentale 
ruse civile şi eclesiatice...; apoi să se lase poporului Basarabiei 
vechile drepturi moldoveneşti5. 

E. În sfârşit, la 29 aprilie 1818, împăratul Alexandru I iscăleşte 
în Chişinău cel mai important, pentru Basarabia, act legislativ, 
care se numeşte „Statutul organizării Provinciei Basarabiei“ (în 
româneşte – „Aşezământul de organizare a oblastei Basarabiei”). 

În puterea acestei legi fundamentale, Basarabia capătă o organizare 
specială, o Constituţie naţională bazată, după cum spune profesorul Casso 
în „Dreptul bizantin”, (pag. 8), „pentru particularitatea ei naţională”, în 
frunte cu Consiliul Suprem (un mic parlament), reprezentat în majoritate 
de aleşii naţiunii moldoveneşti6. 

După acest statut, drepturile, privilegiile şi legile locale sunt acordate, 
de chipul cel mai milostiv, provinciei Basarabia, pentru totdeauna7. 

I I .  D r e p t u l  e t n i c

Faptul, că Basarabia în momentul anexării ei la Rusia (1812) era 
locuită, aproape în întregime, numai de români, nu-l contestă nimeni. 

Totuşi, ca să nu rămână nici o umbră de îndoială asupra caracterului 
curat românesc al populaţiei basarabene la începutul secolului al XIX-lea, 
credem necesar să aducem următoarele dovezi:

1. Xavier Hommaire de Hell, inginer civil de mine, „membre du 
plusiers Societes Savantes et Chevalier de l’ordre de St. Wladimir 
de Russie”, în cunoscuta sa lucrare „Les steppes de la Mere 
Caspienne, le Caucase, la Crimee et la Russe Meridionale”, Paris, 
1845, Edit. Bertrand, premiată în 1844 cu marele premiu „par 
la Societee Royale de geographie de France”, tomul II, p. 568, 
mărturiseşte: „la luarea în posesie de către Rusia (a Basarabiei), 
Nogaii renunţară complet la vechile lor proprietăţi, pentru a se 
retrage dincolo de Dunăre, astfel, în Basarabia nu rămase decât 
populaţia moldovenească, populaţie creştină, aparţinând ca şi ruşii 
la religia ortodoxă”. 

5  Ibidem, p. 5. 
6  Vezi: L. A. Casso, Dreptul bizantin în Basarabia”, p. 8-10. 
7  Vezi: (Statutul) Aşezământul de organizare a oblastei Basarabiei, p. 10. 
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2. În 1827, deja existau în Basarabia câteva colonii străine. Dar cât 
de stabilă era populaţia străină a acestor colonii se vede clar din 
raportul oficial al Guvernatorului rus Timkovsky, care scrie, în 
1827, superiorului său, contelui Pahlen, Guvernatorului general din 
Odesa, următoarele: „Provincia Basarabiei se compunea din două 
categorii de locuitori: moldovenii indigeni şi vagabonzii, care s-au 
introdus în diferite ocazii şi a căror moralitate nu s-a schimbat”8. 

3.  Prea cunoscutul istoric francez Alfred Ramband, în „Histoire de 
la Russie”, Ediţia VI, Paris, 1914, la p. 562, scrie: „Un Congres 
s-a reunit la Bucureşti, în 1812: Rusia a renunţat la Moldova şi 
Valachia, dar a păstrat Basarabia, ţinut românesc”. 

4. Pentru anul 1937, „Voyage du Marechal Duc de Raguse en 
Hongarie, en Transilvanie, dans la Russie Meridionale”, Tom. I, 
Paris, p. 142, ne mărturiseşte următorul adevăr: „Basarabia, care se 
învecinează cu Moldova şi de care este despărţită doar de Prut, este 
de asemeni locuită de valahi de origine română. 

Este o raritate faptul că, Valahia, Moldova şi Basarabia au rămas intacte 
şi populaţia lor izolată, cu o oază în mijlocul acestei multitudini de popoare 
(slavi, moscoviţi, bulgari, sârbi, etc), care timp de secole n-au încetat să se 
reverse spre sudul Europei”. 

5. Pentru anul 1862, avem mărturia căpitanului de stat-major rus A. 
Zaşciuk. 

În lucrarea sa oficială, care rămâne până astăzi unul din cele mai serioase 
studii asupra Basarabiei, („Materiaux pour la geographie et la statistique 
de la Russie, la province Bessarabie”, Petersburg, 1862), la p. 151, partea 
a II, autorul Zaşciuk afirmă că: „Moldovenii, (românii) formează partea 
principală a populaţiei (Basarabiei – n.n.), în jur de trei sferturi din totalul 
general”. 

6. Absolut, acelaşi lucru îl adevereşte: 
a) geograful rus P. P. Soroka, pentru anul 1878, în lucrarea sa 

„Geographie de la Bessarabie”, (Kişinev, 1878, p. 80), lucrare 
aprobată de Ministerul de Instrucţie Publică, pentru uzul în 
şcolile secundare şi primare din Rusia; 

b) publicistul rus P. Cruşevan, în lucrarea sa „La Bessarabie”, 
Almanah, Moscova 1903, p. 175, (în limba rusă), afirmă 
acelaşi lucru;

c) scriitorul N. Laşcoff, în lucrarea „La Bessarabie au centenaire 
8  Vezi: A. Nacco, Studiu asupra organizaţiei civile a Basarabiei (1812‑1828), 

Odesa, 1900, p. 110. 
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de son annexion a la Rusie: 1812-1912”, Kişinev, 1912, (în 
limba rusă), p. 53 şi altele. 

7.  Majoritatea absolută a elementului românesc în Basarabia, fără a-i 
preciza procentul o dovedesc savanţii ruşi:
a) A. Afanasieff – Ciujbinsky, istoric şi etnograf rus, în „Vozage 

dans la Russie Meridionale”, II-ieme partie: „Esquisses sur le 
Dnester”, Petersburg, 1863, p. 266 şi 283, (în limba rusă). 

b) P. Batiuşkoff, în „La Bessarabie”, lucrare scrisă sub auspiciile 
ţarului Alexandru III, Petersburg, 1892, (în limba rusă), I parte, 
p. 171. 

c) L. A. Casso, profesor la Universitatea din Moscova şi ministrul 
de Instrucţie Publică al ţarului Nicolai II, în lucrarea „Rusia la 
Dunăre şi organizarea provinciei Basarabia, Moscova, 1913, 
p. 228, (în limba rusă). 

8. Marele patriot L. Tihomiroff, scriitor şi mare publicist rus, în 
lucrarea sa „La Russie politique et sociale”, ediţia II-a, Paris, 1866, 
p. 41, cu privire la Basarabia de Sud, mărturiseşte: „Avansând 
spre sud, vedem încă un mic teritoriu limitrof României şi în nici 
într-un caz rus. Ambiţia ţarului a creat aici, pentru Rusia, un motiv 
de complicaţii internaţionale. Dunărea, la gurile căreia sunt situate 
aceste ţinuturi, traversează teritoriul slav şi teritoriul austriac; nu 
are nimic comun cu Rusia. 

Totuşi, odată cu ultimul război de la 1877-1878, ţarul Alexandru al 
II-lea a considerat necesar să ia aceste teritorii de la Români, – proprii lui 
aliaţi – care au protestat vehement în contra acestei nedreptăţi. Rusia se 
grăbi, este aproape sigur de a lua acest teritoriu de la Români, cât şi partea 
din Basarabia”. 

9. În sfârşit, ca să nu mai cităm şi alţi autori ruşi şi străini, ne oprim 
la părerea unui mare scriitor militar rus, cunoscutul general şi 
fost ministru de război rus, A. N. Kuropatkin, al ţarului Nicolai 
al II-lea. Acesta, în savanta sa lucrare „Problemele armatei ruse”, 
vol. II, Petersburg, 1910, (în limba rusă), la p. 338, scrie: „Poporul 
românesc din Basarabia, anexată acum 100 de ani, şi până astăzi 
încă (1910) trăieşte separat de populaţia rusă. Incontestabil că, dacă 
la începutul secolului al XIX-lea, Principatele (Moldova şi Valahia) 
ar fi fost anexate la Rusia, populaţia lor nu ar fi rămas numai străină, 
ci ar fi devenit chiar duşmănoasă poporului rusesc; şi atunci, în loc 
de o Polonie, noi am fi avut, spre slăbirea Rusiei, două Polonii. 

În viitor, fie pe cale paşnică, fie în urma unui război, unirea neamului 
românesc este inevitabilă”. 
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I I I .  S t a t i s t i c a  o f i c i a l ă  r u s ă  
ş i  v a l o a r e a  e i

După cum am mai spus mai sus, una din cele serioase şi delicate lucrări 
oficiale asupra statisticei Basarabiei este aceea a căpitanului de Stat Major 
rus, A. Zaşciuk, „Materiale pentru Geografie şi Statistică Rusiei (culese de 
ofiţerii Statului Major rus). Provincia Basarabia”, Petersburg, 1862, partea 
I şi II-a, lucrare, în care elementul românesc este arătat de 75% (p. 175 şi 
450). 

După recensământul oficial rus din anul 18979, socotit la totalul 
populaţiei basarabene în cifra de 1 935 400 de suflete, procentajul 
românilor se reduce. Iată tabela oficială a elementelor naţionale după acest 
recensămînt, pe care le place să se bazeze adversarii românilor din tabăra 
rusească:

Marii ruşi   = 8,2%
Ucraineni şi ruteni   = 19,6%
Polonezi   = 0,3%
Bulgari   = 5,3%
Români   = 47,6%
Germani   = 3,1%
Evrei   = 11,8%
Turci (găgăuzi   = 2,9%
Alţii (greci, armeni, ţigani)   = 1,2%

Marilor ruşi (mai ales celor oficiali), de obicei, le place să-i considere 
de ruşi şi pe ucraineni şi pe ruteni, socotind totalul populaţiei „ruseşti“ 
în Basarabia la 27,8%. Bieţii ucraineni şi ruteni însă nu se consideră ca 
ruşi şi chiar se simt jugniţi de această „mare cinste”. Chiar Academia Rusă 
de Ştiinţe i-a recunoscut ca o naţie particulară (cu limba şi literatura ei), 
deosebită de cea moscovită. 

De altfel, cum vedem, nici recensămîntul oficial din 1897 n-a îndrăznit 
să-i confunde pe ucraineni şi ruteni cu marii ruşi (moscoviţii), într-o singură 
rubrică. 

De la sine, vine întrebarea: cum, Rusia, având numai 8,2% de populaţie 
rusă (moscovită) poate revendica Basarabia?

Chiar dacă am admite, ceea ce etniceşte ar fi o absurditate, că şi ucrainenii 
şi cu rutenii sunt ruşi, totuşi procentul de 27,8 este o minoritate inferioară faţă 
de majoritatea românilor, care e de 47,6%, după socotelile ruseşti. 

9  Vezi: N. K. Moghileansky, fost şef al Comitetului statistic pentru Basarabia, 
Materiale de geografie şi statistică a Basarabiei, Kişinev, 1913, (în limba rusă), p. 77. 
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Şi, prin urmare, Rusia n-are nici un drept etnic asupra Basarabiei. 
Dar, în realitate, procentul marilor ruşi (moscoviţii), care ar forma în 

Basarabia o populaţie stabilă şi permanentă, este însă cu mult mai mică. 
Iată dovezile:

a) P. P. Semenoff–Tian–Şansky, în mai sus pomenita şi voluminoasa 
lui lucrare: „Rusia Nouă şi Crimeea”, vol. XIV, p. 189-190, Petersburg, 
1910, Edit. A. F. Devanien (ediţie rusă), spune: „În Basarabia, afară 
de negustori flotanţi, care sunt grămădiţi (cuibăriţi) pe lângă oraşe şi 
sate mari, populaţia rurală moscovită (velicorusă), fiind în minoritate 
mărginită faţă de celelalte seminţii slave, este concentrată în grupuri 
separate. De pildă, în posadul, (burg) Vîlcov locuiesc staroobreadţîi 
(moscoviţi de ritul vechi) şi sectanţi...”. 
„Actualmente velicoruşii staroobredţîi în general s-au înrădăcinat 

prin marginile Basarabiei, mai mult la sud şi mai ales în judeţul Ismail, 
dar locuiesc şi la nord în centrul judeţului Hotin”10. Totuşi, populaţia 
permanentă velicorusă de ritul vechi formează în Basarabia nu mai mult 
de ½% din totalul populaţiei. Autorul P. P. Semenoff –Tian-Şansky nu ne 
arată procentul velicoruşilor ortodocşi, care ar fi permanenţi şi înrădăcinaţi 
în Basarabia. Cauza este că velicoruşi ortodocşi înrădăcinaţi aproape nu 
există în Basarabia. 

Această opinie a noastră o afirmă scriitorii ruşi N. Laşkof şi N. 
Moghileansky. 

a) Istoricul N. Laşkof, autorul lucrării „La Bessarabie au centenaire 
de son annexion a la Rusie: 1812-1912. Etiude historique et statistique 
sur la Bessarabie”, Kişinev, 1912, p. 57, mărturiseşte: „Velicoruşii 
(moscoviţii) în provincia Basarabiei compun cifra considerabilă de 
persoane care ocupă doar dregătorii în departamentele militare şi civile 
(adică funcţionari şi militari). Ceilalţi trăiesc în grupări separate prin sate 
şi oraşe. Populaţia velicorusă în Basarabia în majoritate este compusă din 
rascolnici (velicoruşi de rit vechi), strămoşii cărora au fugit din Rusia, 
din cauza persecuţiilor contra staroobreadţilor, precum şi din persoane 
care au fugit de robia seniorilor şi de recrutare pentru armată”. 

b) În lucrarea lui N. K. Moghileansky „Materiaux pour le 
geographie et la statistiqie de la Bessarabie”, Kişinev, 1913, la p. 79 
găsim următoarele afirmaţiuni: „Velicoruşii se găsesc mai mult în 
judeţele Chişinău (circa 33 339 de persoane, de ambele sexe), Ismail 
10  D. K. Ermolinsky, în „Colecţia informaţiilor statistice pentru judeţul Hotin”, 

Editura Zemstvei Hotin, Moscova, 1886, p. 12, afirmă că în judeţul Hotin există numai 
două sate velicoruse: Grubna şi Bielousovka, cu 242 de familii. 
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(30 235) şi Akkerman (25 523), adică un total de 89 097 de suflete”. 
Să admitem, că şi în celelalte judeţe se mai găseau încă vreo 10 – 

11 000 de velicoruşi. Atunci vom avea pentru toată Basarabia 100 000 de 
velicoruşi, pentru anul 1897, adică aproximativ 5% din populaţia provinciei. 

Din comparaţia citatelor de mai sus, din lucrările lui P. P. Semenoff – 
Tian – Şansky, Laşkoff şi Moghileansky putem deduce concluziile 
următoare, că:

a) în Basarabia, în 1897, nu era mai mult de 1/2% de velicoruşi 
stabiliţi şi înrădăcinaţi;

b) că toţi velicoruşii înrădăcinaţi şi neînrădăcinaţi, permanenţi şi 
vremelnici, cei ortodocşi şi cei de rit vechi (staroobreadţî), în 1897, nu 
prevalau 5% din totalul populaţiei basarabene;

c) că 3,5% de velicoruşi vremelnici, nestabili, neînrădăcinaţi, erau 
formată din militari, funcţionari civili (cinovnici), negustori flotanţi, etc. 
Cât priveşte de modul cum se făcea statistica oficială a Basarabiei, 

este de ajuns să vedem ce zice profesorul rus L. A. Casso, fostul ministru 
de Instrucţie Publică al Rusiei, în opera sa savantă: „Rusia la Dunăre”, 
Moscova, 1913, scrisă cu ocazia centenarului anexării Basarabiei la Rusia: 
„Azi încă (1912), spune L. A. Casso, la p. 223, situaţia asupra acestei 
îndepărtate provincii (Basarabia) pentru departamentele centrale nu este 
totdeauna exactă. „Anuarul Rusiei din anul 1910, de exemplu, care este editat 
de Comitetul Central de Statistică al Ministerului de Interne, enumerând 
naţionalităţile ce locuiesc în Basarabia, nu menţionează naţionalitatea 
moldovenească, cu toate că ea constituie mai mult de jumătate din populaţia 
totală a Basarabiei”. 

Această „inexactitate“ monstruoasă a datelor statistice oficiale, care 
se trimiteau la Petersburg – Ministerului de Interne – de către funcţionarii 
ruşi din Basarabia şi care uitau cu totul despre existenţa elementului 
moldovenesc în Basarabia, arată că valoarea datelor oficiale ruse este mai 
mult ca dubioase. 

I V.  D r e p t u l  d e  a u t o d e t e r m i n a r e

În puterea principiului de autodeterminare, proclamat atât de marea 
revoluţie rusă, cât şi de preşedintele Willson, populaţia Basarabiei, prin 
diferite organe administrative, politice, profesionale, etc., în nenumărate 
rânduri şi-a exprimat dorinţa sa nestrămutată de a se reuni la adevărata sa 
Patrie-România. 

Însă, proclamarea Unirii cu România putea să fie făcută de Adunarea 
Naţională, care reprezenta întreaga Basarabie, toate clasele şi toate 
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naţionalităţile ei. Şi, Sfatul Ţării, organul suprem al Basarabiei a făcut-o. 
Sfatul Ţării, mai întâi a proclamat Unirea condiţionată, la 27 martie 

1918, iar a doua oară, Unirea necondiţionată, la 27 noiembrie 1918. 
A. Iată prima hotărâre a Sfatului Ţării, din 27 martie /9 aprilie 1918. 
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: 
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 vechii Moldove, 
în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului 
că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru 
totdeauna, SE UNEŞTE CU MAMA SA – ROMÂNIA... 

B. După rezolvarea chestiunii agrare, care era cea mai principală 
condiţie a Unirii din 27 martie 1918, Sfatul Ţării renunţă la toate celelalte 
condiţiuni, stipulate prin Actul Unirii din această dată şi votează unirea 
necondiţionată. 

C. Iată moţiunea votată de Sfatul Ţării la 26/27 noiembrie st. v. 1918: 
„În urma unirii cu România a Bucovinei, Ardealului, Banatului şi ţinuturile 
ungureşti locuite de români, în hotarele de la Nistru, Dunării, Mare şi până 
la Tisa, Sfatul Ţării declară că Basarabia renunţă la condiţiile de unire 
stipulate în Actul de la 27 martie 1918, fiind încredinţată, că în România 
tuturor românilor regimul curat democratic va fi asigurat pe viitor. 

Sfatul Ţării, în preziua Constituantei române, care se va alege după 
votul universal, rezolvând chestiunea agrară, după nevoile şi cerinţele 
poporului, anulează celelalte condiţiuni din Actul Unirii, de la 27 martie 
1918, şi declară Unirea necondiţionată a Basarabiei cu România-mamă”

D. În fine, voinţa poporului basarabean de a fi unit cu România s-a 
exprimat în alegerile generale din 27 noiembrie 1919, pentru Constituanta 
Marei Românii. 

Alegerile s-au făcut în deplină libertate, mărturisită de toţi reprezentanţii 
minorităţilor, atât pentru Camera Deputaţilor, cât şi pentru Senat, pe baza 
votului universal, egal, direct şi secret. 

Rezultatul acestor alegeri se poate vedea în modul cel mai lămurit şi 
clar din tabelele de aici anexate: Nr. 1 şi 2. 

Din aceste tabele se vede, că în Basarabia, la alegeri s-au prezentat 
72,2% din totalul înscrişilor, adică majoritatea zdrobitoare a populaţiei 
basarabene. 

Apoi, aceste alegeri, fiind în fond cel mai bun plebiscit, au arătat 
cu prisosinţă, că Unirea Basarabiei la România este dorinţa cea mai 
nestrămutată a populaţiei din Basarabia. 
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Din cei 90 de deputaţi, aleşi în Parlament, 78 sunt români şi 12 sunt 
reprezentanţii minorităţilor naţionale conlocuitoare. 
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V.  C o n c l u z i a

Din cele mai sus arătate, concluzia vine de la sine. Ea, de loc nu poate 
fi favorabilă Rusiei, datorită:

1. ISTORICEŞTE, Basarabia a făcut parte, până la 1812, din Moldova, 
care deşi era vasală Turciei, totuşi îşi păstrase autonomia sa internă 
completă, atât politică, cât şi religioasă. 

Dreptul de cucerire a Basarabiei, care absolut nimic nu are şi nici n-a 
avut comun cu cuceritorul, nici ca istoric, nici ca limbă, nici ca cultură. Iar, 
în secolul al XX-lea, nu mai poate fi un titlu de posesiune. 

2. ETNICEŞTE, chiar după statistica oficială rusă (1897), „inexactitatea“ 
căreia, cum am văzut, nu lasă absolut nicio îndoială, Basarabia este 
românească. 

Căci % de 8,2%, socotind împreună pe toţi velicoruşii atât cei 
permanenţi şi înrădăcinaţi în secolul al XIX-lea (1/2%), cât şi cei nestabili 
(6,7%), care au fost funcţionari, militari, negustori ambulanţi şi lucrători 
flotanţi (othojie promîsli), totdeauna va rămâne o minoritate neglijabilă 
faţă de 47,6% de români autohtoni. 

Însă, adevăratul procent al elementului român, cum am văzut chiar din 
autorii ruşi, este cel puţin de 70%. 

3. Din punctul de vedere al voinţei naţionale, Basarabia, de trei ori 
şi-a exprimat dorinţa de a fi pe veci una şi nedespărţită cu Patria Mamă – 
România: la 27 martie 1918 – Unirea condiţionată; la 27 noiembrie 1918 – 
votarea Unirii cu renunţarea la condiţiile unirii de la 27 martie; şi la 2 – 5 
noiembrie 1919 – data alegerilor pentru Constituanta României. 

ERGO, din toate punctele de vedere, Basarabia este provincie 
românească şi nu poate să aparţină decât României. 

V I .  C e  z i c  p a t r i o ţ i i  r u ş i

A. Dragoste pentru Basarabia?

Cu toate cele spuse mai sus, se mai găsesc încă patrioţi panruşi (mai 
ales, cei de origine germano-polonă-iudes moldo-tătarii), care voiesc să 
convingă lumea, că Rusia este iubită în Basarabia. 

În acelaşi timp, ei afirmă, că această provincie, fiind în curgere de 106 
ani obiectul „dragostei şi îngrijirei neîncetate“ a „tutorilor şi curatorilor“ 
ţarişti, s-a rusificat şi că ea doreşte să fie cu Rusia. 

Însă, aceşti patrioţi panruşi uită să clarifice – cu care Rusie?: cu cea 
ţaristă sau cu cea bolşevistă, denikinistă sau leninistă (terţia non e datur). 
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Cu privire la dragostea Basarabiei pentru Rusia, să ne fie permis a pune 
următoarele întrebări:

Pentru ce ar putea fi iubită Rusia ţaristă, sub al cărei călcâi Basarabia a 
gemut 106 ani (1812-1918)? Pentru că a închis şcolile moldoveneşti, făcând 
(imposibilă) astfel orice propăşire culturală a maselor populare autohtone?

Pentru că, rusificând bisericile, a împiedicat poporul român de a se 
ruga lui Dumnezeu în limba lui natală? (Arhiepiscopul Pavel Lebedev, 
Serafim Ciceagoff şi alţii...)

Pentru că, limba poporului a fost izgonită din toate oficiile ţării 
(administraţie, şcoală, justiţie, armată, etc)?

Pentru că, a închis tipografia naţională moldovenească, fondată în 
1813 de Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, în care se tipăreau cărţi 
româneşti şi a interzis orişice tipăritură moldovenească?

Pentru că, intelectualii moldoveni, care erau admişi în serviciile ţarului, 
trebuiau să meargă în Polonia, Ucraina, Caucaz, etc., pentru că erau împiedicaţi 
de a fi numiţi în Basarabia, pentru orice serviciu şi funcţie de stat?

Pentru că, ţăranii români, înşelaţi de agenţii Ministerului de Interne, 
erau expatriaţi din Basarabia, cu sutele şi miile de familii, ca să colonizeze 
pustietăţile îndepărtate ale Siberiei, unde şi mureau ca muştele, din cauza 
climei şi a diferitelor mizerii?

Pentru că, în locul acestor nenorociţi ţărani, cu scop de deznaţionalizare, 
guvernul rus trimitea în Basarabia diferite strânsuri (ramassis) sub numele 
de colonişti?

Cât priveşte despre o dragoste a Basarabiei pentru o Rusie bolşevistă 
nici vorbă nu poate fi. 

În timpul trădării şi a dezertărilor armatei ruse de pe frontul român 
(în 1917-1918), Basarabia a trecut prin multe şi a avut de suferit de la 
„tovarăşii“ bolşevici, ca să mai poată vorbi de ei fără groază şi ură. 

Aceşti barbari moscoviţi vor rămâne în amintirea poporului basarabean 
întocmai cum au rămas hunii, tătarii, turci…

Nu, Basarabia nu poate nutri gânduri bune pentru o Rusie, oricare ar 
fi ea; la basarabeni nu pot fi alte sentimente, decât acelea ale Poloniei, 
Finlandei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei. 

B. Basarabia este mistificată?11

Chiar scriitorii şi savanţii ruşi, ca Zaşciuk, Casso, Tihomirov, 
11 Aşa e în manuscris, în context, autorul răspunde la întrebarea: Este Basarabia 

rusificată? (n.n.)
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Kuropatkin şi alţii (vezi capitolul II) dovedesc cu prisosinţă, că această 
afirmaţie este absolut neadevărată. 

Este adevărat, că rusificarea a atins o parte din clasa boierească a 
Basarabiei (familiile Krupensky, Purişkevici, Cristi, Kantakuzino, etc.). 

Dar, care ţară n-a avut regeneraţii şi trădătorii ei?
Este cunoscut, că în toate timpurile şi în toate ţările pătura superioară, 

pentru diferite privilegii, în parte este asimilată cu cuceritorul. 
Dar, grosul poporului însă, şi mai ales ţărănimea, Basarabia şi-a 

păstrat absolut intact şi cu sfinţenie limba, credinţa, datinile şi obiceiurile 
strămoşeşti. 

De altfel se ştie, că Rusia n-a fost în stare, în curs de secole întregi, să 
rusifice nici un popor alogen, fie el cât de înapoiat. 

Din contra, ruşii s-au deznaţionalizat, când au căzut în mijlocul maselor 
altor naţionalităţi. 

Iată cum se exprimă, în legătură cu aceasta, inspectorul cu informaţiile a 
circumscripţiei de guvernământ Ufa, M. Troiţzky: „Noi sperăm să botezăm 
pe mahomedani, trimiţând pe ruşi acolo. Dar, în loc de asta, ruşii trimiţi în 
acele ţinuturi, s-au asimilat ei până într-atâta, încât au uitat legea rusească 
şi au mâncat carne de cal în timpul postului mare”12. 

Publicat după Arhivele Statului, Bucureşti, Dosar. 262, Fond Ion Pelivan 
msscr. 4 a‑b şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 178‑193. 

12 Inorodetz, La Russie et les peuples alogens (Rusia şi popoarele alogene), p. 7. 



C O N G R E S U L  M I L I T A R 
M O L D O V E N E S C  Ş I  A U T O N O M I A 

B A S A R A B I E I
La 21 octombrie 1927 s-au împlinit zece ani de la proclamarea 

autonomiei Basarabiei de către Congresul Militar al moldovenilor 
basarabeni. 

Pentru a putea aprecia cum se cuvine acest mare eveniment din istoria 
dezrobirii noastre, trebuie să ne aducem aminte de împrejurările extrem de 
defavorabile, în care el s-a înfăptuit. 

Rusia era în plină revoluţie, care degenera în anarhie. În Velicorusia 
(Rusia Mare, Moscovia propriu-zisă), cele mai puternice şi mai populare 
organizaţii revoluţionare (socialiştii revoluţionari, social-democraţii 
menşevici, social-democraţii maximalişti) îşi disputau reciproc radicalitatea 
programelor lor politice şi mai ales sociale. 

În provinciile eterogene din apusul Rusiei, ca Polonia, Finlanda, 
Estonia, Letonia, Lituania, domina, în fiecare din ele, de la vlădică până la 
opincă, o unanimă dorinţă, un singur vis comun – dezrobirea naţională şi 
formarea statului independent. 

În alte provincii eterogene – ca Ucraina, Rusia Albă, Gruzia (Georgia), 
Armenia, etc. – unde masele poporului erau mai inculte şi unde conştiinţa 
naţională nu era în de ajuns deşteaptă – naţionaliştii independenţi duceau o 
luptă crâncenă atât contra moscoviţilor venetici, cât şi contra elementelor 
băştinaşe rusificate, şi mai ales contra extremiştilor de stânga, care nu visau 
decât răsturnarea şi transformarea ordinei sociale. 

 În Basarabia noastră situaţia era şi mai încurcată. În ajunul marei 
revoluţii, atât în cercurile politice din Petrograd, cât şi în cele diriguitoare 
din Chişinău, Basarabia era considerată ca asimilată şi rusificată cu 
desăvârşire. Câteva manifestări sporadice „românofile“ erau socotite ca 
neserioase şi ca fără nici-o influenţă asupra maselor largi ale poporului. 

Imediat însă după izbucnirea revoluţiei şi prăbuşirea regimului ţarist, s-a 
constatat (la primul Congres ţărănesc), că mişcarea naţional-moldovenească 
ia proporţii neaşteptate. 

În lupta pentru dezrobire în general, şi în aceea pentru dobândirea 
autonomiei, în special, curentul naţional-moldovenesc a avut de înfruntat:

1. Urgia elementului moscovit. Militarii, magistraţii, avocaţii, profesorii 
şi pripăşiţii de tot felul, de peste Nistru, îşi vedeau în autonomia Basarabiei 
sfârşitul carierei lor. De aceia, ei, fără deosebiri politice sau sociale, 
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conştienţi de situaţia şi interesele lor, toţi s-au solidarizat contra tendinţelor 
moldoveneşti, luptând din răsputeri şi pe toate căile împotrivă. 

2. Ticăloşia „intelighenţilor“ noştri moldoveni desnaţionalizaţi şi 
rusificaţi. Ei se ruşinau de obârşia lor moldovenească. Ei împărtăşeau 
principiul: „ubi bene, ibi patria”. Ei considerau pe români, ca pe rasă 
inferioară. 

Pentru cauza românească, renegaţii aceştia erau poate mai periculoşi 
(coade de topor) decât străinii. Dovadă – activitatea nefastă a faimosului A. 
N. Krupenski, etc. 

Despre altă parte, mişcarea noastră naţională a întâmpinat multe 
piedici din partea laşităţii, tembelismului, ignoranţei, indiferentismului şi 
cosmopolitismului multora dintre „inteleghenţia“ noastră. 

3. Anarhia desmăţată, semănată de unităţile militare ruse, ce treceau 
prin provincia noastră la frontul românesc, şi mai ales de cele ce dezertau 
de pe acest front. 

4. Duşmănia minorităţilor, afară de polonezi. 
5. Atitudinea dârză antimoldovenească a demagogilor din aşa zisul 

„Grupul din Petrograd” – trimis de Guvernul provizoriu, în vara lui 
1917 – „pentru adâncirea revoluţiei în Basarabia” – căci Basarabia, ca 
patrie a faimoşilor reacţionari Krupenski, Purişkevici, Kruşevan, etc., etc., 
era considerată ca un fel de Vandee rusească. 

6. Şi în fine, marea lipsă de conducători. Unii patrioţi luminaţi nu 
puteau veni din depărtatele gubernii, unde se aflau din cauza războiului 
civil. Alţii, cu reputaţii de vechi revoluţionari, nu se puteau deplasa din 
Regatul Vechi din cauza împrejurărilor. 

Dar, „Când norocu-şi schimbă pasul,
 N-aduce anul, ce-aduce ceasul!”
În câteva luni de zile, fruntaşii mişcării naţionale basarabene, în ciuda 

tuturor vrăjmaşilor, reuşesc să obţină succesele cele mai strălucite. 
Din primăvară şi până în toamnă (1917), congresele, întrunirile, 

mitingurile, consfătuirile în Basarabia se ţin lanţ. 
Şi nu a fost congres sau întrunire – fie cu caracter politic, fie cu caracter 

profesional, la care fruntaşii noştri să nu fi ridicat chestiunea autonomiei 
Basarabiei. 

Cele dintâi congrese, numeroase şi impozante, care au votat autonomia 
Basarabiei cu un entuziasm nemaiauzit, au fost Congresele cooperatorilor, 
a învăţătorilor şi a preoţilor. 

Aproape în toate judeţele se înfiinţează organizaţiile Partidului Naţional 
Moldovenesc. 
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În Garnizoanele din Odesa, Cherson, Ecaterinoslav, Sevastopol, etc. 
militarii basarabeni se organizează în „comitete moldoveneşti”. 

Aproape toate congresele şi întrunirile moldoveneşti – politice şi 
profesionale, se termină prin votarea de moţiuni adresate Guvernului 
Provizoriu, în care – printre altele – figurează ca punct esenţial cererea de 
autonomie Basarabiei. 

Dar, cu toate succesele propagandei moldoveneşti, autonomia Basarabiei 
ar fi rămas un simplu deziderat, dacă în ajutorul acestei propagande nu ar 
fi venit Primul Congres al Militarilor moldoveni, ţinut la Chişinău, în zilele 
de 20-27 octombrie 1917. 

 Organizaţiile, care pe faţă luaseră atitudine contra mişcării 
moldoveneşti, erau încă destul de tari. Ele se bazau pe garnizoanele ruse 
din capitalele de judeţe ale Basarabiei, şi mai ales – pe aceea din Chişinău. 
În ajutorul lor puteau veni în orice moment şi unităţile militare ce treceau 
spre front şi de la front. 

Se simţea nevoia mare de o forţă şi o autoritate militară, care să impună 
tuturor, şi în chip hotărât –voinţa noastră despre autonomie. 

Şi, această forţă şi autoritate ne-a hărăzit-o primul Congres militar 
moldovenesc, la care au participat aproape vre-o opt sute de soldaţi şi 
ofiţeri – delegaţi de la toate fronturile de război, precum şi aproape de la 
toate garnizoanele din interiorul Imperiului Rus. 

Aceşti ostaşi moldoveni, vrednici urmaşi ai plăieşilor lui Ştefan cel 
Mare, la şedinţele Congresului au glăsuit sus şi tare:

Autonomia Basarabiei este dorită de majoritatea zdrobitoare a 
populaţiei basarabene şi ea trebuie să ia fiinţă. Cine se împotriveşte, va 
avea de a face cu noi. Numai de la Odesa putem aduce peste o sută de mii 
de soldaţi moldoveni. Şi, în fruntea lor, va veni însăşi căpitanul Manolache 
Catelly, care nu ştie să glumească. 

Congresul a fost foarte impunător. La deschiderea lui, a fost salutat de o 
mulţime de organizaţii, chiar şi din cele antimoldoveneşti. Însuşi Comisarul 
Gubernial al Basarabiei, reprezentantul Guvernului provizoriu în provincia 
noastră, s-a grăbit să-i aducă omagiile sale, în numele Guvernului. 

Când Congresiştii au trecut în revistă pe strada Alexandrovskaia, în cea 
mai perfectă ordine „starorejimnică” – impresia asupra populaţiei, mai ales 
asupra acelei străine, a fost colosală. 

În rândurile duşmanilor noştri îngrijoraţi, a început să intre frica. S-a 
simţit imediat respectul către foşti „barani“ şi „capi de bou”. 

După ce Congresul a votat autonomia, după ce s-a hotărât convocarea 
Parlamentului nostru provincial şi după ce s-a decis să se mărească 
cohortele prăpuşarului Anton Crihan – de la 16 până la o 100, la nimeni 
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nu a mai rămas îndoială, că moldovenii vroiesc cu orice preţ să devină 
stăpâni în ţara lor. Veşnică recunoştinţă se cuvine faţă de aceşti vrednici fii 
ai neamului nostru. 

Ion Gh. PELIVAN

Publicat după Cuvînt Moldovenesc, nr. 42, 23 octombrie 1927, p. 1 şi Ion 
Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de profesorul Nicolae P. 
Nitreanu, vol. 2 – Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 218‑221. 



U N I R E A  B A S A R A B I E I  
C U  P A T R I A ‑ M A M Ă

Motto: Nimic nu dezvoltă conştiinţa naţională
mai mult decât istoria naţională. 

D. A. Sturdza

Mişcarea moldovenească naţională care a dus la unirea Basarabiei cu 
Patria- mamă, a avut rădăcini adânci şi puternice în revoluţiile ruse din 
1905 şi 1917 şi chiar în mişcările revoluţionare anterioare anului 1905. 

I .  C o m i s i u n e a  a r h i v i s t ă 

Înfiinţarea în 1898, în Chişinău, a Comisiunei Arhiviste Guberniale, 
societate cu caracter pur cultural şi ştiinţific, a avut repercursiuni importante 
în toate straturile intelectualilor moldoveni din Basarabia. 

Scopul acestei comisiuni era, între altele, cercetarea şi descrierea 
documentelor şi monumentelor locale, ce priveau trecutul Basarabiei. 

Preşedinte activ al Comisiei a fost ales N. D. Codreanu, director al 
Liceului Real din Chişinău, iar secretar general I. N. Halippa, subinspector 
al Seminarului Teologic din acelaşi oraş1. 

Numărul membrilor Comisiunei în 1899 atingea cifra de 2722. 
Pentru publicarea studiilor Comisiunei, ia naştere în 1900 colecţia 

intitulată Trudî Bessarabskoi Gubernskoi Ucionnoi Arhivnoi Komissii 
(Lucrările Comisiunei Guberniale Arhiviste, Ştiinţifice din Basarabia). 

În cele trei volume de Trudî (1900, 1902 şi 1907), care cuprind în total 
1 516 pagini în 8 numere se publică numeroase studii, extrem de interesante 
pentru cunoaşterea trecutului nostru moldovenesc din Basarabia. 

Între ele găsim lucrări cu următoarele titluri: 1. Oraşul Chişinău, pe 
timpul poetului rus A. S. Puşkin; 2. Material privitor la istoricul Chişinăului 
din secolele XVI-XVII; 3. Descrierea Arhivei Senatorilor, care au prezidat 
Divanurile Principatelor Moldovei şi Valahiei de la 1808-1813; 4. Cele 
mai vechi date istorice despre Basarabia; 5. Istoria învăţământului public 
din Basarabia în prima jumătate a secolului XIX; 6. Tabloul proprietăţilor 
rurale şi categoriile sociale ale Basarabiei după recensământul din 1817; 7. 
Informaţie despre starea bisericilor basarabene în 1812-1813 etc. 

1  Trudî, vol. 1, p. 21. 
2  Ibidem, p. 409. 
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În aceste trei volume găsim publicate şi o serie de documente vechi 
moldoveneşti din secolele XVI-XVIII. 

Mulţumită secretarului general I. N. Halippa, în biblioteca Comisiunei 
apar: Analele Academiei Române, vol. I-XXV; Acte şi documente 
privitoare la Istoria Românilor, culese de E. Hurmuzache, I-XI; Uricariul 
lui Codrescu; operele istoricilor români M. Drăghici, M. Kogălniceanu, B. 
P. Haşdeu, I. Bogdan, G. Sion, D. Sturdza, N. Iorga, Z. Arbore etc. 

La şedinţele Comisiunei se ridică şi se discută chestiuni privitoare la 
legiuirile vechi moldoveneşti Donici şi Armenopol, moşiile basarabene 
„închinate“ locurilor sfinte din Orient, localităţile istorice ale Basarabiei, 
„Mormântul unui împărat dac“ de lângă Akkerman, origina organizaţiei 
răzăşeşti, „vechiul oraş Peresecina”, necesitatea săpăturilor arheologice, 
originea moşiilor, nomenclatura geografică a pământului vechei Dacii, 
vestita colecţie arheologică şi bogata bibliotecă a lui Ion Cassian Suruceanu 
de la Vadu lui Vodă3, care era membru onor al Academiei Române şi care 
ţinea legături cu intelectualii din România liberă4 şi altele. 

Pentru doritorii de a cunoaşte trecutul Moldovei şi al Basarabiei, 
lucrările şi Biblioteca Comisiunei Arhiviste prezentau o adevărată comoară. 

Deşi activitatea Comisiunei Arhiviste nu a fost revoluţionară, ci pur 
ştiinţifică şi culturală, ea totuşi, în mod indirect, a contribuit în largă măsură 
la deşteptarea conştiinţei naţionale, a intelectualilor moldoveni, precum şi 
la crearea în Basarabia a unui spirit de adâncă nemulţumire faţă de regimul 
rus în genere, şi în special faţă de atitudinea ostilă a guvernelor ţariste 
privitor la nevoile naţionale ale Basarabiei. 

Această nemulţumire o găsim în diferite manifestări naţionale ale 
„dvorenimei”/nobilimei/ basarabene. 

Când preşedintele Societăţii Culturale Moldoveneşti P. V. Dicescul, 
viitor mareşal al nobilimei, se adresează în 1907 Ministerului de Instrucţiune 
Publică din Petersburg cu un memoriu, prin care cere în numele acestei 
societăţi, introducerea limbei mldoveneşti în şcoalele primare basarabene, 
critică aspru oprirea de către guvern a limbei materne în aceste şcoli, 
menţionând că încercarea „trufaşă“ a stăpânirei ruse de a distruge cu „limba 
cazonă rusă”, nu numai că nu şi-a atins scopul, dar a reuşit să provoace chiar 
„aversiune“ /otvraşcenie/ şi „ură“ /nenavisti/ „pentru tot ce este rusesc”5. 

E de remarcat că, P. V. Dicescul, în susţinerea tezei sale, reproduce în 
3  Ibidem, vol. 1, p. 375/408. Vezi şi Gh. Bezviconi, în revista Din trecutul nostru, 

octombrie-noiembrie 1934, p. 6. 
4  Ştefan Meteş, Din relaţiile şi corespondenţa poetului Gh. Sion, Cluj, 1939, p. 

269. 
5  P. V. Dicescul, Proşenie şi obiasnitelnaia zapisca/cerere şi memoriu/, Chişinău, 

1907, p. 8. 
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memoriul prezentat mai multe citaţii din lurările Comisiunei Arhiviste, ca 
dovezi indiscutabile6. 

 La fel procedează şi deputaţii/glasnîe/ Gh. St. Glavce şi P. Gh. Gore, 
când la 1911, în Adunarea Generală a Zemstvei Provinciale Basarabene, se 
ridică aceiaşi chestiune a limbei noastre în şcolile primare şi când Gh. St. 
Glavce se referă şi el la „cercetările neobosite“ ale Comisiunei Arhiviste 
Ştiinţifice, subliniind că, „fără limba natală a poporului, şcolile sunt inutile 
şi absolut streine de ele”7. 

I I .  P ă m â n t e n i a  d i n  D o r p a t  ( 1 8 9 9 ‑ 1 9 0 2 )

Prima organizaţie moldovenească, cu caracter revoluţionar şi naţional, 
care ridică chestiunea naţională a moldovenlor basarabeni în tot ansamblul 
ei, în mod direct, este Pământenia Basarabeană de la Dorpat (azi Tartu, în 
Estonia), din anii 1899-1902. 

Organizaţia aceasta era compusă din studenţii basarabeni, care toţi erau 
absolvenţi ai Seminarului Teologic din Chişinău. 

Profesorul Gheorghe Chicu, fost membru şi preşedinte al acestei 
Pământenii, în amintirile sale intitulate Pământenia basarabeană din Dorpat, 
publicate în revista „Viaţa Basarabiei“ din 1936, nr. 7-8, descrie activitatea 
acestei organizaţii şi procesul formării spiritului naţional-revoluţionar al 
studenţilor basarabeni în acel oraş în modul următor:

„Cu drept cuvânt – zice Chicu –, Pământenia studenţească tindea 
la formarea spiritelor nu numai pe baza ideilor abstracte de dreptate 
economică, socială, culturală şi naţională, ci şi pe baza nevoilor concrete, 
cunoscute şi culese de pe locurile de naştere. Aceste nevoi locale erau 
analizate în Pământenie şi sintetizate apoi într-un spirit studenţesc larg, 
format şi prin contactul cu camarazii din alte pământenii”8. Şi mai departe: 
„În primul an de funcţionare, ea /Pământenia/ se mărginea mai mult la 
întruniri tovărăşeşti cu referate, cu amintiri din trecut, amintiri de la şcoala 
secundară, de acasă, din viaţa personală şi din viaţa poporului. Noi toţi, 
azvârliţi la o depărtare de 2000 km. de la locurile natale, ne trezim între 
nemţi şi estoni... Pe drum mai auzim şi alte diferite limbi streine, văzând 
obiceiuri, culturi şi stări economice neînţelese şi neobişnuite. Aceasta ne 
făcu să ne simţim la început streini şi izolaţi”9. 

6  Ibidem, p. 9-13. 
7  Jurnalele şedinţelor Adunării Zemstvei Guberniale a Basarabiei pentru anul 

1911, Chişinău, p. 38-45. 
8  Gh. Chicu, Pământenia basarabeană din Dorpat, în „Viaţa Basarabiei”, 1936, 

nr. 7-8, p. 112-114. 
9  Ibidem, p. 115. 
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„Mintea noastră, înzăstrându-se cu cunoştinţe noi, totodată mereu se 
îndrepta spre Basarabia, spre nevoile ei şi spre umilinţele ei. Noi vedeam 
că nemţii, estonienii şi alte naţionalităţi aveau şcoli în limba lor, chiar şi 
secundare, aveau gazete, cărţi, teatre. La Universitate mulţi profesori ţineau 
lecţii în limba germană, precum şi la Politehnica din Riga. 

Vedeam că limbile locale ale naţiunilor mai avansate erau utilizate şi 
în grai şi în scris, paralel cu limba de stat, rusă. Această deosebire între 
starea de lucruri din Basarabia faţă de alte părţi bătea la ochi şi ne punea pe 
gânduri, formând în noi un spirit de protest şi totodată cimentând legătura 
noastră cu Basarabia îndepărtată şi nedreptăţită. Acolo în depărtare, nouă 
ne părea mai dulce tot ce se petrecea acasă, mai dulce era limba, mai dulci 
erau cântecele, dansurile, obiceiurile şi chiar mămăliga, de care eram lipsiţi 
du desăvârşire”10. 

Ulterior Pământenia noastră a pornit pe calea şezătorilor cu conferinţe 
în chestii economice şi sociale, care şezători întotdeauna se petreceau într-o 
atmosferă naţională moldovenească, se vorbea moldoveneşte, se cântau 
cântece moldoveneşti ş.a. m. d. 

În 1901, începe corespondenţa studenţilor basarabeni de la Dorpat cu 
emigranţii basarabeni din România şi, odată cu aceasta Pământenia începe 
să primească jurnale şi reviste româneşti de la Bucureşti, ca „Universul”, 
„Adevărul”, „Apărarea naţională”, „Albina“ etc., precum şi cărţi de istorie 
şi literatură română11. 

După terminarea Universităţii şi ispăşirea „păcatelor tinereţei“ prin 
diferite „temniţe şi surghiunuri”12, majoritatea membrilor Pământeniei s-au 
înapoiat în Basarabia „şi aici – zice Chicu – cazul Pământeniei basarabene 
din Dorpat a intrat în gurile oamenilor din Basarabia, mai ales în gurile 
studenţimii, precum şi ale preoţimii, cu care noi eram legaţi şi prin origine”13. 

Un alt membru al Pământeniei, Alexandru I. Oatul, devenit ulterior 
director al Liceului de Băieţi „Mihai Eminescu“ din Chişinău, în amintirile 
sale despre Pământenia basarabeană din Dorpat, afirmă că această 
organizaţie avea, între altele, şi următoarele scopuri:

1. Propaganda politică în vederea distrugerii regimului ţarist şi a 
introducerii unui nou regim, pe baza noii politice şi sociale şi

2. Propaganda naţională pentru redeşteptarea conştiinţei naţionale a 
poporului moldovenesc din Basarabia. 

10  Ibidem. 
11  Ibidem, p. 118. Vezi şi Ioan Pelivan, Basarabia de sub oblăduirea rusească, 

Bucureşti, 1941, p. 7. 
12  „Viaţa Basarabiei”, 1936, nr. 7-8, p. 126. 
13  Ibidem, p. 127. 
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În capitolul despre „Activitatea Pământeniei”, A. I. Oatul ne dă 
următoarele informaţiuni interesante: 

„Pământenia Basarabeană – zice Oatul, – menţinea cele mai strânse 
legături cu toate organizaţiile studenţeşti revoluţionare din Rusia. Ea a luat 
parte la toate mişcările studenţeşti, participând la organizarea „obstrucţiilor“ 
fizice şi chimice şi a demonstraţiilor de stradă. Această Pământenie a luat 
parte la organizarea propagandei revoluţionare prin răspândirea de cărţi, 
reviste, broşuri, manifeste şi prin organizarea de manifestaţii publice. 
Ea a fost factorul principal al mişcării naţionale din Basarabia. Prin grai 
viu, prin cărţi, reviste, Pământenia a contribuit în gradul cel mai mare la 
redeşteptarea naţională a păturii intelectuale moldoveneşti din Basarabia 
(preoţi, studenţi, învăţători etc.). De asemenea, Pământenia basarabeană 
a contribuit mult la redeşteptarea spiritului de libertate între moldovenii 
basarabeni, a dorinţei de a rupe lanţurile robiei ţariste, spre a ajunge la o 
viaţă mai luminată, mai liberă şi mai conştientă. 

În acest scop, Pământenia basarabeană a avut legături strânse şi cu 
România, de unde primea reviste, ziare, cărţi şi îndrumări prieteneşti, de la 
fraţii basarabeni, emigraţi în România. 

Viaţa românească a Pământeniei basarabene se manifestă prin 
conferinţe din istoria şi literatura română, prin serate literare şi muzicale 
româneşti, prin dansuri şi cântece naţionale”. 

Privitor la arestarea membrilor Pământeniei, A. I. Oatul mărturiseşte: 
„Pământeniei basarabene i-au fost aduse următoarele acuzaţii: 1) 
organizarea unei societăţi revoluţionare; 2) propaganda politică cu scop de 
a distruge regimul legal şi 3) separatismul moldovenesc”14. 

Despre însemnătatea Pământeniei basarabene din Dorpat găsim 
următoarea apreciere într-un discurs al subsemnatului, fost membru al acelei 
Pământenii: „Acolo ne-am format noi concepţiile noastre politice şi sociale. 
Acolo – în mediul studenţilor eterogeni, în auzul imnurilor lor naţionale şi 
cântecelor lor patriotice, sub influenţa literaturii lor naţional-revoluţionare, 
plină de lupte tragice, dar eroice, pentru dezrobire – ni s-a trezit definitiv 
conştiinţa noastră naţională de moldoveni şi de români. În sfârşit, în 
temniţele Dorpatului şi Wendenului, precum ulterior în surghiunul din 
tundrele guvernământului Arhanghelsk, ni s-a oţelit voinţa de a lupta pentru 
dărâmarea «puşcăriilor popoarelor“ (Taras Şevcenko) şi pentru ridicarea 
naţională culturală şi economică a Basarabiei”15. 

Din corespondenţa ce a continuat între membrii Pământeniei basarabene 
14  „Viaţa Basarabiei”, 1943, nr. 2, p. 29. Vezi şi amintirile lui Ştefan Usinevici, Prin 

temniţele ruseşti, în „Viaţa Basarabiei“ nr. 8, 1941. 
15  „Viaţa Basarabiei”, 1936, nr. 7-8, p. 92-94. 
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din Dorpat şi emigranţii basarabeni din Bucureşti reiese că studenţii 
dorpăteni încep să se intereseze de istoria şi literatura românească, precum 
şi de constituţia României. 

În scrisoarea studentului Ion Pelivan din 25 octombrie 1901 către Gh. 
V. Madan, artist la Teatrul Naţional din Bucureşti, găsim următorul pasaj: 
„Pământenia noastră ar fi foarte mulţumită dacă d-ta i-ai trimite vreo câteva 
cărţi literare şi istorice; se dezvoltă la băieţii noştri conştiinţa naţională 
şi totodată şi gustul, ba chiar şi interesul de a citi cărţi româneşti. Toţi 
pământenii noştri basarabeni foarte se interesează de starea şi construcţia 
juridică şi materială şi în genere culturală a României”16. 

În vara anului 1905, chiar înainte de izbucnirea revoluţiei ruse, se ridică 
şi se discută între foştii membrii ai Pământeniei basarabene din Dorpat 
chestiunea unei gazete moldoveneşti la Chişinău. 

În scrisoarea din 14 iunie 1905, Ştefan Gh. Usinevici, fost student 
la Facultatea de Medicină din Bucureşti, fost deţinut în puşcăria din 
Dorpat şi la data aceasta simplu soldat într-un regiment din Brest-Litovsk 
(Guvernământul Grodna), scrie lui Pelivan, care şi el era încazarmat la 
Viatca, următoarele: 

„Dacă la toamnă vei călca pe pământul Basarabiei şi vei înfiinţa vreun 
fel de gazetă, apoi dă-mi de ştire şi mie. Eu voi colabora cu plăcere la un 
organ democratic. Prin ajutorul presei se va putea de curăţat atmosfera din 
Chişinău, care este cu desăvârşire în mâinile tuturor străinilor... Numai o 
gazetă curăţică va putea să îndeplinească această misiune”17. 

Iar la 30 octombrie 1905, după izbucnirea revoluţiei ruse, acelaşi 
Ştefan Usinevici, trimis în Manciuria ca să lupte contra japonezilor, scrie 
lui Pelivan din satul Leoo-şoo-gan: „Bre, la ce vremuri am ajuns noi? 
Constituţia? Ha? Socot că vei pune toată stăruinţa, ca să înfiinţezi vreo foiţă 
moldovenească la Chişinău”. În aceeaşi scrisoare, Usinevici susţine şi ideea 
unui partid politic moldovenesc: „Trebuie negreşit de organizat o partidă de 
intelectuali culţi... Socot că acuma, după iscălirea Constituţiei, se va putea 
uşor de editat un organ măcar săptămânal moldovenesc, stăruieşte-te!”18. 

La rândul său, Ion Pelivan, care visa să vadă Bucureştii şi să ia contact 
personal cu emigranţii basarabeni mai de seamă în vederea organizării unei 
mişcări naţionale în Basarabia, comunică lui Usinevici, la 28 iunie 1905, 
din Kazan: „În august trag nădejde să văd Bucureştii... Un om de treabă 
şi conspirativ tare mi-ar fi de folos. Recomandă-mi pe cineva. Aşi dori 
să vorbesc despre... cărţi româneşti, despre fondarea vreunei biblioteci 

16  Ibidem, p. 7-8. 
17  Ibidem, 1941, nr. 8, p. 26. 
18  Ibidem, 1941, nr. 8, p. 29-30. 
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româneşti în Chişinău. Cum gândeşti? Trebuiesc câţiva oameni de nădejde 
în Chişinău, cuminţi, deştepţi şi patrioţi”19. 

În răspunsul său din 12 iulie 1905, Usinevici recomandă pe Zamfir 
C. Arbore, ca pe „un bătrân şi copt la minte”, sfătuind se se viziteze şi 
„ceilalţi”20. 

 I I I .  Î n c e p u t u l  m i ş c ă r i i  n a ţ i o n a l e  
î n  B a s a r a b i a

În iulie 1905, în urma izbucnirii revoluţiei ruse, se organizează, la 
Chişinău, prima grupare moldovenească cu caracter profund naţional 
democrat, având în frunte pe avocatul Emanuil Gavriliţă. 

Paralel cu această grupare, la 23 noiembrie 1905, ia naştere, tot la 
Chişinău, gruparea naţională a boierilor moldoveni în frunte cu Pavel V. 
Dicescu21. Pentru a porni lupta, gruparea naţional-democrată simte nevoia 
de concursul şi sfatul oamenilor cu experienţă. De aceea, la 25 octombrie 
1905, în numele acestei grupări se face o intervenţie pe lângă bătrânul Zamfir 
C. Arbore din Bucureşti, vechi şi neîmpăcat duşman al autocratismului 
ţarist, om cu multă trecere nu numai în rândurile emigranţilor basarabeni, 
ci şi în cercurile politice din capitala ţării, cerându-se sfat şi ajutor între 
altele în chestiunea şcolilor moldoveneşti ce se proiectau de către Zemstva 
judeţului Chişinău, a unei gazete cu litere ruseşti, precum şi a organizării 
unei biblioteci româneşti în capitala Basarabiei. 

Apelul se face către Zamfir C. Arbore în calitatea lui de membru 
marcant al Ligii Culturale a Românilor din Basarabia, care-şi avea sediul 
la Bucureşti. 

Scrisoarea către Zamfir C. Arbore se termină astfel: „Ar fi foarte bine 
dacă basarabenii noştri, aflaţi în România, măcar unii s-ar întoarce în 
Basarabia... după cum vedeţi, lucru e prea destul, iar oameni de lucru avem 
prea puţini. De aceea ne rugăm, ajutaţi-ne cât puteţi, doar am putea sta şi 
noi pe picioare, cum stau fraţii din România, Transilvania, Bucovina”22. 

Ca răspuns la acest apel, gruparea naţională democratică din Chişinău, 
primeşte de la Bucureşti, în afară de câteva puduri (un pud =16 kg – n.n.) 
de literatură naţional-revoluţionară, şi o tipografie care costa 17 000 lei23. 

Între timp, în legătură cu mişcarea revoluţionară din întreaga Rusie 
19  Ibidem, 1936, nr. 7-8. 
20  Ibidem, 1941, nr. 8, p. 27. 
21  Ibidem, p. 152-153. 
22  Ibidem, p. 19-20. 
23  Ibidem, p. 19. 
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şi nu fără influenţa grupării naţional-democratice, în rândurile elevilor 
Seminarului Teologic din Chişinău, încep manifestări ostile regimului 
seminarial. La 25 noiembrie 1905, seminariştii declară greva, care are 
urmări importante. În acelaşi timp, elevii nemulţumiţi de regimul temnicesc 
şi ultrascolastic al şcolii, adresează rectorului un protest acoperit de 361 
semnături. Protestul conţine 27 de deziderate. La p. 5, protestatarii cer 
introducerea în programul claselor teologice (V şi VI) a predării, în mod 
obligatoriu, a limbii moldoveneşti. 

Pe de altă parte, la Congresul eparhial al Basarabiei, ce are lor la 
Chişinău în aceeaşi lună, noiembrie 1905, între alte hotărâri, se ia şi aceea 
de a interveni locului în drept „ca în clasele teologice să fie introdusă 
predarea dialectelor locale basarabene”. 

Peste un an, atât cererea seminariştilor, cât şi hotărârea Congresului 
eparhial, în ceea ce priveşte predarea limbii moldoveneşti în clasele 
teologice, au fost satisfăcute24. 

I V.  P r e s a  r u s ă  ş i  m o l d o v e n e a s c ă

În legătură cu mişcarea revoluţionară şi fierberea obştească din întreaga 
Rusie, ce au urmat după înfrângerile neîntrerupte ale armatelor ruse în 
Manciuria de către armatele japoneze, capătă curaj şi presa din Basarabia, 
care pune la ordinea zilei şi chestiunea naţională moldovenească. 

Încă prin iulie-august 1905, în ziarele ruse din Chişinău – „Bessarabeţ“ 
al lui P. V. Dicescul, şi „Bessarabskaia jizni“ al lui F. Gh. Zaharov – apar o 
serie de articole, în care cu mult curaj se insistă asupra nevoilor naţionale 
ale moldovenimii basarabene. 

F. Zaharov, în urma unei învoieli cu reprezentanţii grupării 
naţional-democratice moldoveneşti, începe să scoată o foaie săptămânală 
moldovenească cu litere ruseşti, ca supliment la gazeta ce o conducea25. 

Paralel cu aceste manifestări gazetăreşti, în România apare, în 1905, 
ziarul „Basarabia”, tipărit pe hârtie foarte subţire şi în mod clandestin (de 
frica agenţilor ruşi), care era sub titlul „Organ al Partidului Naţional Român”. 

În numărul 6, la p. 1, în articolul intitulat „Câteva puncte din programul 
nostru”, citim: „Cerem ca Basarabia să aibă autonomia ei administrativă, 
cu limba moldovenească în şcoală, biserică, justiţie şi administraţie. 
Articolul este semnat P.N.R. (Partidul Naţional Român). Ziarul a fost 

24  Iosif M. Parhomovici, Scurtă schiţă asupra şcolilor duhovniceşti din Eparhia 
Chişinăului (1813‑1913), Chişinău, 1913, p. 80-86. Vezi şi ziarul „Bessarabskaia jizni”, 
nr. 287, 14 noiembrie 1905: Cuvântul de adio adresat rectorului Seminarului, protoiereul 
A. V. Ianovski. 

25  „Viaţa Basarabiei”, 1936, nr. 7-8, p. 19. 



204  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

scos numai în câteva numere. Articolele despre nevoile naţionale ale 
moldovenilor basarabeni încep să apară şi în gazetele ruseşti din Odesa. 
Astfel, în „Odesskie novosti“ (nr. 6760 din 7 octombrie 1905 la pag. 4) 
găsim un articol intitulat „Despre limba moldovenească în şcolile primare 
din Basarabia”, semnat de G. Gorici. În acest articol autorul dovedeşte că, 
după cum ar fi ridicolă şi absurdă „încercarea de a ridica culturaliceşte 
poporul rus cu ajutorul limbii franceze sau germane, tot aşa de ridicolă 
şi absurdă este încercarea ruşilor de a lumina 1 500 000 de moldoveni cu 
ajutorul limbii ruse”. 

Arătând rezultatele triste atât pentru elevii care nu ştiu o boabă ruseşte, 
cât şi pentru învăţătorii care nu pricep o boabă moldoveneşte, Gorici 
protestează contra inerţiei revoluţionare şi indiferentismului înspăimântător 
al păturii basarabene şi alte instituţii obşteşti, invitându-le să rupă o dată cu 
„tăcerea ruşinoasă relativ la nevoile arzătoare ale moldovenilor”. 

Asemenea articole, ceva însă mai îndrăzneţe, s-au publicat şi în 
„Bessarabskaia jizni“ (nr. 255 din 5 octombrie 1905 de G. Gorici şi nr. 
266 din 17 octombrie de N. Nour). În nr. 255, autorul, între altele, observă: 
„Chiar şi în Turcia, poapoarele creştine supuse ei, ca serbii, bulgarii, grecii, 
cuţovlahii, au şcolile lor naţionale şi se pot închina lui Dumnezeu în limba 
lor maternă, iar în Basarabia „moldovenii sunt lipsiţi de posibilitatea de a 
înţelege măcar aceea despre ce se roagă ei lui Dumnezeu în rugăciunile lor”. 

În nr. 256, Nour constată că, după mărturisirea unui învăţător bătrân, 
„elevii moldoveni, după terminarea lecţiilor... la şcoala rusă oficială, zilnic 
şi cu plăcere urmau şi şcoala particulară, numai din considerentul că acolo 
predarea se făcea în limba moldovenească”. 

Între articolele din „Bessarabskaia jizni“ cu caracter de propagandă 
naţională, găsim în nr. 272 din 30 octombrie 1905 şi un articol al 
ieromonahului Gurie Grossu, iscălit cu pseudonimul „o faţă bisericească“ 
(„duhovnoie liţo”). În acest articol, provocat de autorizaţia dată de către 
Sf. Sinod autorităţilor eparhiale basarabene de a tipări cărţile bisericeşti 
în limba moldovenească, ieremonahul Gurie Grosu, după ce explică 
însemnătatea limbii moldoveneşti în serviciile divine, arată că românul îşi 
exprimă dragostea pentru limba sa maternă în următoarele versuri:

Pentru o vorbă românească
Sufletul mi‑aş da
Iar pe una franţuzească
Zău, nici o para. 

În continuare, ieromonahul Gurie Grosu, după ce stăruie ca preoţii 
moldoveni să discute la Congresul eparhial chestiunea unei tipografii 
speciale eparhiale, precum şi a mijloacelor pentru înfiinţarea ei, face 
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un călduros apel către „persoanele binefăcătoare şi către mănăstirile 
moldoveneşti“ să sară în ajutorul norodului ce „zace în întunericul religios şi 
moral”, „să-i dea lumină, fără să cruţe mijloacele trebuincioase organizării 
unei tipografii pentru tipărirea cărţilor moldoveneşti”26. 

În fine, referindu-ne la anul 1905, trebuie să relevăm şi „Strigarea 
către dreptcredincioşii păstoriţi ai Chişinăului”, adresată de către I.P.S. 
Episcopul rus Vladimir, cu ocazia pogromului evreiesc din Chişinău din 
18-20 octombrie 1905. 

Strigarea aceasta a fost publicată în modoveneşte şi în ziarul 
„Bessarabskaia Jizni“ nr. 268 din 26 octombrie 1905 şi a însemnat, în 
afară de conţinutul ei, un eveniment mare în viaţa naţională şi religioasă a 
moldovenilor basarabeni. 

Căci de la moartea arhiepiscopului Dimitrie Sulima, întâmplată în 
1844, şi până la episcopul Vladimir, nici un arhiepiscop basarabean nu s-a 
mai adresat moldovenilor în limba lor. Această strigare a expiscopului rus 
a încurajat şi mai mult pe naţionaliştii moldoveni în lupta pentru triumful 
ideilor lor. 

V.  Z i a r u l  m o l d o v e n e s c  „ B a s a r a b i a “  
d i n  C h i ş i n ă u  ( 1 9 0 6 ‑ 1 9 0 7 ) 

Fără îndoială, evenimentul cel mai important pentru mişcarea noastră 
naţională din această epocă a fost apariţia la Chişinău, la 24 mai 1906, a 
ziarului naţional-democratic cu numele „Basarabia”, tipărit cu litere ruseşti. 
Într-adevăr gazeta aceasta a fost profund naţională şi adânc democratică. 

În coloanele ei sunt discutate şi studiate absolut toate chestiunile ce 
priveau interesele naţionale ale Basarabiei, inclusiv reforma agrară („treaba 
pământului”). În unele numere ale gazetei găsim strecurată chiar şi ideea 
UNIRII TUTUROR ROMÂNILOR. 

Iată, ca ilustraţie, câteva pasaje din diferite numere ale gazetei:
1. În articolul din nr. 1, intitulat „Folosul gazetei moldoveneşti”, citim: 

„Două milioane de moldoveni au fost osândiţi să zacă într-un întuneric 
adânc, într-o stare aproape sălbatică. Un popor întreg era muncit să piară... 
Poporul moldovenesc a devenit prada tuturor exploatatorilor, mâncăilor şi 
sugătorilor. Dar lanţul... care a ţinut limba noastră încătuşată atâta vreme 
a început a slăbi... Noaptea cea grozav de întunecată se săvârşeşte... Se 
apropie lumina zilei. De azi înainte el/poporul moldovenesc/ poate să afle 

26  Vezi şi C. N. Tomescu, Luminătorul trăieşte, în „Luminătorul”, 1942, nr. 1-2, p. 
6 şi 21. 
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cine‑i el, de unde vine, unde se găseşte şi încotro merge, cine‑i sunt 
binevoitorii lui şi cine‑i sunt duşmanii lui”. 

2. În articolul „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte”, 
publicat în nr. 3 al gazetei, se exprimă nădejdea că şi Basarabia, în cele 
din urmă, va fi dezrobită. „Apa trece, zice autorul articolului, dar petrile 
rămân... A trecut păgânimea cea multă şi barbară... O parte de români de 
acum sunt slobozi. Ceilalţi – din Transilvania, Bucovina şi Macedonia – 
deşi sunt sub cârmă străină, totuşi se bucură de drepturile fireşti... Numai 
noi, işti din Basarabia, suntem mai obijduiţi şi mai oropsiţi... Numai noi, 
moldovenii basarabeni, ne simţim în ţara noastră, udată cu atâta sânge 
strămoşesc, ca într-o ţară străină. Dar sună ceasul deşteptării... Toate 
noroadele din Rusia s-au sculat şi cer drepturile lor. Călcate de cotropitorul 
muscal. Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte”. 

3. În articolul de fond din nr. 6, intitulat „De la fraţi”, se reproduce din 
revista „Şezătoarea sătenilor“ din România următorul pasaj: „Să ne rugăm 
pentru perpetua conservare a neamului daco-latin, pentru complecta unire 
a tuturor românilor”. 

4. În Nr. 10, tot în articolul de fond, moldovenii sunt îndemnaţi să 
lupte pentru dezrobire: „Noi ne adresăm către moldoveni, scrie autorul 
articolului, şi zicem: «Alături de voi trăiesc vecinii voştri, care sunt tot un 
neam cu voi şi vorbesc tot aceeaşi limbă... Ei au cultura lor, ei sunt fraţii 
voştri adevăraţi şi sunt liberi de mult. Învăţaţi-vă de la ei şi luptaţi pentru 
un viitor mai bun, pentru slobozenie»”. 

5. În unele numere ale gazetei din octombrie şi noiembrie 1906 găsim 
anunţuri cu litere grase: „Noi vrem şcoli moldoveneşti”, „Boieri, cereţi şcoli 
moldoveneşti”, „Preoţi, cereţi şcoli moldoveneşti”, „Ţărani basarabeni, 
cereţi limba moldovenească în şcoli şi biserică”. 

Iar într-un apel „Către ţărani“ (nr. 47, 49, 52, 53) aceştia sunt îndemnaţi 
să aleagă pentru voloste (administraţia de plasă) „împuterniciţi noi, adică 
pe acei care se îndatorează să vă dobândească vouă pământ, voie, drepturi 
cetăţeneşti îndeobşte şi un drept de trai naţional prin şcoală, biserică şi 
dregătorii obşteşti în limba-mamă şi de sine ocârmuire din 1818”. 

6. În fine, în nr. 13, în articolul de fond, intitulat „Oare dorm deputaţii 
Basarabiei”, autorul invită pe aceşti deputaţi din Duma Imperială (în 
majoritate străini şi înstrăinaţi – n.n.) să ceară de la Guvern pentru 
moldoveni „autonomie, limbă şi cultură românească, drepturi cetăţeneşti 
depline, pământ, iar dacă nu sunt în stare, să facă loc altora, destoinici”. 

Dl. profesor Ştefan Ciobanu, în broşura d-sale „Din istoria mişcării 
naţionale din Basarabia“ (Chişinău, 1933, p. 5), face următoarea 
caracteristică a ziarului „Basarabia”: „Analizând conţinutul articolelor 
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publicate în acest ziar, tendinţa lui generală, venim la concluzia că ziarul 
«Basarabia», de la primul număr şi până la ultimul, este pătruns de ideea 
emancipării poporului românesc din Basarabia, că el pentru prima dată, în 
mod făţiş şi clar, pune chestiunea naţională a românilor basarabeni”. 

Despre rolul însemnat ce l-a jucat ziarul „Basarabia“ în deşteptarea 
conştiinţei naţionale în Basarabia se poate judeca, între altele, după 
supărările şi denunţurile ce le făcea gazeta „Drug”, al cărui director – P. 
A. Cruşevan, devenit în a doua jumătate a activităţii sale publicistice mai 
rus decât ruşii – căuta să atragă atenţia celor în drept asupra pericolului 
ce îl prezenta propaganda naţională a „Basarabiei”, propagandă ce ducea 
provincia dintre Nistru şi Prut „la deslipirea ei de Rusia”27. 

V I .  Z e m s t v a  L ă p u ş n e i .  
T i p o g r a f i a  e p a r h i a l ă .  

M a n i f e s t u l  r o m â n i l o r  d i n  B a s a r a b i a

Influenţată de atmosfera generală, ce domina Rusia în genere şi 
Basarabia în special, precum şi de manifestul ţarului Nicolai al II-lea, care 
dărueşte Imperiului său, la 17 Octombrie 1905, un fel de constituţie, Uprava 
Zemstvei Chişinău/Lăpuşna28 prezintă, la 20 octombrie 1906, Adunării 
sale generale un proiect de înfiinţare în judeţul Chişinău a şcolilor primare 
moldoveneşti. 

Deşi proiectul este respins de majoritatea adunării (17 contra 13), 
majoritate compusă din proprietari agricoli, greci, armeni, ruşi şi moldoveni 
rusificaţi, ca D. N. Semigradov şi Şerban, – totuşi cauza naţională a avut 
de câştigat, căci una din arzătoarele chestiuni naţionale moldoveneşti – 
şcoala – este pusă în mod oficial la ordinea zilei şi discutată în mod public 
de o instituţie obştească cum era Zemstva29. 

Dacă din pricina acestor străini şi înstrăinaţi din adunarea Zemstvei 
judeţului Chişinău, moldovenimea pe acest tărâm a avut de suferit un 
fiasco, peste o săptămână ea iasă biruitoare în sânul clerului basarabean, 
compus în majoritate zdrobitoare din moldoveni. 

La 26 octombrie 1906, cu o mare solemnitate se sărbătoreşte în Chişinău 
redeschiderea Tipografiei Eparhiale Moldoveneşti. La această solemnitate 
iau parte atât autorităţile civile în frunte cu guvernatorul Basarabiei Haruzin, 
cât şi cele bisericeşti în frunte cu bunul episcop Vladimir, înconjurat de un 
sobor întreg de preoţi, precum şi un mare număr de invitaţi. 

27  Ziarul „Drug”, nr. 153 din 1906. Vezi şi „Basarabia”, nr. 8, 10, 12. 
28 Un fel de Comitet de Direcţie (n.n.). 
29  Ziarul „Basarabia”, nr. 45 şi 47. 
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După Tedeum, la recepţie iau cuvântul uul după altul episcopul 
Vladimir, guvernatorul Haruzin, episcopul Arcadie, ieromonahul Gurie 
Grosu, iniţiatorul reînvierii tipografiei moldoveneşti, şi alţii. Toţi arată 
însemnătatea tipografiei pentru moldoveni. 

Apoi încep cuvântările în limba moldovenească, lucru cu desăvârşire 
uitat încă de pe timpul Arhiepiscopului Dimitrie. Primul vorbeşte preotul A. 
Gh. Istrate. După el urmează preoţii M. Plămădeală, N. Laşcov, A. Baltaga, 
M. Ceachir, C. Parfenie şi alţii. 

Cu deosebit entuziasm iau cuvântul la această solemnitate şi vorbesc 
moldoveneşte reprezentanţii ziarului „Basarabia“ Em. Gavriliţă, M. Vântu, 
P. Halippa, S. Cujbă şi I. Pelivan, care sunt ovaţionaţi şi aplaudaţi de 
întreaga asistenţă. 

Despre această sărbătoare se menţionează în toate ziarele din Chişinău şi 
Odesa. Ea are răsunet şi în România. Profesorul N. Iorga îi închină un călduros 
articol în „Neamul Românesc”, aducând laude preoţimei basarabene30. 

Paralel cu activitatea naţionaliştilor moldoveni, din lăuntrul Basarabiei, 
emigranţii basarabeni din România desfăşoară şi ei o luptă dârză pentru 
dezrobirea acestei provincii. 

Încă din 1905, se formează în România din emigranţii basarabeni o 
„Uniune de Liberare Naţională a Moldovenilor din Basarabia”. 

Această Uniune tipăreşte o serie de broşuri cu litere ruseşti, pe care 
le răspândeşte în Basarabia, iar în 1906 publică şi un manifest intitulat 
„Manifestul Românilor din Basarabia”. 

În el, autorii, pe lângă votul universal etc., cer ca „la noi în Basarabia 
judecătorii şi dregătorii să fie moldoveni, toate treburile să se facă în limba 
moldovenească; în toate şcolile să se înveţe moldoveneşte; în biserică 
preoţii să facă slujba moldoveneşte; pe moldoveni să nu-i ducă să facă 
slujba ostăşească prin Caucaz, Manciuria şi alte depărtări... Într-un cuvânt, 
noi, moldovenii, să fim stăpâni la noi acasă în Basarabia şi să ne alcătuim 
noi, prin aleşii noştri moldoveni, viaţa şi legile noastre”31. 

V I I .  E x p o z i ţ i a  d i n  B u c u r e ş t i .  
L i m b a  m o l d o v e n e a s c ă  î n  ş c o l i l e  d u h o v n i c e ş t i .  

D .  C .  M o r u z i

Gruparea naţional-democratică, despre care s-a vorbit mai sus, caută 
să profite de orice ocazie pentru adâncirea şi lărgirea curentului naţionalist 
moldovenesc în Basarabia. Pentru atingerea acestui scop, expoziţia din 

30  Ziarul „Basarabia”, nr. 45; „Neamul Românesc”, 5 noiembrie 1906. 
31  Zamfir Arbore, Liberarea Basarabiei, Bucureşti, 1915, p. 55. 
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Bucureşti din 1906, organizată cu ocazia împlinirei a 40 de ani de domnie 
a Regelui Carol I, a fost un bun prilej. 

În cercurile gazetei „Basarabia”, încă din iunie 1906 se discuta 
chestiunea participării basarabenilor la această expoziţie, care prezenta un 
minunat prilej pentru ca basarabenii să ia contact direct cu fraţii de peste 
Prut şi totodată să vadă şi progresele materiale şi spirituale realizate de 
tânărul Regat al României. 

În nr. 5 al „Basarabiei”, ca şi în altele următoare, găsim publicată o 
invitaţiune la expoziţie, adresată „Către toţi basarabenii, care sunt îndemnaţi 
să vadă cu această ocazie şi chipul sfânt al Marelui Voevod Regele Carol 
I, care a ştiut să rupă lanţurile robiei şi să aducă lumină în inima asuprită a 
Românilor”. 

„Veniţi, se zice în invitaţie, căci aceasta este sărbătoarea mare a 
României, de la care... poate într-o zi va atârna şi viitorul nostru. Veniţi!”. 

Profesorul universitar C. Stere de la Iaşi, emigrant basarabean, 
intervine locului în drept, ca în ţară să se ia toate măsurile pentru înlesnirea 
vizitatorilor basarabeni. Între aceştia au fost mai mult intelectuali, deşi la 
Bucureşti erau aşteptaţi „cât mai mulţi ţărani”32. 

Primirea frăţească făcută excursioniştilor basarabeni la Bucureşti şi 
pretutindeni în Ţară a fost din cele mai călduroase şi mai emoţionante: cu 
recepţii, discursuri, ovaţii etc. 

La expoziţie vizitatorii basarabeni au avut fericita ocazie să se 
întâlnească şi să facă cunoştinţă nu numai cu fraţii din România liberă, ci 
şi cu cei din provinciile subjugate: Transilvania, Bucovina şi Macedonia. 

Acolo basarabenii au putut vedea, în afară de marii demnitari ai Ţării, 
şi pe Principele Carol în persoană. Acolo, în Parcul Carol I, ei au asistat la 
„punerea bazelor, în mod tacit a Iridentei Române”. 

Nu poate fi nicio îndoială că impresiile cu care s-au înapoiat basarabenii 
de la expoziţie au fost tocmai acele dorite de către organizatorii excursiei33. 

După expoziţia de la Bucureşti, un alt eveniment incomparabil mai 
important vine să contribuie şi mai mult la adâncirea curentului moldovenesc 
naţionalist din Basarabia. 

În urma ucazului Sf. Sinod Rus din 31 octombrie 1906, nr. 12 066 
adresat episcopului Vladimir al Basarabiei, după numeroasele intervenţii 
ale naţionaliştilor din sânul clerului basarabean, în frunte cu ieromonahul 
Gurie Grosu şi preotul Constantin Parfenie, în Seminarul Teologic din 
Chişinău se introduce catedra de limbă moldovenească, iar peste un an 

32  C. Stere, Scrisoarea către I. Pelivan din 12 octombrie 1906. 
33  Epaminonda Balamace în „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8 din 1936, p. 82. 
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şi catedra de cântare bisericească moldovenească. Ca profesor de limba 
moldovenească la început a fost numit Ion Rădulescu, licenţiat al Academiei 
Teologice Movilene din Kiev34. 

 Tot în 1906, se introduce limba moldovenească şi în Şcoala Eparhială 
de Fete. Ca profesor este numit Grigore Constantinescu, licenţiat şi el al 
aceleiaşi Academii din Kiev35. 

Iar în 1908, odată cu reorganizarea „clasei de cântăreţi”, înfiinţată încă 
în 1889, se introduce şi aici cântarea bisericească moldovenească36. 


În acelaşi an, 1906, apare în Bucureşti şi se răspândeşte în Basarabia, 

printre intelectualii moldoveni, cartea lui D. C. Moruzi „Ruşii şi Românii”, 
care produce asupra lor o profundă impresie. 

În această carte autorul, emigrant basarabean şi el, în mod profetic 
vorbeşte despre prăbuşirea „neînlăturabilă“ a imperiului ţarist şi despre 
„dezrobirea apropiată a Basarabiei”. 

Iată câteva pasagii din această extrem de interesantă carte. „Să nu 
uităm, zice D. C. Moruzi pe fraţii basarabeni... Basarabia e sânge din 
sângele nostru românesc. Suntem datori a ieşi din nepăsătoarea noastră 
nesimţire şi a lăsa la o parte orice consideraţiune de produnţă exagerată, 
soră cu nemernicia, şi a studia neamul nostru de peste Prut cu aceiaşi râvnă, 
cu care ne interesă de vlăstarele noastre de la Pind, sau de cele de peste 
Carpaţi..., ca evenimentele să nu ne surprindă nepregătiţi”. 

„E fapt, că în momentul de faţă (1905) majoritatea elitei noastre 
intelectuale cunoaşte mai amănunţit viaţa şi obiceiurile burilor şi japonezilor, 
decât ale românilor din Basarabia”. 

Presimţind dezmembrarea Rusiei ţariste şi îngrijorat de soarta 
Basarabiei, D. C. Moruzi continuă astfel:

„În viitoarea şi neînlăturabila dezmembrare a marelui imperiu ţarist, 
văd între velicoruşi şi basarabeni, între Kiev şi Moscova, răsărind cel 
puţin un stat mare, dacă nu două: Polonia şi Rutenia, Varşovia şi Kievul, 
despărţite sau unite”. 

„Ce se va face atunci cu Basarabia noastră? Ce va deveni acel grupuleţ 
răzleţ de un milion şi jumătate de suflete? Trece-va oare ca moştenire la 
vre-unul din noile state limitrofe, cu care n-ar avea măcar nici unirea în 
credinţă, care se află astăzi între poporul ei şi poporul veicorus?”. 

34  Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, 
Chişinău, 1923, p. 179-180. 

35  Iosif M. Parhomovici, op. cit., p. 190. 
36  Ibidem, p. 183. 
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„Ora sfântă se apropie. Auziţi clopotele Kremlinului sunând a jale 
sfârşitul a zece veacuri de sclavie ţaristă? La muncă spornică şi roditoare, 
istorici, poeţi, literaţi, pictori şi artişti ai ţării! Reînviaţi geniul Basarabiei! 
Aprindeţi-vă faclele, ca să luminaţi trecutul, arătând celora din întuneric 
calea falnică a viitorului! Grăbiţi-vă! Nu pierdeţi timpul!“ (p. 184, 185, 
228, 238, 240). 


În urma propagandei şi evenimentelor de mai sus, zeci de absolvenţi 

şi absolvente ale şcolilor secundare basarabene, moldoveni şi moldovence, 
în toamna aceluiaşi an 1906, se grăbesc a intra în Universităţile din Iaşi şi 
Bucureşti. 

Voinţa lor hotărâtă era de a-şi însuşi limba şi cultura românească, pentru 
ca apoi, înapoindu-se acasă, să poată contribui, cu cunoştinţele căpătate 
acolo, la luminarea şi ridicarea poporului moldovenesc din Basarabia37. 

Publicat după Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), Bucureşti, 
Fond Ioan Pelivan (1449), dosarul 298, f. 1‑16. 

37  Iosif M. Parhomovici, O scurtă schiţă asupra vieţii şi activităţii Preasfinţitului 
Serafim Ciceagov, în Lucrările Societăţii Istorico‑Arheologice Bisericeşti din Basarabia, 
vol. VIII, Chişinău, 1913, p. 272. 



P O N E G R I R E A  U N I R I I  
B A S A R A B I E I  C U  R O M Â N I A  

D E  C Ă T R E  R U Ş I

C u m  v e d e  p u b l i c i s t u l  r u s  I .  S o t o v 
e v a d a r e a  B a s a r a b i e i  d i n  

„ p u ş c ă r i a  p o p o a r e l o r ”  –  R u s i a

Dezlipirea Basarabiei de la Rusia, cum era de prevăzut, nu a convenit 
şi nu convine nici „burjuilor“ ţarişti ruşi şi nici bolşevicilor arhidemocraţi 
din sovietele ruse, după cum nu le-a convenit nici dezlipirea Finlandei, 
Poloniei, Georgiei, Letoniei, Armeniei, Estoniei, Lituaniei, etc. 

Atât ţariştii ruşi cât şi sovieticii s-au dovedit a fi şi a rămâne imperialişti 
incorigibili. 

De aceea, ei caută să ponegrească actul Sfatului Ţării de la 27 martie 
1918, inventând diferite vicii de formă şi fond şi chiar minciuni şi calomnii, 
pentru a combate Unirea. 

Încă din 1918, imediat după proclamarea Unirii, Comisarul sovietic al 
poporului de la Externe, Cicerin, protestând contra „anexării“ Basarabiei 
de către România, invocă între altele minciuni, că Sfatul Ţării, care a votat 
Unirea, ar fi fost compus din „mari proprietari”, care s-ar fi alipit la România, 
pentru a-şi salva latifundiile1. Prin aceasta, Comisarul sovietic Cicerin voia 
să sublinieze, că Unirea nu a fost opera întregului popor basarabean. 

Iar Maklakov, fostul ministru în Cabinetul lui Kerensky, la 2 iulie 
1919, în şedinţa Consiliului Suprem al Conferinţei de pace de la Paris, are 
îndrăzneala să afirme, că Sfatul Ţării a fost compus din „bolşevici”2. Prin 
aceasta şi Maklakov dorea să discrediteze actul sus menţionat al Sfatului 
Ţării. 

Dar însăşi contrazicerea dintre aceşti doi reprezentanţi de seamă ai 
rusismului anihilează afirmaţiunile lor. 

Adevărul adevărat este că între cei 86 de deputaţi, care au votat Unirea 
Basarabiei cu România, nici unul n-a fost bolşevic. Nimeni, până astăzi, 
nu a dezminţit cu dovezi serioase acest adevăr. Nici chiar în fracţiunile 
minoritare şi opoziţioniste din Sfatul Ţării nu au fost bolşevici. 

1  Vezi: Dr. P. Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru, Iaşi, (fără an), p. . 333-336; 
L’Ucraine Sovietiste, Berlin, 1922, p. 57. 

2  Dr. P. Cazacu, op. cit. p. 336; Revista Vremii, nr. 3, 9 noiembrie 1924. 
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Cel mai important act cu caracter adânc social decretat de Sfatul Ţării 
a fost reforma agrară pentru Basarabia, votată la 26-27 noiembrie 1918, 
adică exproprierea şi împroprietărirea. 

Dar, această reformă agrară, mai întâi, lasă proprietarilor câte o sută 
de hectare de teren arabil, în afară de parcuri, grădini, livezi şi vii, iar, în al 
doilea rând, nu admite exproprierea, decât numai cu despăgubire. 

Deci, unde vede Maklakov bolşevismul Sfatului Ţării?
Din compoziţia Sfatului Ţării3 şi mai ales a Blocului Moldovenesc din 

sânul său, se poate constata, că deputaţii lui, în majoritatea zdrobitoare, 
erau fii de ţărani, de răzeşi, de mazili şi de clerici. Ergo (deci), proveneau 
din pături burgheze. 

Trebuie de notat şi faptul, că nici un deputat nu a fost din pătura 
„muncitorească“ propriu-zisă, căci Basarabia, din cauza lipsei de fabrici, 
nu prea a avut proletariat industrial. 

Însuşi preşedintele Sfatului Ţării, profesorul Ion Inculeţ, a fost fiu de 
ţăran, din satul Răzeni, jud. Lăpuşna4. Apoi, atât profesorul Pantelimon 
V. Erhan, cât şi Dr. Daniel M. Ciugureanu, foşti preşedinţi ai Consiliului 
de Directori Generali, (Guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti), 
ambii sunt fii de preoţi. 

Cât priveşte insinuarea Comisarului sovietic Cicerin, constatăm, 
că dintre deputaţii Sfatului Ţării, care au votat Unirea, numai Nicolae 
N. Alexandri, bătrânul tolstoian, şi T. Gh. Suruceanu aparţineau clasei 
boiereşti (dvoreane), dar „latifundiile“ fiecăruia dintre ei nu făceau peste 
200 de hectare. Ei erau mici şi mijlocii proprietari. 

Din 138 de deputaţi ai Sfatului Ţării, 44 erau titraţi, 48 – cu studii 
secundare, 19 – jurişti, 3 – medici, 2 – ingineri şi 9 – profesori secundari; 
iar restul – ţărani5. 

Când s-a constatat, că Sfatul Ţării nu a fost compus nici din mari 
proprietari, nici din bolşevici, duşmanii Unirii au început să lanseze 
versiunea, că Unirea s-a făcut, s-a votat, pe de o parte, sub teroarea armatei 
române, iar, pe de altă parte, prin corupţie. 

Şi una şi alta sunt pure calomnii, căci, dacă armata ar fi exercitat vre-o 
teroare, atunci, nu ar fi fost posibil, ca, ucrainenii Osmolovski şi Starenchi, 
precum şi bulgarul Şt. Balamez, cunoscuţi dinainte ca adversari hotărâţi ai 
Unirii, să voteze pe faţă contra Unirii. 

3  Vezi: Ion Pelivan, Chronologie de la Bessarabie, Paris, 1920, p. 24-25. 
4  Vezi: Manifestul Partidului Ţărănesc la alegerile pentru Constituanta din 1917, 

în gazeta „Soldatul moldovan“, nr. 8, 4 decembrie 1917. 
5  Vezi: Ion Pelivan, L’Union de la Bessarabie a la Mere‑Patrie, la Roumanie, 

Paris, 1919, p. 45-48. 
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E de remarcat, că nici unul din aceşti trei înverşunaţi adversari ai Unirii, 
rămânând şi mai departe în Basarabia, sub regimul românesc, nu au avut de 
suferit vre-o consecinţă a atitudinii lor antiromâneşti. 

Dimpotrivă, Şt. Balamez, sub regimul Partidului Liberal, este confirmat, 
de autorităţile centrale de la Bucureşti, ca Preşedinte al Camerei de Comerţ 
din Chişinău6. 

Cât priveşte insinuările asupra corupţiei Sfatului Ţării, ne întrebăm: 
„Pe cine, cei interesaţi trebuiau să corupă? Pe deputaţii de rând? Sau pe 
şefii partidelor?”. Credem că, pe aceştia din urmă, şi mai ales pe fruntaşii 
Blocului Moldovenesc, cea mai numeroasă grupare din Sfatul Ţării, NU!

Or, fruntaşii fracţiunilor minoritare – afară de poloni – s-au abţinut de 
la vot, iar liderii Blocului Moldovenesc – Vasile Cijevschi şi Vasile Ţanţu – 
au trăit şi murit în mizerie7. 

Cu toate insinuările ţariştilor şi bolşevicilor, se găsesc totuşi printre 
ruşi – adversari ai Unirii – şi elemente serioase, care recunosc, că această 
Unire a fost o contopire naturală, „uşoară”, „repede”, „fără dovezi”, „fără 
pierderi”, a maselor moldoveneşti şi chiar a minorităţilor basarabene cu 
România. 

Iată ce spune, de pildă, profesorul – publicist rus – I. Sotov, într-o 
scrisoare trimisă la Paris, în 1921, adică numai după trei ani de la Unire, 
şi publicată în revista rusă de acolo „Sovremennîe zapiski“ („Însemnări 
contemporane”): „Condiţia pentru revenirea Basarabiei la Rusia – zise I. 
Sotov – din zi în zi se îngreunează. Pentru politica de românizare s-a găsit 
aici un teren favorabil, în nivelul cultural foarte jos al populaţiei locale. 

Ţara aceasta, care înainte de revoluţie, se găsea în mâinile proprietarilor 
din „Banda neagră”, era la nivelul cultural inferior. 

Rusificarea stupidă şi antisemitismul puterii autocrate au făcut ca 
masele mari ale populaţiei moldoveneşti şi evreieşti să fie îndepărtate de 
şcolile ruseşti şi de cartea rusească, şi, în general, de la toate elementele 
culturii ruseşti”. 

Între intelectualitatea democratică rusească din Basarabia şi masele 
populaţiei, nu numai celei moldoveneşti şi evreieşti, dar şi celei ruseşti, 
era o prăpastie. Zemstva era în mâna elevilor (discipolilor) lui Pavluşa 
Cruşevan, cunoscut reacţionar şi antisemit, iar, în Duma Imperială rusească, 
Basarabia trimitea membri veritabili şi „sute negre” – cea mai reacţionară 
organizaţie rusească, şovină la extrem. 

6  Vezi: Ion Pelivan, Chronologie de la Bessarabie, Paris, 1920, p. 24-25; Dr. P. 
Cazacu, op. cit., p. 329. 

7  Vezi: Ion Pelivan, Basarabia sub oblăduirea rusească, Bucureşti, 1941, p. 16. 
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Populaţia moldovenească era străină nu numai de cultura sufletească 
rusă, dar şi de traiul civil administrativ. 

Rusificatorii au creat o astfel de stare, că ţăranul, venit în oraş, se 
simţea aici ca într-o pădure întunecoasă, necunoscută. În orice cancelarie, 
funcţionarii aveau dreptul să nu-l înţeleagă. Judecata, şcoala, biserica, 
administraţia – toate acolo – erau instituţii de limbi străine pentru ţărani. 

Şi fiindcă, pe deasupra, aici domnea un arbitrar sălbatic, se poate 
închipui cât de străine de Rusia erau masele moldoveneşti – străine de 
valorile culturale, de istorie şi politică. 

Cea mai aproape de cultura rusă se afla populaţia evreiească. Dar, 
deja la târguşoare, la iarmaroace şi pe pieţe – se poate vedea, cum masa 
de negustori şi meseriaşi evrei, care de abia se explica în ruseşte, sau nu 
înţelegeau de loc această limbă, vorbeau perfect moldoveneşte. 

Astfel, uzurpatorii români au găsit aici un teren preparat. Ei au venit 
într-un mediu, care îi înţelegea şi care îl înţelegea. 

A venit o nouă stăpânire, care i-a vorbit sau i-a strigat populaţiei în 
limba înţeleasă de popor. 

Aici, în masele mari, distrugerea elementelor de cultură rusească era 
lucru uşor. În toate instituţiile deodată a început să se vorbească româneşte. 

Conducătorii români, în scop de românizare, au făcut concesiuni, au 
protejat culturile naţionale ale minoritarilor. Doriţi şcoală în limba ebraică, 
veche, în jargon, în limba ucraineană, polonă, greacă? Poftim!

Populaţia a utilizat aceste daruri ale Danailor, şi, astfel, înstrăinarea 
de cultura rusească a maselor – şi aşa străină de ea – şi neinteresată în 
păstrarea ei în mod activ, se face repede şi fără durere. 

Procesul acesta merge înainte, fără piedici. Intelectualitatea locală 
rusă şi rusificată ajută acest proces prin poziţia de boicotare. Ca forţă reală 
socială, intelectualitatea rusă lipseşte din Basarabia. 

Timpul trece şi împreună cu el – pleacă Rusia din Basarabia. Acest 
lucru trebuieşte spus de-a dreptul şi să nu ne înşelăm cu fel de fel de iluzii8. 

Aceste afirmaţiuni ale publicistului rus I. Sotov nu au nevoie de nici un 
comentariu. Rusia a plecat din Basarabia, fără ca măcar minorităţile să-şi 
manifeste vreun regret. 

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Fond Ion Pelivan – 4 – III – 2 
Msscr. – 99‑b şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 197‑201. 

8  Vezi: I. Sotov, Scrisori din Basarabia, în Sovremennîe Zapiski, Paris, nr. 5, 1921, 
p. 262-270; Dr. P. Cazacu, op. cit., p. 329. 



„ B A S A R A B I A ,  R O M Â N I A  
Ş I  R U S I A ”

Articolul semnat de P. Miliukov, fost ministru în primul Guvern 
provizoriu rus format după detronarea ţarului în 1917, publicat în 
revista „Strugging Russia“ din New York, sâmbătă, 5 aprilie 1919. 

Moldova rusească e o mică fâşie de pământ între Prut şi Nistru, trebuie 
desigur acum să fie clarificată între „micile naţiuni“ către care, principiul 
de „self determination“ („determinare de sine”), principiu ce trebuie acum 
să fie aplicat de către această instituţie preparatoare a Conferinţei păcii, 
care a primit numele „Consiliul celor zece”. 

Înţeleg din gazete, că dl. Brătianu, bărbat politic român, a avut de 
curând dată posibilitatea de a apăra înaintea acestui „Consiliu al Marilor 
Puteri Aliate“ revendicările d-sale, pentru o mai „Mare Românie”. 

Ştiu din conversaţia mea personală cu dl. Brătianu – de acum 10 
săptămâni – că D-sa este hotărât să cuprindă în această „mai Mare Românie“ 
şi „Moldova rusească”. 

Fără îndoială, că D-sa, de asemenea, se referă la dreptul micilor naţiuni 
de a dispune de ele – „self determination” – ca cel mai bun argument, 
pentru cererea sa. 

N-a proclamat în adevăr Adunarea Naţională a Basarabiei – „Sfatul 
Ţării” – în hotărârea sa din 27 martie (9 aprilie st. n.) 1918 pentru „totdeauna, 
Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă-România?”. 

 Părerea mea este, că „Sfatul Ţării”, când a luat această hotărâre, nu 
reprezenta poporul basarabean, că acest vot a fost luat prin forţă şi că, dacă 
va fi dată deplină posibilitate a-şi spune părerea liber, populaţia basarabeană 
va vota contra Unirii cu România. 

Ca o probă a acestei afirmări pot cita nu numai impresiile mele 
personale, din recenta trecere prin Basarabia, ci şi fapte şi documente. 

Socot de datoria mea, de a face aceasta, pentru că se pare că nici un 
reprezentant al Basarabiei n-a avut posibilitatea să învingă greutăţile unei 
călătorii oficiale la Paris şi Londra şi pentru că documentele ce posed nu 
pot fi cunoscute de nimeni în această ţară (America). 

În primul rând: Ce este „Sfatul Ţării”?
Originea sa, îndrăznesc s-o spun, este aceeaşi ca şi a „Radei Ucrainene”, 

„Taribei lituaniene”, „Surei“ Crimeii, etc. Dar „Sfatul Ţării“ este ceva mai 
proaspăt decât celelalte organizări similare. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  217

Agitatori au venit din Petrograd – în Basarabia, în iunie 1917, – pentru 
a provoca o mişcare locală de independenţă. Dar ei n-au reuşit decât în 
momentul, când Lenin şi Trotzky au luat puterea în Petrograd. 

În primele zile ale lui noiembrie 1917, un congres al soldaţilor 
moldoveni din „întreaga Rusie“ a avut loc la Chişinău, capitala Basarabiei. 
Ei au hotărât de îndată ce au luat ştire despre triumful bolşevicilor asupra 
Guvernului Kerensky, să organizeze imediat „Consiliul local”, pentru 
administrarea tuturor afacerilor Basarabiei autonome. 

Fără a proceda la vreo alegere regulată, acest congres a hotărât că, 
„Consiliul local“ va consta din 120 de membri (150, mai târziu) – din care 
70% vor aparţine naţionalităţii moldovene (populaţia moldoveană, după 
cel din urmă recensământ rus din 1897 este numai de 47%). Burghezia nu 
trebuia să fie admisă, şi 3/4 din membrii ei erau numiţi de acest congres 
soldăţesc. 

Membrii ţărani erau aleşi artificial, iar restul – mai ales, au fost numiţi 
de organizările revoluţionare. 

Mai târziu, o foarte radicală adunare a Adunării de sine stătătoare a 
districtului Soroca (în martie 1918), care de asemeni fusese presupusă de a 
fi luat parte la alegeri – a declarat deschis, că instituţiile revoluţionare, care 
au ales membrii „Consiliului local“ nu există şi că numele membrilor aleşi 
nu-s cunoscute nimănui în acel district. Pentru aceea, ei au fost declaraţi 
incapabili de a reprezenta districtul şi au fost revocaţi de Adunare. Toate 
celelalte districte ale Basarabiei pot să repete acelaşi lucru, cu tot aşa de 
bun temei. 

Este drept să recunoaştem, că „Consiliul...“ aşa de neregulat ales, n-a 
recunoscut pentru el dreptul să hotărască asupra soartei Basarabiei. 

Cele mai importante chestiuni, ca reforma agrară sau întocmirea unei 
Constituţii, au fost amânate pentru Adunarea Constituantă moldovenească. 
Provizoriul „Sfat al Ţării” – (cum acest Comitet Local s-a intitulat, singur) – 
trebuia să existe până când Adunarea Constituantă se întrunea şi până când 
principiile federative vor fi fost stabilite de Adunarea Constituantă a întregii 
Rusii. 

Acestea au fost cuvintele proprii ale preşedintelui Ion Inculeţ, în primul 
său discurs la deschiderea sesiunii, de la 21 noiembrie 1917. 

Se poate vedea de aici, că „Sfatul Ţării“ nu numai că nu s-a gândit la 
o posibilitate de Unire a Basarabiei cu România, dar că nici nu a dorit o 
separare a Basarabiei de Rusia şi a o face în întregime independentă. 

Această stare de lucruri a fost confirmată de o declaraţie oficială 
a Consulului francez Roget Sarret, publicată în gazetele din Chişinău, 
la sfârşitul lui decembrie 1917. Dl. Sarret zicea: „Guvernul francez 
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simpatizează mult cu fiecare Republică Democratică Federativă rusă, pe 
bază de egalitate. Guvernul francez, zice documentul, nu va permite nici 
când şi sub nici o circumstanţă, ca libertatea Republicii moldoveneşti să fie 
ameninţată”. 

Puţine zile după această declaraţie, Guvernul „Sfatului Ţării“ a fost 
serios ameninţat – nu din afară, ci din lăuntru. Extremul său radicalism, mai 
ales în chestia agrară, era să-l facă să cadă. Acelaşi lucru s-a întâmplat… 
acum în Ucraina. Bolşeviştii au călcat pe urma naţionaliştilor extremi. 
Directoratul General, numit de „Sfatul Ţării”, a fost răsturnat de revoluţia 
bolşevică de pe frontul român. 

Pentru a preveni haosul şi masacrele, au fost chemate forţele armate 
române. Ele au intrat în Basarabia sub auspiciile reprezentanţilor aliaţi. 

Departe de a cere acest fel de intervenţii, poporul basarabean a început 
a fi neliniştit şi a se teme, că românii vor rămâne în ţară pentru totdeauna. 
Generali români, ca şi reprezentaţii aliaţilor, pentru a preveni conflicte 
ale populaţiei cu soldaţii români – care şi începuseră deja – au recurs la 
declaraţii, prin care ei promiteau şi răspromiteau, că nu vor încălca libertatea 
Basarabiei. 

Generalul Prezan, zice în declaraţia sa, de la 26 ianuarie: „Inamicii 
noştri, doresc să samene discordie între noi, vă spun că românii au venit să 
ocupe ţara voastră şi să vă ia pământul, şi că singura lor intenţie este să vă 
reaşeze jugul stăpânilor voştri din trecut. 

Să nu credeţi, cetăţeni moldoveni, în această calomnie. Cum vă puteţi 
voi închipui, că soldatul român, care, Regele şi Guvernul său a dobândit 
pentru el însuşi pământul, bucata care-l hrăneşte, a venit astăzi în ţara 
fraţilor lor pentru ca să-l oprească să aibă şi ei dreptul lor?

De îndată ce ordinea va fi restabilită, soldaţii români se vor întoarce 
acasă”. 

Dl Saint d’Aulaire, ambasadorul Franţei în România, a confirmat 
aceleaşi făgădiueli. 

„Sfatul Ţării“ a declarat, la 24 ianuarie 1918: „garanţie, că trupele 
române nu ameninţă independenţa, libertatea şi drepturile noastre dobândite 
prin Revoluţie, consistă în faptul că Franţa cu consimţământul Angliei şi 
Americii şi-a luat angajamentul pentru aceasta”. 

Tocmai contrarul ce-a fost promis s-a înfăptuit. Domnia teroarei a 
început. 

N-am loc să descriu; voi menţiona numai faptele, care stau în legătură 
cu votul „Unirii“ al „Sfatului Ţării”, al cărui compoziţie noi o cunoaştem 
deja. 

În intervalul dintre intrarea trupelor române în Basarabia (13 ianuarie 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  219

1918) şi votul de la 27 martie, 5 deputaţi moldoveni din „Sfatul Ţării”, care 
erau cunoscuţi ca opozanţi îndârjiţi ai Unirii, au fost împuşcaţi de trupele 
române a Generalului Broşteanu. Iată numele lor: Cotoros, conducătorul 
grupului (fracţiunii) ţărănesc; Ciumacenko, ajutorul ministrului de 
agricultură; Prahniţky, ajutorul ministrului de război; Rudief, comisar de 
district; toţi deputaţii socialişti au fugit din Basarabia. 

S-ar putea, după această aşteptare, că membrii credincioşi ce au rămas – 
erau gata să voteze după cerinţa României. 

Dar, departe de aceasta; o presiune nouă asupra „Sfatului Ţării“ s-a 
găsit necesară. Soldaţi români înarmaţi au fost întroduşi chiar în sala unde 
era întrunit „Sfatul Ţării”. Aeroplane zburau deasupra clădirii (Sfatului 
Ţării – n.n.); autorităţile militare erau prezente în Camera Adunării şi votul 
a fost luat prin ridicarea mâinilor, pe faţă. 

În ciuda tuturor acestora, „Sfatul Ţării“ a trebuit să asculte multe 
declaraţii, care protestau împotriva hotărârii. 

Fracţiunea ţărănească contestă dreptul Adunării de a-şi însuşi „dreptul 
suveran al Poporului”. 

Reprezentanţii populaţiei bulgare şi a coloniştilor germani au afirmat 
acelaşi lucru, pentru naţionalitatea lor. 

Delegatul Ucrainei, de asemeni, a zis, că lui nu-i fusese dată nici 
o putere de a hotărî asupra acestei chestiuni, care n-a fost prevăzută de 
alegătorii săi. 

Reprezentantul naţiunii ruse a declarat, că o chestie de astfel de 
importanţă poate fi rezolvată numai de Adunarea Constituantă. 

Singur polonezul a găsit votul „natural şi legal”, însă, îndată după 
declaraţia sa, el a părăsit Basarabia pentru totdeauna. Rezultatul votului 
a fost următorul: 25 absenţi, omorâţi sau fugiţi; 34 – dintre care 24 – s-au 
abţinut de la vot; numai 3 delegaţi curajoşi au votat contra unirii, pe când 
83 au votat pentru „UNIRE”. 

Nimeni nu ştie câţi dintre ei au fost înspăimântaţi sau cumpăraţi; dar se 
ştie că, mulţi din cei 83, mai târziu, când ei au înţeles pe deplin ceea ce au 
făcut, au hotărât să-şi retragă consimţământul printr-o declaraţie deschisă, 
c-au fost înşelaţi. 

Nu voi descrie acum, ce represiune s-au găsit a fi necesare de aplicat, 
pentru a reprima spiritul naţional, dar am văzut rezultatul acestei represiuni. 

Amărăciunea extremă a întregii populaţii – fără distincţie de naţionalitate. 
La moldoveni sentimentul de a fi înrudiţi cu românii n-a avut timpul să se 
dezvolte. Ei se uită cu dispreţ la românii din Regat şi-i numesc „ţigani”. 

Pentru aceea, acum, când românizarea este în deplină dezvoltare, ei 
insistă să vorbească ruseşte şi nu-şi trimit copii la şcoală. Am fost asigurat, 
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că dacă s-ar face acum un plebiscit, nu mai puţin de 85% (inclusiv populaţia 
oraşelor) s-ar declara pentru reunirea cu Rusia. 

Oricum un plebiscit este ceea ce populaţia cere acum. O declaraţie 
a „Uniunei pentru eliberarea Basarabiei”, a cărei sediu este în Odessa, 
sfârşeşte prin a reclama aplicaţia „la nenorocita lor patrie“ a „principiilor 
declaraţiunilor preşedintelui Wilson“ şi a da Basarabiei „putinţa de a 
manifesta voinţa ei reală”. 

O altă petiţie reaminteşte Aliaţilor, că înainte de a proceda la plebiscit, 
trupele române trebuie să fie scoase din ţară, trupe Aliate să ia locul lor, iar 
activitatea organelor din administraţia locală, „dizolvate de români”, să fie 
restabilită. 

Aliaţii noştri vor şti atunci destul de clar, din care parte sunt întoarse 
simpatiile Basarabiei. 

Ar fi loial, dacă această cerere ar fi ascultată şi adusă la îndeplinire de 
acei care astăzi decid soarta Basarabiei. 

P. MILIUKOF

R Ă S P U N S  D O M N U L U I  P.  M I L I U K O F 
La articolul „Basarabia, România şi Rusia”, publicat sâmbătă, 

5 aprilie 1919, în revista „Strugging Russia”,  
ce apare la New York, America. 

Dl. Miliukof, şeful cadeţilor ruşi (constituţionaliştii democraţi), care 
a avut prilejul după izbucnirea revoluţiei în Rusia, să-şi manifeste ideile 
sale politice de imperialism, tocmai în momentul în care toţi aşteptau ca el 
să fie partizanul înfocat al noilor idei de libertate şi emancipare a claselor 
naţiunilor oprimate – este unul dintre susţinătorii teoriilor panslaviste 
şi reprezentantul autorizat al curentului istoric şi literar din Rusia, care 
reclamă unirea tuturor slavilor într-un singur stat şi stăpânirea Sfintei Sofii 
(de la Constantinopol – n.n.) şi a Strâmtorilor Bosforului. 

De aceea, dl. Miliukof e pentru reconstituirea fostului Imperiu Rus, în 
vechile hotare de înainte de revoluţia din 1917, şi nu admite ca, provinciile: 
Polonia, Ucraina, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Basarabia, etc. – ce 
s-au desfăcut de Rusia, – să-şi menţină independenţa lor, sau să se unească 
cu ţările de la care au fost smulse, căci aceasta ar însemna înmormântare 
pentru totdeauna a idealului panslavist. El vede cu durere orice întărire a 
ţinuturilor româneşti – prin Unirea Basarabiei cu România, – care reprezintă 
pentru ruşi o punte de latini ce desparte în două – marea masă slavă. 
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Aşa se explică, de ce dl. Miliukof deneagă Basarabiei dreptul de a 
dispune singură de soarta ei – dreptul proclamat cu atâta tărie de Revoluţia 
rusească şi de Puterile Înţelegerei – şi caută să inducă în eroare opinia 
publică a marei democraţii americane, denaturând împrejurările şi felul 
în care întreaga populaţie basarabeană exasperată de împilările vechiului 
ţarism şi de ororile regimului bolşevist, s-a unit cu Patria Mamă – România, 
de la care fusese ruptă prin viclenia moscovită, în 1812. 

Şi, oricât ar vrea să-şi ascundă planurile ce urmăreşte, dl. Miliukof se 
trădează singur şi chiar expresiunile ce le întrebuinţează sunt contra D-sale. 

El ne vorbeşte în continuu de „Moldova rusească” – numire ce dă 
Basarabiei, pentru a o deosebi de „Moldova propriu-zisă”, care e o provincie 
a României. 

Aceasta ne arată, că terminologia vechei biurocraţii ţariste ruse există 
încă ca simbol pentru unele persoane ca dl. Miliukof, cu tot democratismul 
de care face paradă acest constituţionalist reacţionar, iar pe de altă parte, 
că „Moldova rusească“ a fost ruptă dintr-o „Moldovă autonomă”, după 
cum „Polonia rusească“ a fost smulsă din Regatul polon, sau „Armenia 
rusească“ a fost ruptă din fosta Armenie, etc. 

Iată ce revendică dl. Miliukof: teritoriile, care, în cursul vremurilor, 
Rusia le-a răpit, prin violenţă, de la alte naţiuni. 

Prin urmare, Basarabia nu este de loc pământ rusesc, ci pământ 
moldovenesc, adică românesc, pe care Rusia l-a smuls în 1812 din vechea 
provincie autonomă românească a Moldovei, ce mai târziu, unindu-se cu 
Valahia, a format România de astăzi, prin înşelarea turcilor, cărora Moldova 
le era tributară, dar care n-aveau dreptul să dispună de teritoriul ei. 

Încorporarea Basarabiei la Rusia s-a făcut fără consimţământul 
Moldovei, din a cărei trup făcea parte, şi fără voinţa chiar a provinciei 
anexate, a căror populaţii n-au fost de loc consultate. 

Dar, să spunem câteva cuvinte şi să aducem rectificările necesare la 
neadevărurile afirmate de dl. Miliukof în ceea ce priveşte împrejurările, în 
care Basarabia s-a unit cu România. 

După izbucnirea Revoluţiei ruseşti, în 1917, care a pus bază noii 
organizări interne, dreptul provinciilor de a se cârmui în mod autonom 
şi de a dispune singure de legăturile lor politice viitoare, agitatori de ai 
guvernului din Petersburg au fost trimişi în Basarabia, nu pentru a face 
propagandă de independenţă – cum zice dl. Miliukof, ci de a „aprofunda 
revoluţia în Basarabia, pe care o considera ca o provincie reacţionară, 
vendee rusească –, căci din ea au ieşit vestiţii reacţionari, ca: Krupensky, 
Cruşevan, Purişkevici şi alţii – nomina sunt adrosa (odorosa). 

Din mai 1917 şi până în octombrie acelaşi an, au avut loc, în 
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întreaga Basarabie, o serie de congrese ale tuturor stărilor: 2 congrese 
ale cooperatorilor; 3 congrese ale ţăranilor; 2 congrese ale preoţilor 
şi mirenilor; 2 congrese ale corpului didactic; mai multe congrese ale 
militarilor – în numele celor 300 000 de soldaţi basarabeni; apoi, congresele 
naţionalităţilor minoritare; ale nemţilor, polonilor; adunările Zemstvelor 
(adunări autonome ale judeţelor) şi voloştilor (plăşilor); apoi întruniri 
populare ale proprietarilor; consfătuiri de ale partidelor şi chiar întruniri de 
ale comunelor şi satelor. 

În toate aceste congrese şi întruniri s-a decis: Declararea autonomiei 
Basarabiei şi alegerea unui Parlament, pentru întreaga ţară – cunoscut sub 
numele de Sfatul Ţării, format din reprezentanţii tuturor păturilor sociale şi 
a tuturor naţionalităţilor din Basarabia. 

Deci, nu poate fi vorba numai de un singur congres militar de „soldaţi 
bolşevişti”, care au votat autonomia şi au ales Sfatul Ţării, cum spune dl. 
Miliukof, care cu rea credinţă denaturează adevărul. 

Sfatul Ţării astfel format şi în unire cu Consiliul Directorilor, numit de 
el, a proclamat:

1. la 2 decembrie 1917, Basarabia Republică Democratică, în federaţie 
cu alte republici din fostul Imperiu Rus;

2. iar, în ziua de 24 ianuarie 1918, independenţa absolută a Republicii. 
În acest timp, mişcarea revoluţionară din Rusia luase un nou aspect şi 

degenerase în bolşevism, care făcea pârjol pe unde trecea. 
Trupele ruseşti de pe Frontul român, infectate de bolşevism, n-au 

mai voit să lupte şi, după încheierea armistiţiului din toamna lui 1917, 
se retrăgeau în dezordine din România în Basarabia, unde se organiza în 
bande şi jefuiau populaţia, prădând şi arzând sate întregi. 

Faţă de această stare disperată, care ameninţa să transforme întreaga 
Basarabie într-un pustiu, Sfatul Ţării, în unire cu Consiliul Directorilor, 
au cerut ajutorul trupelor române, ca să restabilească liniştea în Basarabia. 

Natural că, bolşeviştii vedeau cu ochi răi intervenţia trupelor române. 
Ei au căutat atunci să excite populaţia basarabeană, spunându-i, că armata 
română a venit să înăbuşe revoluţia, să restabilească vechiul regim, să ia 
ţăranilor pământurile. Aşa se explică, de ce comandantul trupelor române 
declara în proclamaţia sa către Basarabia:

„Inamicii noştri, care doresc să semene discordie între noi, vă spun că 
Românii au venit să ocupe ţara voastră şi să vă ia pământurile şi că singura 
lor intenţie este să vă reaşeze sub jugul stăpânilor voştri din trecut... 

Să nu credeţi, cetăţeni moldoveni, în această calomnie. Cum vă 
puteţi voi închipui, că soldatul român, care prin Regele şi Guvernul său, a 
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dobândit pentru el însuşi pământul, bucata care-l hrăneşte, a venit astăzi, în 
ţara fraţilor săi, pentru ca să-i oprească să aibă şi ei dreptul lor?”. 

Dovadă că trupele şi Guvernul român nu s-au amestecat de loc în 
conducerea internă a Basarabiei, este că Sfatul Ţării singur a discutat şi 
votat reforma agrară şi toate măsurile de organizare a ţării. 

Unde vede dl. Miliukof, că trupele române au introdus regimul teroarei 
în Basarabia?

Pe zi ce trecea, Republica Moldovenească a Basarabiei vedea că nu 
poate să-şi menţină, multă vreme, o situaţie independentă, fiind prea mică, 
neavând mijloace financiare şi economice suficiente pentru a face faţă 
nevoilor interne şi nici o forţă militară organizată. Ea îşi dădea seama, că va 
deveni mărul de discordie între vecini, mai ales că Ucraina şi Austro-Ungaria 
îşi manifestase intenţiile lor de cucerire a Basarabiei. 

De aceea, Sfatul Ţării a decis, că Basarabia să se unească cu România, 
păstrându-şi însă o autonomie locală – mai ales că comunitatea de neam, 
limbă şi tradiţii istorice îi arătau calea de urmat. 

În ziua de 27 martie 1918, Parlamentul basarabean Sfatul Ţării, în 
şedinţă solemnă şi cu vot pe faţă, a votat Unirea Basarabiei cu România. 

Din 125 de deputaţi prezenţi la şedinţă, 86 au votat pentru Unire, 3 
voturi – contra unirii, iar ceilalţi s-au abţinut de la vot. 

De altfel, chiar mai înainte de această dată, Zemstvele (Adunările) 
judeţelor Bălţi şi Soroca, cum şi Liga marilor proprietari din judeţul Bălţi 
ceruse Unirea Basarabiei cu România. 

Unirea Basarabiei cu România s-a făcut, deci, cu voinţa poporului 
basarabean, fără nici-o presiune din afară. 

După cum am spus mai sus, Unirea Basarabiei, de la 27 martie 1918, 
era făcută sub anumite condiţiuni:

1. Basarabia îşi păstra o autonomie locală, cu un statut aparte. 
La 27 noiembrie 1918, Parlamentul Republicii Moldovene, după ce a 

votat reforma agrară, a hotărât să renunţe la orice autonomie şi a proclamat 
în umanitate UNIREA NECONDIŢIONATĂ cu România. Nimic mai 
natural şi mai conform cu principiile revoluţionare ruse, că provinciile 
fostului Imperiu rus să decidă singure de soarta lor. 

Dl. Miliukof susţine, că populaţia românească din Basarabia ar fi numai 
de 47% din numărul total şi invocă pentru aceasta statistica rusă din 1897. 

Şi aici se vede reaua lui credinţă!
Mai întâi, statistica oficială rusă de 47%. Oare cine nu ştie, că statisticile 

ruse pentru provinciile cu populaţii eterogene sunt tendenţioase şi numărul 
ruşilor e sporit, în dauna populaţiei autohtone?
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Mai mult că publiciştii ruşi, ca Batiuşkof, Casso, fost ministru, etc. 
spun, că populaţia românească e mai mult de jumătate, iar alţii, ca Zaşciuk, 
Cruşevan, Laşkof, etc., cu tot şovinismul lor, admit că procentul românilor 
din Basarabia ajunge până la 75% din totalul populaţiei. 

Văzând că nu poate nega drepturile României asupra Basarabiei, dl. 
Miliukof şi Comitetele ruseşti din Odesa pretind, că numai un plebiscit 
ar arăta adevărata voinţă a populaţiei basarabene şi cere pentru aceasta, 
ca trupele româneşti să plece din Basarabia, şi că autorităţile ruse ţariste 
dizolvate de români, „să fie din nou instalate în Basarabia”. 

Lucrul e lesne de înţeles: plebiscit, dar cu autorităţi ruse. 
Cine poate crede, că sub scutul regimului ţarist, populaţia Basarabiei 

va putea să-şi manifeste liber voinţa?
Desigur, că numai dl. Miliukof îşi mai face iluzii asupra vechilor 

procedee ţariste, sau e de rea credinţă!
Dl. Miliukof mai vorbeşte de procesul de românizare a Basarabiei, care 

nu dă roade. 
E, poate, prea grăbit D-sa. 
Unirea Basarabiei cu România nu s-a făcut decât de un an. Desigur, că 

procesul de rusificare, în timp de 107 ani a fost mai eficace!
Ei, bine! Basarabia vrea să sfârşească cu sistemul de opresiune a 

conştiinţelor. Ea vrea să fie românească şi unită cu România, de la care a 
smuls-o vicleşugul şi violenţa rusească. 

Şi astăzi, când trăim într-o epocă, în care dreptul naţiunilor şi nu al 
monarhiilor este pus la temelia reclădirii lumii de mâine, nu se va gândi 
nici un popor în veacul de libertate, în care trăim, să admită siluirea voinţei 
unei provincii de a fi sub o altă stăpânire, decât aceea dictată de conştiinţa 
şi de interesele ei de neam. 

Ion Gh. PELIVAN

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia manuscrise, Fond Ion 
Pelivan – II –ms. 7b‑8 şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare sub 
îngrijirea profesorului Nicolae P. Nitreanu, vol. 2 – Scrieri, Bucureşti, 1984, 
p. 202‑212. 



R Ă S P U N S  L A  A R T I C O L U L  
„ L A Q U E S T I O N  B E S S A R A B I E N N E ”

Articol apărut în ziarul „La voix national”,  
Paris, 15 şi 18 iunie 1919. 

Sub titlul le „Mistere Russe”, un misterios şi anonim „patriot basarabean”, 
într-o dezlănţuire confuză a faptelor, căutând să trateze marea problemă rusă, 
vorbeşte şi de felul cum Basarabia s-a reunit la Patria-Mamă România. 

Tot ce-l doare pe acest înfocat „patriot basarabean” – nu e faptul în sine 
a desfacerii Basarabiei de Rusia, ci „fertilitatea”, „grâul şi strugurii“ acestei 
provincii. 

Încă de la început „patriotul basarabean“ încearcă să arate, că Unirea 
de la 27 martie 1918 a fost rezultatul intervenţiei României, şi în special – 
al armatei române. El citează totuşi declaraţiile Generalului Prezan şi a 
Ministerului Franţei la Bucureşti, dl. Saint d’Aulaire, că armata română 
avea misiunea de a restabili ordinea contra bolşevicilor. 

E adevărat, că armata română nu s-a amestecat în politica internă: 
Sfatul Ţării – Parlamentul basarabean a avut deplină libertate de acţiune. 
Dacă el a votat Unirea Basarabiei cu România, aceasta se datoreşte voinţei 
unanime a poporului, care se săturase de jugul moscovit în curs de 106 ani 
de ocupaţie. 

De altfel, tendinţa de emancipare politică nu era ceva propriu numai 
Basarabiei, căci şi alte provincii din fostul Imperiu Rus, ca Polonia, 
Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia şi altele s-au declarat la 
început autonome şi apoi republici independente. 

Nu se poate înţelege: de ce toate naţionalităţile din Imperiu voiau să 
scape de jugul moscovit şi numai moldovenii din Basarabia ar fi dorit să 
fie cu ruşii?

Cât priveşte, o pretinsă „reunire de la 1812 a Basarabiei la Rusia”? 
Nimic nu este adevărat!

Toată lumea ştie, că Basarabia a aparţinut Moldovei – până la 1812, 
când ea a fost smulsă şi anexată prin violenţă şi vicleşug de către ruşi. 

„Patriotul basarabean” – desigur un rus – deşi recunoaşte că „fondul 
populaţiei din Basarabia e moldovenesc”, adică românesc, afirmă totuşi, 
că pentru momentul de faţă ar fi două date statistice în ceea ce priveşte 
proporţia elementului moldovenesc din Basarabia:

a. 47% – după statisticienii „panruşi”, şi
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b. 70% – după o „socoteală fantezistă română”. 
Şi, aici, el denaturează adevărul sau nu ştie. 
Ca să nu fie nici-o îndoială, vom cita ceea ce spun scriitorii ruşi în 

această privinţă:
 1. Zaşciuk, căpitan de Stat-major rus, în voluminoasa operă „Provincia 

Basarabia”, Petersburg, 1862, p. 151, 450, arată că, elementul moldovenesc 
(românesc) formează ¾ din totalul populaţiei basarabene. 

 2. Acelaşi lucru îl spune şi cunoscutul geograf rus P. P. Soroka în 
lucrarea sa: „Geografia provinciei Basarabia“ (Chişinău, 1887, p. 80), 
aprobată de către Ministerul Instrucţiei Publice rus, pentru şcolile secundare 
şi inferioare ale Rusiei. 

 3. Laşkoff – în „Basarabia. Către centenarul anexării la Rusia”, p. 
53 – arată că, elementul românesc în Basarabia formează 70% din totalul 
populaţiei basarabene. 

De aici se vede, că nu România, ci scriitorii ruşi arată procentul 
moldovenesc de 75% şi 70%. 

Cum statisticienii oficiali „panruşi“ îşi făceau datoria în Basarabia, 
spune savantul rus L. Casso, fost profesor la Universitatea din Moscova 
şi Ministru de Instrucţie Publică, în erudita sa operă „Rusia la Dunăre”, 
scrisă în anul 1913, cu ocazia centenarului anexării Basarabiei la Rusia”. 
Şi astăzi (1913) informaţiile ce se primesc despre această îndreptăţită 
provincie mărginaşă (Basarabia) de către Departamentele Centrale de la 
Petersburg nu sunt întotdeauana exacte. De pildă, „Anuarul Rusiei“ care 
se editează de Comitetul de Statistică Central al Ministerului de Interne, 
pentru anul 1910, enumerând naţionalităţile ce locuiesc în Basarabia, nu 
arată naţionalitatea moldovenească, deşi ea compune mai mult de jumătate 
din întreaga populaţie a provinciei Basarabia (L. Casso, op. cit. p. 228). 

Când Basarabia a fost răpită de la Moldova, România nu exista încă ca 
stat independent, ci ca două ţări: Moldova şi Valahia, care în 1859 s-au unit 
şi au format România de astăzi. 

Or, faptul că România nu exista în 1812, acest fapt nu-i ridică dreptul 
istoric asupra Basarabiei, care făcea parte integrantă din Moldova, care 
Moldovă acum este parte integrantă din România. 

Răpirea Basarabiei a avut de efect schimbarea stăpânirei turceşti asupra 
acestei provincii cu jugul mult mai apăsător al ţarismului rus. 

Turcii nu se amestecau niciodată în afacerile interne ale Principatelor 
Române şi nu căutau să deznaţionalizeze pe români1, ceea ce caracterizează 
pe ruşi. 

1  Vezi: L. Casso, Rusia la Dunăre, Moscova, 1913, p. 29; vezi şi P. Batiuşkov, 
Basarabia, p. 98
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Că dominaţia rusească a fost mai grea decât acea turcă, asta o mărturisesc 
şi scriitorii ruşi:

1. Publicistul rus Storojenko, spre exemplu, scrie, în 1829: „Buna 
stare a locuitorilor (Basarabiei) nu porgresează de loc; din contra, 
când în 1806 armatele noastre au ocupat Basarabia, ea era într-o 
stare mult mai înfloritoare”2. 

2. Acest lucru îl dovedeşte şi scriitorul rus Mihailovsky – Danielevsky3 
precum şi unii înalţi funcţionari ruşi, cum au fost Svinin, Kiseleff 
şi alţii4. 

3.  Chiar şi ţarul Alexandru I, în rescriptul său, din 1 aprilie 1816, 
adresat Generalului Bahmetiev, mărturiseşte: „Spre regretul meu 
extrem, m-am informat în felul cel mai sigur, că dorinţa mea nu este 
îndeplinită şi că neorînduielile... au ajuns la gradul cel mai înalt, 
astfel cu multe familii inocente ţărăneşti din Basarabia părăsesc 
locurile lor şi caută refugii (adăpost peste graniţă)”5. 

Din cauza administraţiei ruseşti, familiile ţărăneşti din Basarabia 
fugeau peste Prut, cu sutele şi miile6. 

Bineînţeles, că nimeni nu fuge de la bine la rău. Cea mai bună dovadă 
despre regimul rus, în Basarabia rămâne proverbul ţăranului român, care 
zice:

„Decât sub muscal creştin,
Mai bine sub turc păgân”. 

În ceea ce priveşte superioritatea culturii ruseşti asupra celei româneşti, 
vedem că cel mai bun răspuns îl poate da următoarele date statistice:

În Rusia sunt ştiitori de carte numai 21%, iar restul de 79% sunt 
analfabeţi. 

Apoi, nici cifra de 21% nu corespunde adevărului, fiindcă în provinciile 
ruse eterogene, dacă copii ştiu să citească şi să scrie ruseşte, asta nu 
înseamnă că înţeleg ceea ce ei citesc şi scriu7. 

Din 22,8% copii de şcoală, numai 3,5% frecventează şcolile elementare. 
O şcoală primară în Rusia, vine la 2 117 suflete8. 

2  Vezi: L. Casso, Rusia la Dunăre, p. 221. 
3  Ibidem. 
4  Ibidem, p. 224; Însemnările Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa, vol. IV. 
5  Vezi: L. Casso, op. cit., p. 213. 
6  Vezi: Casso, op. cit., p. 211-215; Operele Comisiunii Arhivelor basarabene, 

Chişinău, vol. II, p. 227. 
7  Vezi: Calendarul rus pentru toţi, pe anul 1908, p. 40-41. 
8  Ibidem, p. 41. 
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Apoi, din 100 de elevi ai şcolilor secundare ruse, în 1902, erau numai 
10% copii de ţărani, ceilalţi fiind fii de nobili, de târgoveţi, burghezi, etc9. 

Caracteristic pentru cultura rusă este şi starea sanitară. Pe când în 
Danemarca, la 10 000 de locuitori mor 148 de oameni, în Rusia, mor 321 
de oameni. Pentru fiecare 10 000 de locuitori, Rusia are numai 11 medici, 
iar un spital vine la 2 873 de verste pătrate (km. p.)10. 

Cât priveşte, în deosebi Basarabia, apoi analfabetismul aici este 
proverbial. La 1 000 de locuitori, ştiu a citi şi scrie doar numai 156 din 
aceştia. Majoritatea (moldovenii) înţeleg în cartea rusă tot aşa de mult, ca 
şi în cea chineză. 

Şcolile moldoveneşti au fost strict interzise11. 
Apoi, grija Guvernului rus pentru buna stare a Basarabiei se vede din 

următoarele cifre:
Basarabia are o suprafaţă de 40 096,6 verste pătrate (o verstă =1,067 

kilometri). 
Pentru această suprafaţă, Basarabia are şosele numai 135,2 verste12, iar 

căi ferate numai de o lungime de 820 verste13. 
Starea sanitară şi medicală în Basarabia, la 1912 erau sub orice critică. 
În 1912, după o sută de ani de dominaţie rusească, Basarabia avea 236 

de medici, adică avea un medic la 10 593 de locuitori14, şi 57 de spitale, 
adică un spital pentru fiecare 43 859 de locuitori. 

Aceasta era şi cauza marei mortalităţi în Basarabia. În 1912, la 102 654 
de naşteri vin respectiv 77 431 de morţi15. 

În Basarabia a existat, de la 1869, – o instituţie foarte bună – Zemstva 
(echivalentul Consiliul judeţean în România şi Adunarea departamentală 
din Franţa). Dar, Zemstva, până la prăbuşirea ţarismului – în 1917 – era 
apărătoarea numai a intereselor nobilimei şi a marilor proprietari. La baza 
alegerilor pentru Adunările Zemstvei era pus cenzul material: pământul şi 
capitalul. 

După Legea din 1890, sistenul alegerilor era făcut în aşa fel că, 
Adunările Zemstviale erau compuse în mare majoritate de nobili şi mari 
proprietari, iar ţărănimea era reprezentată de numai maximum de 28% 

9  Vezi: Calendarul poporului (rus) pe anul 1908, p. 144. 
10  Ibidem, p. 54. 
11  Vezi: N. Moghileansky, Materiale pentru geografia şi statistica Basarabiei, p. 78. 
12  Vezi: Laşkof, Centenarul anexării Basarabiei. 1812‑1912, p. 171. 
13  Ibidem, p. 176. 
14  Ibidem, p. 184. 
15  Vezi: Comitetul statistic basarabean. Dare de seamă asupra Guberniei Basarabiei, 

pentru anul 1912, p. 67. 
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din totalul deputaţilor („glasnîi”) Zemstvei16. Dar în Basarabia, procentul 
deputaţilor ţărani în Zemstva era şi mai mic. 

Deputaţii ţărani din Zemstva nu aveau absolut nici-o influenţă asupra 
hotărârilor Zemstvei, căci discuţiile se purtau în limba rusă, iar dintre 
deputaţii ţărani circa 95% nu pricepeau o boabă în ruseşte. 

În fine, justiţia în Basarabia era reprezentată numai de un singur 
Tribunal din Chişinău, unde era strict oprit de a se vorbi româneşte. 

De la Unirea cu România – Slavă Domnului – erau deja 9 tribunale în 
Basarabia (câte unul de fiecare judeţ) – şi 83 de judecătorii de pace. 

Ion PELIVAN

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Fond Ion 
Pelivan – II, ms. 3 a şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită 
de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 1984, p. 212‑217. 

16  Vezi: Calendarul poporului rus, pe anul 1908, p. 134. 



P E N T R U  C E  S U N T E M  C O N T R A 
U N I F I C Ă R I I  P R I P I T E

Românii din Basarabia, Bucovina şi Ardeal, având sufletului şi graiul 
comun cu al fraţilor din Regatul Vechi, în acelaşi timp, au şi unele deosebiri: 
de concepţii, de mentalitate, de obiceiuri şi tradiţii. 

În ce priveşte pe basarabeni, de câte ori n-am auzit, cu mirare, pe unii 
dintre fraţii români din Regatul Vechi, întrebând: „Cum poate un învăţător 
ca Mihalache să fie ministru, care nici şcoală mare n-are şi nici experienţă 
mare?”, „Cum poate o femeie să fie aleasă în Parlamentul Ţării?”. Sau 
încă: „Şi la noi în Regatul Vechi se mai şi bate, dar nimeni nu mai face atâta 
vâlvă”, – precum şi alte concepţii retrograde de felul acesta, pe care nici un 
basarabean nu le împărtăşeşte. 

Aceste deosebiri provoacă adeseori neînţelegeri păgubitoare între fraţii 
de dincoace şi de cei de dincolo de Prut. 

Să examinăm cu toată obiectivitatea cauzele, căci boala poate fi 
vindecată numai când diagnoza este stabilită. 

Basarabia, cum se ştie, a stat sub ocupaţia rusească 107 ani. 
Pătura intelectuală basarabeană, mai bine de un veac a fost supusă 

influenţei culturale ruse. 
Intelectualitatea, în cea mai mare parte, este produsul ştiinţei, literaturii, 

artei, muzicii, teatrului rus. Puşkin, Lermontov, Dostoevski, Tolstoi, 
Turghenev, Belinski, Dobroliubov, Pisarev, Ceaikovski, Rubinştein, 
Glinka, Repin, etc. au lăsat urme adânci în sufletele acestei intelectualităţi. 

Sunt aceşti intelectuali de vină că au absorbit din aceste izvoare cultura 
şi educaţia?

Dar din moştenirea acestei culturi s-a născut idealismul curat, care în 
cele din urmă a dus la UNIREA Basarabiei cu Patria mamă – România, şi 
înfăptuirea altor reforme sociale radicale. 

În perioada de ocupaţie de peste 100 ani, este adevărat că unii prea 
puţin au învăţat de a vorbi româneşte, şi că unii n-au gustat aproape deloc, 
iar alţii prea puţin din frumoasa literatură şi artă românească. 

Dar cu ce pot fi învinuiţi de aceasta acei intelectuali, când ştiut este 
că, pe de-o parte, conducătorii fireşti ai Basarabiei – boierii moldoveni – 
în majoritate s-au rusificat, au părăsit şi chiar s-au prefăcut în coada de 
topor în mâna asupritorului străin, iar de pe altă parte, că din Vechiul Regat, 
în acest timp, nimeni, sau aproape nimeni nu a dat basarabenilor o mână 
de ajutor pentru deşteptarea sentimentelor româneşti pentru împărtăşirea 
intelectualităţii basarabene la cultura naţională română. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  231

Pe când, se ştie că pentru Transilvania şi chiar pentru Macedonia s-au 
cheltuit milioane de lei, pentru cultura acestor români. 

Cât priveşte ţărănimea basarabeană, legislaţia şi administraţia rusă au 
exercitat şi asupra acesteia o mare influenţă. 

Din punct de vedere economic şi material, în comparaţie cu Vechiul 
regat, ea a trăit în condiţiuni mult mai favorabile. 

Este de ajuns ca să comparăm satele din dreapta cu cele din stânga 
Prutului, ca să ne convingem singuri despre aceasta. 

Mazilimea – ca organizaţie, în Vechiul Regat, a dispărut de mult cu 
totul. În Basarabia, această pătură socială s-a păstrat şi a jucat un rol destul 
de însemnat în conservarea spiritului şi tradiţiilor moldoveneşti de până la 
1812, şi s-a păstrat intactă până la UNIRE. 

Tagma bisericească – la rândul ei, se deosebeşte foarte mult de cea 
de peste Prut, pentru că aceasta, sub regimul ţarist rus a avut un rol foarte 
important, rol pe care şi l-a păstrat şi sub regimul românesc. Chiar o bună 
parte din conducătorii grupului de români unionişti au ieşit din sânul acestei 
tagme. 

Vorbind despre cauzele deosebirilor dintre românii basarabeni şi 
fraţii lor români de dincolo de Prut, nu putem trece cu vederea factorul 
cel mai important – revoluţia, care a preschimbat mentalitatea şi sufletul 
basarabenilor şi mai ales a păturilor muncitoare, în chipul cel mai radical. 

Vechiul Regat – pentru basarabeni devenise o adevărată groază 
(jandarmii, procurorii, bătăile, jafurile, ameninţările, etc.), care nu se pot 
trece cu vederea atât de uşor. 

Apoi, când e vorba de consolidarea UNIRII sufleteşti a Basarabiei cu 
România, nu trebuie să uităm următorul fapt: 

În România, după UNIREA din 1859, a existat destul de lungă vreme 
o oarecare animozitate – între moldoveni şi munteni. 

Această animozitate n-a dispărut în mod definitiv nici până astăzi. 
Între moldoveni şi munteni vedem şi astăzi o oarecare deosebire. 
 – moldoveanul – este om mai visător, mai idealist, mai îngăduitor, 

mai calm, mai răbdător;
 – munteanul – din contra, este mai realist, mai practic, mai materialist, 

mai avar. 
Cauzele?
Cauzele, bineînţeles, sunt împrejurările istorice, politice, culturale şi 

sociale. 
Dacă Basarabia a fost supusă unei influenţe ruse – de la 1812 şi până 

la UNIREA de la 1918 – putem spune că şi fraţii din Regatul Vechi au fost 
supuşi unor influenţe, dar unui amestec de influenţe bizantino – franceze. 
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Tot aşa şi fraţii din Transilvania şi Bucovina, care au stat atâta amar de 
vreme sub influenţa regimului şi culturii germane şi ungare. 

Astăzi, când se pune problema contopirii sufleteşti a provinciilor alipite 
cu Regatul Vechi, de la sine se impune şi tactul, prudenţa cea mai mare. Tot 
ce se face în mod pripit şi forţat, nu este trainic. 

Obiceiurile şi tradiţiile unei provincii nu dispar după ordinile primite 
de la Centrul, de guvernanţi. 

Impunerea unificării forţate nu poate să provoace decât numai ură şi 
duşmănie. 

Unificarea sufletească nu se poate face numai în doi – trei ani. Pentru 
aceasta trebuie generaţii întregi. 

Iată deci motivele care mai rezidă încă între o unire rapidă, una bine 
chibzuită. 

Ion Gh. PELIVAN

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Fond 
Arhiva Ion Pelivan, msscr. 98 şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. 
Lucrare îngrijită de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2, Scrieri, Bucureşti, 
1984, p. 194‑196. 



CAPITOLUL II:
PERSONALITĂŢI BASARABENE

O  P A G I N Ă  D I N  I S T O R I A 
B A S A R A B I E I .  

A L E X A N D R U  M A T E I  C O T R U Ţ Ă 
S c u r t ă  s c h i ţ ă  b i o g r a f i c ă

După luptătorii noştri naţionali, care au activat pe tărâmul Basarabiei 
subjugate ţarilor, mai sistematic, mai persistent şi timp mai îndelungat, a 
fost Alexandru Matei Cotruţă. 

În împrejurările grele de astăzi, în pribegie, departe de Chişinăul 
Basarabiei, fără literatură în chestie, mai ales fără colecţiile publicaţiunilor 
zemstvelor, colecţii rămase acolo, e foarte greu de alcătuit în mod 
satisfăcător biografia lui A. Cotruţă. 

Materialul şi datele de mai jos, cam sărăcăcioase, au fost împrumutate 
de autor din:

1. Manuscrisul domnului Nicolae C. Ciacâru-Cuş, fost senator, 
avocat, din Stodolna Orheiului, intitulat: Galeria luptătorilor pe 
teren obştesc în Basarabia secolului XIX, Stodolna, 1919, pe 63 
pagini, în 2-a, în ruseşte. 

2. Manuscrisul lui Iulian Ieronim Levinski, inginer, fost primar al 
Chişinăului, ginerele lui A. Cotruţă, intitulat: Schiţă biografică 
şi scurte amintiri despre activitatea răposatului Alexandru Matei 
Cotruţă, Chişinău 1922, pe 12 pagini în 8-a, ruseşte;

3. Tabloul formular pentru serviciul lui A. M. Cotruţă, eliberat de 
fostul director al Liceului Real din Chişinău N. D. Codreanu la 23 
septembrie 1887, în ruseşte;

4. Colecţia publicaţiunilor Zemstvei Basarabene (Sbornic) din 1871, 
Chişinău, în ruseşte. 

5. Câteva articole din presa rusă: 
6. P. A. Cruşevan, Cito tacoe Rossia=Ce este Rusia?, Moscova, 1896, 

în ruseşte;
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7. N. M. Zozulin, Scurtă schiţă istorică a Basarabiei, în Almanahul 
lui P. A. Cruşevan «Basarabia», Moscova, 1903, în ruseşte;

8. N. M. Zozulin, Moşiile mănăstirilor streine din Basarabia, în 
acelaşi Almanah, în ruseşte. 

9. Dumitru C. Moruzi, Pibegi în ţara răpită, Iaşi, 1912. 
10. «Pamiatna Cnijka Bessarabskoi Oblasti na 1862 god», adică: 

Cărţulie memorabilă a Ţinutului Basarabiei pe anul 1862, Chişinău, 
în ruseşte. 

11. Aşăzământul Obrazovanei Oblastei Basarabiei, 1818, Chişinău, în 
ruseşte şi româneşte;

12. A. N. Krupenski, Scurtă schiţă despre nobilimea basarabeană, 
Petersburg, 1912, în ruseşte. 

13. Zamfir C. Arbore, Basarabia în secolul XIX, Bucureşti, 1898. 
Şi încă alte câteva izvoare neînsemnate. 

I .  D a t a  ş i  l o c u l  n a ş t e r i i .  S t u d i i l e  ş i 
p r i m i i  p a ş i  î n  s e r v i c i i l e  o b ş t e ş t i

A nu şti ce s‑a întâmplat înainte de 
a te fi născut, este ca şi când ai fi ne‑
contenit prunc, căci ce este vârsta
omului, dacă memoria faptelor noastre
nu s‑ar uni cu veacurile cele de mai înainte. 

Cicerone 

Alexandru M. Cotruţă s-a născut în 1828 din părinţi nobili, în satul 
Mincenii de Jos din ţinutul Orheiului, unde a şi moştenit o moşioară de 200 
desetini1 de pământ. 

«După anexarea Basarabiei de către ruşi în 1812, zice Iulian I. Levinski, 
părinţii lui A. M. Cotruţă au continuat să trăiască în această provincie, dar 
deloc nu se lăsau rusificaţi şi până la sfârşitul vieţii lor nu au admis nici 
limba rusă, nici legiuirile noi ruseşti». 

Terminând liceul din Chişinău, devenit sub regimul românesc «B. P. 
Hajdău», A. Cotruţă continuă cursurile superioare la liceul Richelieu din 
Odessa, secţia juridică. 

După absolvirea liceului Richelieu, el este lăsat pe lângă acest liceu ca 
«lector», adică conferenţiar. 

La 1 octombrie 1852, A. Cotruţă intră ca funcţionar la Tribunalul 
judeţean din Odessa, iar la 13 februarie 1854 părăseşte ambele aceste 

1  Desetina=2400 st. p. = circa 1 ha. 925 mp. 
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servicii, pentru că la sfârşitul lui 1853 fusese ales secretar al Nobilimii 
Provinciale Basarabene2 şi pleacă la Chişinău. Această din urmă funcţie, 
A. Cotruţă o deţine, fiind ales la fiecare trei ani, până la 20 februarie 1869, 
adică timp de 15 ani. 

Totodată, A. Cotruţă este ales în fruntea mai multor instituţii obşteşti, 
ca membru onorific, unde dovedeşte multă pricepere, o inteligenţă foarte 
vie, o mare capacitate de muncă şi mai ales o neţărmurită dragoste pentru 
provincia natală. 

Pentru aceste calităţi, la 5 decembrie 1858, el este numit secretar în 
«Comisia pentru îmbunătăţirea soartei ţiganilor robi din Basarabia», iar la 
16 martie 1862 este distins printr-o medalie de argint, spre a i se răsplăti 
munca depusă «pentru eliberarea ţăranilor ruşi din sclavie», căci pentru 
această chestie a fost chemat la Petersburg şi consultat de mai multe ori. 

La 19 septembrie 1868, Adunarea Nobilimii Provinciale Basarabene 
îl alege pe A. Cotruţă, pentru competenţa lui în materie, membru în 
«Administraţia Provincială pentru treburile sătenilor»3 pentru organizarea 
traiului ţăranilor basarabeni pe noi principii, precum şi pentru 
împroprietărirea lor. 

Aici trebuie să subliniem faptul, că după cum afirmă şi presa rusă 
contemporană, mulţumită lui A. Cotruţă, Comisia respectivă a luat 
hotărârea, ca la împroprietărirea ţăranilor basarabeni, lotul minimal 
ţărănesc de pământ («nadel») să fie de opt desetine, ajungând în judeţele cu 
populaţia mai rară şi cu pământ mai mult, până la 13 desetine şi jumătate4. 

I I .  S i t u a ţ i a  G e n e r a l ă  î n  R u s i a  c e n t r a l ă  
ş i  s t ă r i l e  s o c i a l e  d i n  B a s a r a b i a

Pentru a putea aprecia la justa valoare activitatea lui A. Cotruţă, 
desfăşurată în Basarabia timp de o jumătate de veac, trebuie să ne aducem 
aminte de situaţia generală din Rusia de pe atunci şi mai ales de stările 
sociale din Basarabia. 

Despre situaţia generală din Rusia, înainte de marile reforme ale 
împăratului Alexandru II, se ştie:

a) că ţărănimea rusă zăcea în robia cea mai groaznică, ţăranii fiind 
obiect de vindere-cumpărare, ca şi animalele;

b) că învăţământul de toate treptele era îngrădit de o mulţime de legi şi 
2  Vezi A. N. Krupenski, Scurtă schiţă despre nobilimea basarabeană, Petersburg, 

1912, p. 2. 
3  Bessaranskoe oblastnoe po poselianskim delam prisutstvie. 
4  Vezi Ucazul ţarului Alexandru II către Senatul Ocârmuitor din 14 iulie 1868, p. 10. 
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regulamente, care urmăreau menţinerea întunericului în popor, «pentru a se 
evita revoluţia»;

c) că războiul din Crimeea din 1855 a fost pierdut, după convingerea 
patrioţilor ruşi, din cauza extraordinarelor abuzuri administrative, din lipsa 
justiţiei elementare, din lipsa totală a libertăţii de presă... 

Iată cum caracterizează Rusia de înainte de marile reforme (1861-1870), 
faimosul publicist rus M. N. Catcov: «Ştiinţă? N-a fost ştiinţă, ci a fost 
birocraţie. Drept de proprietate? N-a fost, ci a fost birocraţie. Lege şi 
Justiţie? Justiţie n-a fost, ci a fost birocraţie. Administraţie? Administraţie 
n-a fost, ci în permanenţă a fost un organizat abuz de putere»5. 

Cât priveşte stările sociale din Basarabia, în această privinţă găsim o 
excelentă descriere la cunoscutul publicist şi scriitor rus Pavel A. Cruşevan, 
de origine moldovean din Basarabia. 

Iată ce spune Cruşevan: 
«În Basarabia niciodată n-a existat robie, nici dreptul de robie. Dar 

poporul a cunoscut toată apăsarea jugului «boierescului“ şi a zăciuelei, sau 
a dijmei. Numai cu împroprietărirea ţăranilor şi cu desfiinţarea boierescului, 
el s-a înviorat şi a început a trăi liniştit. 

Clasele superioare ale Basarabiei de mult se contopise cu Rusia. 
Reformele anilor 1860 şi următorii au găsit în sânul tineretului basarabean, 
care îşi făcuse studiile în universităţile ruse, luptători eminenţi. 

Mulţumită acestui fapt, zemstva Basarabeană şi-a cucerit un loc 
important în rândul celorlalte zemstve chiar cu element curat rusesc. 

 Dar nobilimea basarabeană, după eliberarea ţăranilor, a avut de suferit 
o grea epocă de sărăcire, epoca când «murdarul“ cuceritor a început să o 
dea la o parte. Rolul acestui cuceritor l-a îndeplinit... o droaie întreagă de 
venetici care s-au năpustit ca un puhoi de căutători californieni de aur şi au 
început să exploateze, absolut fără nici o ruşine şi fără nici o sinchiseală, 
această provincie mărginaşă. 

Alături de evrei, imediat s-au înfipt în pământul Basarabiei greci, care 
înainte se ocupau cu preferinţă de negoţ. Apoi, au început să apară hoardele 
de armeni din Austria. 

Şi această rodnică regiune a fost lăsată pradă veneticilor străini..., 
diferiţilor aventurieri, care au inundat-o cu asignaţii6 false şi care cu aceasta 
au început îmbogăţirea lor, pentru ca pe urmă să înlăture elementul autohton 
de moşieri, legaţi prin interesele lor atât de pământ, cât şi de popor. Moşiile 
acestora au început să se piardă una după alta. 

5  N. Zozulin, Scurtă schiţă istorică a Basarabiei, în Almanahul lui P. Cruşevan, 
Basarabia, p. 131. 

6  Bilete de credit emise de Banca Statului. 
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Vechile familii boiereşti sărăceau, iar pe cenuşa cuiburilor lor au început 
să crească averi de milioane ale unor persoane obscure, ale diferiţilor evrei, 
greci, armeni... 

Ţăranii moldoveni se uitau la schimbul oamenilor din curtea boierească, 
scărpinându-se la ceafă. Fostul boier, un Isăcescu, un Boierescu sau un 
Domati, le era mai aproape, se interesa mai mult de situaţia lor, în sfârşit 
era al lor. 

Noul boier, Ştrul Moşchelzon, Carapet Agop, sau grecul Panaiti, le 
este cu totul străin. Ei îl vedeau înainte pe acest «boier“ în cârciumă după 
tejghea. Cu aceasta el a început. 

Acuma, aceşti ţărani moldoveni se văd siliţi să se ploconească de 
departe în faţa lui, să-i zică: «boierule», ştiind în acelaşi timp, că el nu-i va 
cruţa şi că le va stoarce toată seva. 

Ţăranul a rămas departe de noul său «boier“ şi «poate nicăieri în lume 
nu există o prăpastie mai adâncă între curtea boierească şi sat, între moşier 
şi ţăran, ca aici»7. 

Trista şi dureroasa istorie a trecerii marii proprietăţi din Basarabia din 
mâinele moldovenilor băştinaşi în mâinile veneticilor lacomi şi hrăpăreţi, 
oameni fără suflet, fără ruşine şi fără frică de Dumnezeu, este minunat 
zugrăvită în nuvelele, nuveletele şi mai ales în romanul «Milioanele“ ale 
talentatului scriitor basarabean P. A. Cruşevan. 

Această operă de distrugere a elementului autohton moldovenesc se 
făcea nu fără ştirea şi concursul guvernului rus, care urmărea prin toate 
mijloacele deznaţionalizarea moldovenilor basarabeni şi care ulterior a 
recurs chiar la colonizare cu nenorociţii noştri ţărani a pustietăţilor din 
Transcaucazia, Amur, Usuriisk şi a altor regiuni sălbatice şi nesănătoase 
ale Siberiei, ademenindu-i cu sute de desetine de fiecare cap de familie. 

Este arhicunoscută în Basarabia tragica experienţă a acestor colonişti 
moldoveni. 

Jurnalistul A. Starostavschi vorbeşte astfel despre criminalul sistem de 
deznaţionalizare a moldovenilor basarabeni:

«Moldovenii din Basarabia au fost ademeniţi a se strămuta şi a se 
stabili pe malul Mării Negre, în Caucaz. Şi câte privilegii şi câte manevre 
nu au fost inventate pentru a uşura problema. Dar... moldovenii, crescuţi în 
alte condiţii, veniţi aici pentru a-şi găsi o patrie mai bună, au găsit, în loc de 
paradisul promis, sărăcie, boli şi moarte. 

Un lung şir de morminte de-a lungul malurilor Caucazului, iată tot ce-a 
rămas din această colonizaţie neizbutită»8. 

7  Pavel A. Cruşevan, Cito takoe Rossia? = Ce este Rusia, Moscova, 1896, p. 323. 
8  Revista „Vestnik Evropî”, martie 1896. Vezi şi Z. Arbore, Basarabia în secolul 

XIX, Bucureşti, 1898, p. 16. 
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I I I .  A l e x a n d r u  M .  C o t r u ţ ă  
î n  f r u n t e a  Z e m s t v e i 

Începând şi în Basarabia epoca marilor reforme sociale, administrative, 
judecătoreşti etc., A. Cotruţă ca om de muncă, pricepere, iniţiativă şi ca 
excelent organizator, este solicitat de o serie de noi instituţii să primească 
postul fie de preşedinte, fie de membru activ, fie de membru onorific. 

Deschizându-se şi aici instituţia de autocârmuire locală, cu largi 
atribuţii administrative, gospodăreşti, sanitare, şcolare, spitaliceşti etc., 
instituţie numită zemstvo, A. Cotruţă la 12 noiembrie 1869 este ales de 
prima Adunare Provincială a zemstvei membru în prima Upravă a zemstvei 
provinciale, cu dreptul de înlocuire, la nevoie, a preşedintelui. 

Ca preşedinte al acestei Uprave a fost ales Constantin Ignatie Pisarjevski, 
iar ca membri, în afară de A. Cotruţă, Gheorghe Râşcan-Derojinschi, 
Gheorghe Siţinschi şi Nicolae A. Donici. 

Astfel Uprava, adică comitetul de conducere a zemstvei provinciale, 
un fel de cabinet de miniştri, a fost compus din 5 persoane. 

La 4 ianuarie 1874, A. Cotruţă este ales de Adunarea zemstvei orheiene 
preşedinte al Upravei judeţene, iar la 19 decembrie 1875, Adunarea 
provincială a zemstvei îl alege preşedinte al Upravei provinciale. 

În această ultimă calitate, A. Cotruţă este reales de patru ori, fiecare 
dată pentru 3 ani, şi rămâne în fruntea zemstvei până la 1887, când părăseşte 
acest post de mare cinste, dar şi de grea răspundere. 

Apoi, de mai multe ori el este ales în consiliul epitropicesc atât al 
Liceului de fete, zis al zemstvei (căci era înfiinţat şi întreţinut de zemstvă), 
cât şi al Liceului real de băieţi din Chişinău. 

Existenţa Liceului de fete de multe ori s-a găsit în primejdie. Căci, 
când reacţia politică pune stăpânire şi pe zemstve, Adunările provinciale 
hotărăsc, din motive «de greutăţi bugetare», să închidă acest liceu, pe atunci 
singura şcoală secundară de fete, afară de Liceul eparhial al clericilor, care 
avea menire şi scopuri specifice. 

Numai autoritatea şi prestigiul lui A. Cotruţă, precum şi dragostea lui 
pentru şcoală, scapă Liceul de fete al zemstvei de moarte sigură. 

Cât priveşte Liceul real de băieţi, clădirea lui frumoasă şi impunătoare 
din strada Reni (Kogălniceanu), se datoreşte în mare parte lui A. Cotruţă şi 
apoi prietenului său N. A. Codreanu, director al acestui liceu. 

Tot mulţumită muncii, priceperii şi autorităţii sale, A. Cotruţă este ales 
de mai multe ori judecător de pace onorific pentru judeţele Chişinău şi 
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Orhei, deputat în adunarea provincială a nobilimii9, precum şi membru în 
Consiliul provincial al învăţământului. 

I V.  R e a l i z ă r i  c o n c r e t e

Fiind, după concepţiile sale politice, naţionalist poporanist, A. Cotruţă 
pune puterile sale fizice şi intelectuale în slujba Basarabiei în genere şi 
îndeosebi în slujba ţăranilor basarabeni, care în majoritatea zdrobitoare 
erau români. 

El luptă toată viaţa lui din răsputeri, pentru ca bogăţiile imense ale 
solului şi subsolului Basarabiei să fie scoase din mâinile veneticilor 
aventurieri şi exploatatori neruşinaţi, şi să fie puse la dispoziţia, mai ales, 
a muncitorilor de pământ, care dormeau «somnul cel de moarte“ şi care 
zăceau în bezna întunericului şi a sărăciei. 

De aceea, de la începutul carierei sale în instituţia autonomă a zemstvei, 
A. Cotruţă îşi îndreaptă primul său gând spre înmulţirea şi înzestrarea cu 
cele trebuincioase a şcolilor primare, mai ales a celor cu caracter practic. 

Şi fiindcă în şcolile primare limba de predare era cea rusă, ceea ce 
împiedica mult dezvoltarea elevilor, el nu încetează o clipă să lupte pentru 
introducerea în ele a limbii moldoveneşti, ca limbă de predare. Nereuşind 
în această luptă, el izbuteşte totuşi, ca învăţătorii din şcolile înfiinţate şi 
întreţinute de zemstvă, care erau şi cele mai bine organizate şi mai bine 
înzestrate din toate şcolile basarabene, să fie moldoveni, sau cel puţin să 
ştie moldoveneşte. 

Apoi, fiindcă ţăranii lucrau pământul cu unelte primitive, cu pluguri 
şi boroane de lemn şi după metode moştenite de la bătrâni şi cu totul 
învechite, A. Cotruţă reuşeşte, în 1878, să deschidă în Basarabia patru 
şcoli inferioare de agricultură şi anume: una la Grinăuţi din ţinutul Sorocii, 
alta la Cocorezeni din ţinutul Orheiului, a treia la Purcari din ţinutul 
Akkermanului şi a patra la Cricova din ţinutul Chişinăului. Toate aceste 
patru sate erau moldoveneşti. După convingerea lui A. Cotruţă, băieţii 
absolvenţi ai acestor şcoli, întorcându-se în satele lor şi fiind pilda vie, 
trebuiau să ridice între ţăranii consăteni, precum şi între ţăranii din satele 
vecine nivelul cunoştinţelor agricole, viticole, pomicole, etc. 

În afară de plugărie, care era principala ocupaţie a ţăranilor, celelalte 
meserii, ca tâmplăria, dulgheria, fierăria, croitoria, ciubotăria, botnaria, 
etc., se aflau în mâinele eterogenilor: evreilor, nemţilor, ruşilor etc. 

Pentru a încuraja pe ţăranii moldoveni să îmbrăţişeze aceste meserii, în 
urma raportului său, Adunarea provincială a zemstvei la 19 Ianuarie 1880 

9  A. N. Krupenski, Scurtă schiţă despre nobilimea basarabeană, p. 12. 
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hotătăşte să acorde sumele necesare pentru înfiinţarea, pe lângă una din 
şcolile primare, din fiecare 7 judeţe ale Basarabiei, a câte o clasă specială 
de meserii. 

Astfel, aceste clase de meserii, conduse de specialişti şi înzestrate 
cu ateliere şi instrumente necesare, iau fiinţă şi la Vasieni din judeţul 
Chişinăului şi la Taraclia din judeţul Tighinei. 

În satul Saharna, ţinutul Orheiului, N. C. Apostolopulo, un mare 
proprietar, inginer, constructor al liniei ferate Noua-Suliţă-Bălţi-Rezina, 
înfiinţează sub influenţa lui A. Cotruţă o şcoală specială de pregătire 
a lucrătorilor pentru livezi şi vii. Tot sub influenţa lui A. Cotruţă, acest 
nobil mecena, care era însurat cu sora bunului român Vasile I. Bogdan, alt 
mare proprietar şi mare poporanist din judeţul Sorocii, ulterior dăruieşte 
construcţiile acestei şcoli, împreună cu 200 desetine de pământ, zemstvei. 
Iar în Cinişeuţi (Orhei), sat mare care sub influenţa intrigilor şi a propagandei 
înverşunat dusă de latifundiarul vecin interesat, grec de origină, refuzase să 
fie împrorietărit în condiţiile legii, în nădejdea inspirată de grec, că mai 
târziu «va primi pământul degeaba», – ia fiinţă meseria olăriei. Lutul din 
teritoriul satului era excelent şi ţăranii făceau din el oale, ulcioare, străchini, 
cane şi alte vase, pe care le vindeau la târguri şi iarmaroace. Dar fabricatele 
lor erau foarte primitive. 

Atunci, în ajutorul satului vine A. Cotruţă, preşedintele Upravei 
zemstvei, care-i construieşte o şcoală specială de olărie, înzestrând-o cu 
unelte necesare moderne, şi care îi trimite pentru conducerea şcolii pe un 
specialist invitat din Cehia. Şi, astfel, mărindu-se şi perfecţionându-se 
producţia olăriei, produsele ei găsesc debuşeu în toată Basarabia. Iar 
consumatorii caută marfa, găsind-o practică, tare, frumoasă şi ieftină. 

În felul acesta, ţăranii moldoveni încep a se deprinde şi a îmbrăţişa 
diferitele meserii, salvând astfel o bună parte din bugetul gospodăriei lor, 
care era menită să treacă în buzunarele meseriaşilor evrei, ruşi, nemţi etc. 

V.  C e r c e t ă r i  g e o l o g i c e 

În planul activităţii lui A. Cotruţă, intră şi cercetările geologice 
ale Basarabiei. De acea, în urma raportului său, Adunarea provincială a 
zemstvei, în 1877, votează suma necesară pentru aceste cercetări. 

Cercetările sunt încredinţate inginerului L. P. Dolinschi. Acesta profită 
de săpăturile făcute deja de constructorii liniei ferate Bender-Galaţi, cu 
ocazia războiului ruso-româno-turc, şi reuşeşte în scurt timp să descopere:

a) sub un podeţ de peste râuleţul Cahul, un izvor foarte bogat în sare, 
ceea ce indică existenţa acolo a unor zăcăminte saline. 
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şi b) lângă satele Tabac şi Împuţita, în apropierea oraşului Bolgrad, 
zăcăminte bogate de cărbune de pământ, zis lignit. 

Desigur că satul Împuţita şi-a luat numele de la mirosul urât de pucioasă 
al acestui cărbune. 

Din nefericire, urmaşii lui A. Cotruţă, după ieşirea sa din Uprava 
zemstvei, din cauza reacţionarismului noilor conducători ai ei, sub pretext 
«de economie», nu au mai încurajat aceste cercetări şi ele au încetat pentru 
mai multă vreme. 

V I .  S p i t a l u l  d e  a l i e n a ţ i 
d i n  C o s t i u j e n i

Tot în acel vast plan de activitate a lui A. Cotruţă intră şi înfiinţarea la 
Chişinău a unui spital de alienaţi în locul «secţiei de nebuni», care exista 
pe lângă spitalul central din Chişinău şi care, din cauza mizeriei groaznice 
în care se afla, era «o ruşine a zemstvei». 

Având în vedere, pe de o parte, că din cauza pelagrei10, procentul de 
nebuni proveniţi din sânul ţărănimii basarabene devenea tot mai îngrijorător, 
iar pe de altă parte, cunoscând că zemstva nu are mijloace suficiente 
pentru construirea spitalului proiectat, A. Cotruţă intervine către Adunarea 
provincială a zemstvei din 1880 şi aceasta aprobă să se intervină pe lângă 
guvernul din Petersburg, pentru acordarea sumei necesare construcţiei 
acestui spital. 

În caz că guvernul nu va dispune de mijloace, preşedintele Upravei A. 
Cotruţă indică în intervenţia sa către guvern, şi resursele, de care ar putea 
să se folosească, şi anume: veniturile de pe moşiile, aşa-zise «închinate“ 
mănăstirilor şi bisericilor greceşti din Orient. 

În Basarabia, în 1862, moşiile acestea aveau o întindere de 290 667 
desetine, iar în 1878, după împroprietărirea ţăranilor, 232 590 desetine11. 

Aceste moşii se administrau în mod cu totul dezordonat de vechilii 
mănăstirilor, călugări greci. Veniturile lor intrau, în cea mai mare parte, în 
buzunarele fără fund ale acestor vechili, precum şi ale arendaşilor speculanţi: 
greci, armeni, bulgari şi evrei12 care le subarendau bieţilor noştri ţărani. 

Pentru construirea pe aceste moşii, conform voinţei directe a donatorilor 
lor, adică a domnitorilor şi demnitarilor credincioşi ai vechii Moldove, de 

10  În 1893 cifra pelagroşilor ajunsese la 3500. Vezi P. Cruşevan, Cito tacoe Rosia?, 
p. 327. 

11  N. Zozulin, Scurtă schiţă istorică a Basarabiei, în Almanahul lui P. A. Cruşevan. 
Basarabia, Moscova, 1903, p. 137. 

12  De pildă: Stremiadi, Sinadino, Ratco, Uvaliev, Oganovici, Lipson, Gheizel etc. 
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şcoli, biserici, spitale şi alte opere de binefacere şi «plăcute lui Dumnezeu», 
mănăstirile – proprietare din Orient nu acordau aproape nimica. 

Dezordinile, abuzurile şi ticăloşia în administrarea acestor moşii au fost 
constatate şi de către trimisul ţarului, senatorul şi camer-herrul Borovkov. 

De aceea, în urma intervenţiei zemstvei provinciale, după stăruinţa şi 
iniţiativa lui A. Cotruţă, la 9 martie 1873 apare legea, în puterea căreia 
«averile nemişcătoare ale mănăstirilor «închinate“ din Basarabia intră în 
Administraţia Statului. 

Şi ca consecinţă, din veniturile acestor moşii, zemstva basarabeană 
primeşte în 1885 suma de 136 000 ruble, pentru construcţia spitalului 
proiectat la Costiujeni, precum şi câte 12 000 ruble anual pentru întreţinerea 
spitalului. 

Ulterior, în 1900, pentru lărgirea clădirilor spitalului s-au mai acordat 
încă 325 558 ruble, iar suma pentru întreţinerea spitalului a fost mărită până 
la 50 000 ruble anual13. 

Din nenorocire, intervenţia zemstvei, făcută în 1880, a fost sortită să fie 
pusă «sub postav roşu“ (muşama) şi să zacă în cartoanele ministerelor din 
Petersburg până la 1885. 

Numai Ioan V. Cristi şi baronul A. F. Stuart, succesorii lui A. Cotruţă la 
preşedinţia Upravei zemstvei provinciale, au avut norocul să poată realiza 
ideea lui grandioasă, privitoare la spitalul de alienaţi. 

Spitalul s-a construit în apropierea Chişinăului, la Costiujeni, şi a fost 
înzestrat cu toate cele necesare, prezentând un întreg orăşel civilizat, cu 
lumină electrică, cu apeduct, cu teatru, şcoală, cabinete, diferite ateliere, 
biserică, un minunat parc, etc., etc. Acest spital, legat de Chişinău printr-o 
frumoasă şosea, se considera ca cel mai bun din toată Rusia şi era mândria 
Chişinăului. 

Tot din iniţiativa lui A. Cotruţă, Uprava provincială a început să 
studieze şi soiurile cele mai bune de porumb, care să nu poată fi izvor de 
pelagră. În acest scop, ulterior a fost invitat de Uparavă un mare specialist 
din America, profesorul Maikel, munca căruia, sub conducerea lui V. I. 
Bogdan14, a dat rezultate strălucite. 

V I I .  A j u t o r a r e a  s t u d e n ţ i l o r

 Se ştie că pe vremea lui A. Cotruţă, foarte puţini tineri din popor puteau 
pătrunde în licee şi mai ales în universităţi şi în genere, în şcoli superioare. 

13  N. Zozulin, Moşiile mănăstirilor străine din Basarabia, în Almanahul lui P. 
Cruşevan. Basarabia, pp. 277-283. 

14  Un eminent gospodar şi agricultor din ţinutul Sorocii. 
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Ieşirea din tagma ţărănească a unui tânăr dornic de carte, condiţie fără 
care un băiat de ţăran nu putea intra în şcolile secundare, era legată de 
o mulţime de formalităţi: trebuia ca tot satul să-şi dea consimţământul la 
«shod»15 şi să se facă un «prigovor» sătesc”16, care avea încă nevoie de a fi 
aprobat de tutorii legali ai ţărănimii17. 

De aceea, majoritatea intelectualilor moldoveni ieşiţi din popor, 
pe atunci erau numai absolvenţii seminarului din Chişinău şi licenţiaţii 
academiilor teologice din Rusia. 

În afară de această îngrădire legală, tinerii dornici de carte, ieşiţi din 
popor, erau împiedicaţi de a-şi urma studiile universitare, şi din cauza lipsei 
de mijloace. 

A. Cotruţă dorea din tot sufletul, ca viaţa publică din Basarabia, cel puţin 
în cea mai mare parte, să fie condusă de adevăraţii şi fireştii reprezentanţi ai 
moldovenimii, cunoscători desăvârşiţi ai nevoilor şi aspiraţiunilor ei, cu dor 
de muncă şi cu devotament pentru ea, iar nu de nişte «boieri aduşi de vânt», 
pripăşiţi în Basarabia, care nu ştiau nici limba şi nici obiceiurile locale 
moldoveneşti, şi care erau recrutaţi de stăpânire, cu scop de rusificare, din 
foştii ofiţeri ruşi sau polonezi refugiaţi (1830 şi 1863) şi ridicaţi, majoritate 
din ei, numai prin însurătoare cu fete de boieri şi proprietari basarabeni18. 

La categoria acestor ruşi şi polonezi s-a adăugat şi o droaie de greci şi 
armeni, care sub conducerea lui F. F. Krupenski căutau să împiedice orice 
progres material şi cultural al Basarabiei. 

De aceea A. Cotruţă, văzând că Basarabia are mare nevoie de medici, 
agronomi, profesori, judecători etc., de origine locală, intervine pe lângă 
Adunarea provincială a zemstvei şi aceasta aprobă înfiinţarea unei serii de 
stipendii (burse), a 180 ruble anual fiecare, pe care dânsul le repartizează 
nevoiaşilor absolvenţi de şcoli secundare, ca ei să-şi poată urma studiile în 
şcolile superioare. 

Pe aceşti tineri A. Cotruţă nu numai îi ajută materialiceşte, ci îi îndrumează 
15  Adunarea tuturor capilor de familie dintr-un sat. 
16  Prigovor – hotărâre, sentinţă. 
17  Judecător de pace, zemskiii nacialnici, Uezdnîi Siezd. 
18  Şi numărul acestor pripăşiţi era nesfârşit de mare. Iată o serie de nume ale acestora: 

Pisarjevschi, Deroijnschi, Navroţchi, Jebrovschi, Rjondcovschi, Kropivniţchi, Ianovschi, 
Triasţovschi, Dolivo-Dobrovolschi, Tomacinschi, Ermolinschi, Brjozovschi, Vinogradschi, 
Coţovschi, Kviatcovschi, Osmolovschi, Chişinschi, Voiţehovschi, Puzinschi, Sicard; 
Caciulcov, Mirovschi, Novgorodţev, Tarapanov, Şafirov, Şmidt, Oganovici, Demianovici, 
Manuk-bey, Goilov, Irjakovschi, Ghijiţki; Kroveţchi, Miliukov, Andrianov, Smolenschi, 
Sumschi, Cononovici, Rodzevici Safonov, Kersnovschi, Şişco, Zalevschi, Casprovici, 
Malski, Hrşanovschi, Iacubovschi, Ianuşevici Olşevschi, Prşemeţchi, Lozinski, Starjinski, 
etc., etc. 
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şi moraliceşte. Cu mulţi dintre ei, el poartă corespondenţă, dându-le sfaturi 
părinteşti asupra felului cum trebuie să se poarte în şcoală şi viaţă. 

Când apărea A. Cotruţă în vreun oraş mare din Rusia, pentru numeroşii 
săi prieteni de acolo era o adevărată sărbătoare. 

«Când eram licean la Odessa, povesteşte N. C. Ciacârul-Cuş, m-am 
prezentat odată acasă la profesorul meu de istorie şi geografie A. V. Vârlan, 
director al liceului comercial, fiu de cântăreţ de biserică din satul Sălişte, 
judeţul Orhei. La Vârlan am găsit pe A. M. Cotruţă, care era un vechi 
prieten al familiei mele... După ce mi-a făcut un examen din istorie şi 
vechea mitologie şi genealogie a împăraţilor romani, examen pe care l-am 
ţinut cu succes, Cotruţă suspinând mă întreabă:

– Dar ştii D-ta asemenea detalii şi despre trecutul Basarabiei noastre?
–?“ 
«În sara aceea, spune N. C. Ciacârul-Cuş, în spaţiosul cabinet al lui 

A. V. Vârlan, a avut loc o adunare a basarabenilor, îmbrăcaţi, unii în haine 
liceene, alţii studenţeşti, alţii în vestoane, în vârstă de la 12 până la 50 ani, 
şi bătrânul A. Cotruţă pe toţi îi uimea prin conversaţiile lui interesante, prin 
vioiciunea lui spirituală şi claritatea ideilor sale». 

Bietul Cotruţă, trebuie să fi suferit mult, că liceenii şi studenţii noştri 
basarabeni cunoşteau bine istoria Greciei, Romei, Egiptului, Iudeei, Rusiei, 
etc., adică a tuturor ţărilor vechi şi noi, iar din trecutul Basarabiei, despre 
«gloria vechii Moldove», absolut nimic. Căci în manualele şcolare ruse, 
despre acest trecut înadins nu se vorbea nimic... 

V I I I .  C a s a  d e  p e n s i e

Funcţionarii zemstvei provinciale, ca şi ai celor judeţene, aveau o 
deosebită stimă şi recunoştinţă faţă de A. Cotruţă. În afară de alte motive, 
şi pentru că el înfiinţase «Casa de pensie pentru funcţionarii zemstvei», 
menită să ajute bătrâneţele acelora, care îşi jertfeau tinereţea în serviciul 
zemstvei. 

În sfârşit, tot lui A. Cotruţă, care avea o cultură extraordinar de 
vastă, îi aparţine ideea şi iniţiativa construcţiei Muzeului din strada Reni 
(Kogălniceanu) din Chişinău, muzeu care s-a realizat mai târziu de unul din 
succesorii săi şi care constituie o adevărată podoabă a Chişinăului. 

I X .  A l e x a n d r u  C o t r u ţ ă  –  n a ţ i o n a l i s t 

Am afirmat în alt loc, că după Unirea Moldovei cu Valahia în 1859, 
chestia Unirii Basarabiei cu Principatele Unite s-a pus în discuţie şi în 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  245

cercurile intelectualilor moldoveni din provincia noastră răsăriteană. 
Intelectualii de aici se îmaprt în două tabere: unionişti şi antiunionişti. În 
fruntea unioniştilor se află A. M. Cotruţă. 

Dovada acestei afirmaţiuni o găsim într-o adresă «foarte secretă“ a 
guvernatorului general Kotzebue de la Odesa către guvernatorul militar al 
Basarabiei, din 28 mai 1863, nr. 602. 

Iată ce scrie Kotzebue în această adresă:
«Am primit informaţii că nobilimea basarabeană, pregătindu-se 

a redacta o adresă Împăratului, cu prilejul evenimentelor din Polonia 
(înăbuşirea revoluţiei poloneze – n.n.), este împiedicată de opoziţia 
partidului boierilor, care visează să restabilească naţia moldovenească în 
Basarabia, în vederea apropierii împrejurărilor, care ar da naţiei dreptul 
de a cere Unirea cu Moldova. 

În fruntea acestui partid stau: secretarul Adunării deputaţilor nobilimii 
Alexandru Cotruţă, fratele său Carol Cotruţă, doi fraţi Casso, fiii lui Ştefan 
Casso, doi fraţi Ioan şi Constantin Cristi, Constantin Cazimir cu fiul său 
student»19. Nereuşind mişcarea unionistă, A. Cotruţă profită de marile 
reforme liberale ale ţarului Alexandru II şi se devotează cu trup şi suflet 
cauzei naţionale a moldovenimii basarabene, din care a ieşit. 

Am spus mai sus, că A. Cotruţă a luptat pentru ridicarea ţărănimii 
noastre din bezna întunericului şi a sărăciei, pentru introducerea limbii 
moldoveneşti în şcolile primare ale Basarabiei, precum şi pentru menţinerea 
ei în slujbele bisericeşti. 

«În privinţa aceasta, zice inginerul Iulian Ieronim Levinski, A. M. 
Cotruţă a avut de înfruntat multe ciocniri cu arhipăstorii basarabeni, care 
erau numiţi, de obicei, cu ideea preconcepută de a rusifica provincia în 
termenul cel mai scurt». 

Unul din aceşti arhipăstori şi anume Pavel Lebedev (1871-1882), după 
amintirea d-lui Vladimir Iulian Levinski, notar public din Chişinău şi nepot 
de fiică al lui A. Cotruţă, a trimis Ministerului de Interne şi un denunţ contra 
lui A. Cotruţă, învinuindu-l între altele, de «românofilism». 

Iată cum s-a întâmplat, după spusele dlui Vl. Levinski, ciocnirea între 
«românofilul» A. Cotruţă şi Pavel Lebedev. 

Odată, la un întâi ianuarie, din anii 1873-1875, după terminarea slujbei 
bisericeşti de la sobor (Catedrală), venise, după obiceiu, la Mitropolie 
reprezentanţii tuturor autorităţilor locale, pentru a felicita pe episcop «cu 
anul nou». 

19  L. T. Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea Unirii la românii din 
Basarabia după 1812, Chişinău, 1932. 
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S-a prezentat, între alţii, şi A. Cotruţă, în calitate de locţiitor de 
preşedinte al Upravei zemstvei provinciale. 

Episcopul, potrivit cu importanţa zilei ce se sărbătorea, le-a ţinut un mare 
logos, în care, între altele, îşi exprima în mod ipocrit durerea sufletească, 
că poporul moldovenesc, din cauza lipsei de cultură, nu înţelege nici măcar 
sfânta slujbă dumnezeiască şi că prin urmare autorităţile respective trebuie 
să ia măsurile în consecinţă. 

 A. Cotruţă, indignat de făţărnicia episcopului, când îi vine rândul de 
felicitare, caută să-i demonstreze vlădicăi, în faţa întregii asistenţe oficiale, 
în mod respectuos, dar răspicat, greşita lui părere despre cultura poporului 
moldovenesc. 

– Nu din lipsă de cultură, accentuează Cotruţă, poporul moldovenesc 
nu înţelege sfânta şi dumnezeiasca liturghie, ci numai din cauză, că această 
slujbă i se face într-o limbă neînţăleasă de el. Nici chiar poporul velicorus, 
pe care sincer îl compătimim, nu înţelege sfânta liturghie, pentru că ea se 
săvârşeşte în vechea limbă slavonească, pe care adesea nu o pricep nici 
chiar preoţii ruşi. 

– Cât priveşte pe moldoveni, a continuat A. Cotruţă, ei sunt, supt acest 
raport, mult mai fericit, căci au sfânta scriptură şi toate cărţile bisericeşti 
în limba lor moldovenească, pe care o înţeleg şi copiii lor. Daţi-le numai 
blagoslovenie preoţilor noştri să slujească moldoveneşte şi contramandaţi 
circulara trimisă bisericilor de la sate, pentru a se aduna cărţile bisericeşti 
moldoveneşti la Mitropolie. 

Terminându-şi «discursul de felicitare», A. Cotruţă îi aminteşte 
episcopului cuvintele Sf. Apostol Pavel din întâia sa epistolă către corinteni: 
«În biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţălese, ca să învăţ şi pe 
alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă»20. 

Oricine îşi poate închipui consternarea episcopului rusificator Pavel 
Lebedev, ruşinat aşa de tare în faţa tuturor autorităţilor locale. Ca rezultat 
al acestei consternări, a fost denunţul său răutăcios, adresat prin Sf. Sinod 
Ministerului de Interne. 

Am fi pus la oarecare îndoială autenticitatea acestei «ciocniri“ între 
A. Cotruţă şi Pavel Lebedev, dacă dl. Levinski nu venea să ne confirme 
cele spuse, printr-o scrisoare autentică a lui A. Cotruţă către entomologul 
zemstvei provinciale Ilie M. Krasilşcik, care se află la Petersburg pentru 
nişte chestiuni ale acestei zemstve. 

Iată cum sună această scrisoare (în traducere românească), ce se află în 
posesia noastră. 

20  Cap. 14, v. 19. 
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Oraşul Orhei, 15 februarie 1875

Mult stimate Ilie Marcovici!

«Profit de ocazie că d-voastră sunteţi la Petersburg şi vă rog să 
înştiinţaţi, cum stă acolo chestiunea incidentului meu, cu prilejul atacurilor 
contra mea, privitor la atitudinea mea deschisă întru apărarea intereselor 
naţionale ale nenorociţilor noştri moldoveni. 

După cum se vede, incidentul meu nu este încă lichidat şi poate să 
devie izvor de neplăceri pentru mine. Mai ales că ziarele din Odesa au şi 
început să cotcodăcească în toate felurile şi caută să dea atitudinii mele 
tălmăciri destul de precise. 

Aştept înapoierea d-voastră. Această scrisoare vă va fi înmânată de un 
om de nădejde. Prin el puteţi să-mi transmiteţi şi răspunsul. 

Rămân sincer binevoitor al d-voastră, A. Cotruţă». 

În afară de această scrisoare, cele spuse de dl. Vl. Levinski găsesc 
confirmare, într-o bună măsură şi în cartea marelui publicist rus N. N. 
Durnovo Politica rusă panslavistă în Orientul Ortodox şi în Rusia, 
Moscova, 1908. 

În această carte autorul afirmă, între altele, că episcopul Pavel 
Lebedev, în perioada de la 1872 până la 1878, a închis în Basarabia 330 
biserici moldoveneşti, neatingându-se de cele ruseşti şi că a cerut, printr-o 
ciculară specială, să fie trimise la Mitropolia din Chişinău, de la bisericile 
moldoveneşti din eparhie, «toate cărţile rituale bisericeşti, tipărite în limba 
română cu chiriliţă. Şi Arhiepiscopul, şapte ani de‑a rândul a încălzit cu 
ele sobele mitropoliei sale. Aceste fapte de vandalism feroce demult sunt 
cunoscute şi au intrat în domeniul istoriei». Această persecuţie a limbii 
moldoveneşti de către Pavel Lebedev o confirmă şi contemporanul său D. 
C. Moruzi în romanul său «Pribegi în ţara răpită», p. 382. 

Care a fost rezultatul denunţului lui Pavel Lebedev, nu se cunoaşte. Se 
ştie precis, însă că A. Cotruţă a fost ales după acea «ciocnire“ de câteva ori 
la înaltul post de preşedinte al Upravei zemstvei provinciale. Se vede că 
reprezentanţii zemstvei nu au ţinut nicio socoteală de denunţul ticălos al 
lui Lebedev. 

Apoi, autoritatea şi prestigiul lui A. Cotruţă, atât în Basarabia, cât şi 
la Petersburg, erau prea mari, ca să-l poată doborî arhiereul cu misiune cu 
totul streină de chemarea sa arhierească. 
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X .  A .  M .  C o t r u ţ ă  î n  R o m â n i a

Din corespondenţa încă nepublicată, ce se află în posesia autorului 
acestor rânduri, se vede că A. Cotruţă se găsea în legături strânse cu B. P. 
Haşdeu, M. Kogălniceanu şi alţi reprezentanţi ai culturii şi vieţii publice 
româneşti. 

Dl. Vladimir I. Levinski, care adunase un frumos material pentru 
biografia bunicului său A. Cotruţă, îmi povestea despre legăturile acestuia 
cu România, următoarele:

În calitate de preşedinte al Upravei zemstvei provinciale, A. Cotruţă 
trebuia să găsească cât mai multe mijloace pentru realizarea planului său 
vast de activitate, care privea ridicarea economică şi culturală a Basarabiei. 

Basarabia, după împroprietărirea ţăranilor, poseda 232 590 desetine 
de pământ, «închinat» din vechime de către domnitorii şi marii demnitari 
credincioşi ai Moldovei, prin daniile şi testamentele lor, mănăstirilor 
greceşti, din Orient – de la Sfântul Munte, de la Sfântul Mormânt, de la 
Sinai etc., pentru scopuri filantropice şi de binefacere, adică pentru biserici, 
şcoli, spitale, aziluri etc., în nădejdea «iertării păcatelor». 

Ca să poată dovedi guvernului rus, că «moşiile închinate“ trebuie 
să fie, conform spiritului legii fundamentale privitoare la zemstvă, în 
proprietatea sau, cel puţin, în folosinţa zemstvei provinciale basarabene, 
care are îndatoriri de a clădi şcoli, spitale, aziluri, etc., A. Cotruţă, obligat 
şi de legea din 9 martie 1873, pomenită mai sus, şi-a pus de gând să adune 
cât mai multe zapise, danii, dieţi şi alte documente vechi moldoveneşti, 
privitoare la aceste moşii. 

Cunoscând că cu chestia aceasta se ocupă în mod special profesorul 
B. P. Hasdeu din Bucureşti, care încă în 1863 fusese numit de Vodă Cuza 
membru în Comisia moşiilor mănăstireşti, A. Cotruţă face o călătorie în 
România. Aici Hasdeu îi pune la dispoziţie o mulţime de documente în 
chestia ce-l interesa. Parte din ele au şi fost publicate de Carol M. Cotruţă 
în «Buletinul Societăţii Imperiale de istorie şi antichităţi din Odessa»21. 

Cu ocazia vizitei sale la Bucure;ti, A. Cotruţă a fost primit foarte cald 
în audienţă de Regele Carol I şi de Regina Elisabeta. Regina i-a făcut şi 
câteva cadouri. 

Tot cu această ocazie, A. Cotruţă a vizitat Senatul, Camera, Universitatea, 
muzeele etc., şi a făcut cunoştinţă cu mai mulţi senatori, deputaţi, profesori, 
miniştri... 

După înapoiere la Chişinău, el făcea comparaţie, în cercul prietenilor 
săi intimi, între regimurile politice rus şi român, între bugetul Ministerului 

21  Z. C. Arbore, op. cit., p. 766. 
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de Instrucţiune Publică din Rusia şi cel din România, subliniind faptul că 
Rusia cu 130 milioane de suflete are numai 10 universităţi, adică numai o 
universitate la 13 milioane de suflete, iar România, cu 6 milioane populaţie, 
are 2 universităţi, adică una universitate la fiecare 3 milioane suflete... 

De asemeni, A. Cotruţă sublinia spiritul de libertate ce domină viaţa 
publică în România, cu constituţia ei cea mai liberală din Europa, cu 
libertăţile presei etc., etc., ceea ce prezenta un contrast izbitor în comparaţie 
cu viaţa politică din Rusia autocrată şi absolutistă. 

La înapoierea din Bucureşti, A. Cotruţă a adus mai multe portrete de 
domnitori români şi de oameni de stat români, portrete pe care dânsul le 
ţinea ca pe nişte sfinte icoane pe pereţii cabinetului său din Chişinău, apoi 
din Minceni. A. Cotruţă a adus, de asemeni, şi o mulţime de cărţi româneşti 
de literatură, ştiinţă etc. 

X I .  R e t r a g e r e a  l u i  A .  C o t r u ţ ă  
d i n  Z e m s t v ă

După moartea Împăratului Alexandru II, omorât de revoluţionarii ruşi 
la 1 martie 1881 şi cu suirea pe tron a lui Alexandru III, începe în Rusia o 
reacţie grozavă în toate ramurile vieţii publice. 

Noul regim reacţionar vede sămânţa de anarhie şi de revoluţie 
pretutindeni: în şcoală, justiţie, duma orăşenească22, zemstvă, etc. 

Drepturile şi atribuţiile zemstvelor şi dumelor orăşăneşti, hărăzite 
de regulamentele liberale ale împăratului Alexandru II, sunt reduse la 
minimum. 

În fruntea curentului reacţionar şi obscurantist din Basarabia, se ridică 
partidul greco-armenesc în frunte cu faimosul «dictator» Feodor Feodorovici 
Krupenski, unul din numeroasa «dinastie» a renegaţilor Krupenskeşti, care 
era şi unul din cei mai mari latifundiari din Basarabia. 

«Dinastia» aceasta, organizată printr-un statut confidenţial special, 
aprobat de ţarul Alexandru III şi subvenţionată de Ministerul de 
Interne cu anumite scopuri, era aşa de numeroasă şi de puternică, încât 
Basarabia a căpătat porecla de «Krupenskaia gubernia», adică «Gubernia 
Krupenskeştilor». 

După revoluţia din 1905, statutul confidenţial al familiei Krupenski, a 
fost publicat de adversarul ei înverşunat Vladimir M. Purişkevici. 

Nemaiputând, în condiţiile noi, continua activitatea sa de înstărire şi 
de culturalizare a Basarabiei, A. Cotruţă în 1887 se retrage din postul de 

22  Autocârmuire orăşănească. 
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Preşedinte al Zemstvei provinciale, rămânând simplu deputat («glasnâi») 
în zemstva judeţului său natal Orhei. 

Dar retrăgându-se, A. Cotruţă sfătuieşte pe prietenii săi din partidul 
moldovenesc «Basarabia Tânără», pe care îl prezida, şi anume pe Cazimir 
din judeţul Hotin, Bogdan din judeţul Soroca şi pe Dicescul din judeţul 
Chişinău, cu care el colaborase în cea mai strânsă legătură şi bună înţelegere, 
să nu dea nici un vot reacţionarilor din tabăra renegaţilor Krupenski, ci să 
voteze cu toţii, pentru postul părăsit de el, «pe un moldovean de ai noştri» 
şi pe «un om cumsecade», în persoana lui Ion Vasile Cristi. Şi Cristi a fost 
ales succesor al lui A. Cotruţă (1888-1900). 

Dar A. Cotruţă, nici după retragere, nu părăseşte viaţa obştească. 
Stabilindu-se la Minceni, el cu cel mai viu interes urmăreşte 

manifestările vieţii publice atât din Rusia, cât şi îndeosebi din Basarabia. 
El, bătrân şi orb, condus de camerdineul său Pantelei, continuă să fie 

prezent la toate adunările zemstvei judeţene Orhei, unde răspândeşte o 
adevărată groază în tabăra reacţionară, pentru că foarte deseori proiectele 
sale erau votate chiar de partizanii lui Krupenski. Aşa de mare era puterea 
lui de a convinge!

A. Cotruţă la Minceni, ca şi înainte la Chişinău, continua să primească 
sute de ţărani din toate judeţele Basarabiei, ba chiar şi din guberniile 
Podoliei şi Hersonului, veniţi să ceară sfatul lui «Cuconu Alexandru» în 
diferite chestiuni. 

Încă din copilărie, din cauza unei epidemii de variolă, A. Cotruţă 
rămăsese fără un ochi. Cu şapte ani înainte de moarte, el pierde şi pe celălalt 
ochi, rămânând complectamente orb. Apoi, la această nenorocire se mai 
adaugă ulterior şi o paralizie, care îl leagă de pat până la sfârşitul vieţii. 

A. Cotruţă relativ era om sărac. Când era încă preşedinte [al] Upravei 
zemstvei provinciale, s-a întâmplat ca pentru nişte datorii de patru mii ruble 
să i se sechestreze toată averea – mobila din casa lui din strada Podoliei 
colţ cu a Buiucanilor. Numai intervenţia prietenilor săi, îi salvează această 
avere de scoatere la licitaţie publică. 

Toată viaţa sa, tot ce a avut în sine mai scump şi mai sfânt, el le-a 
închinat Basarabiei. Şi Adunarea provincială a zemstvei compusă în 
majoritate din reacţionarii lui F. F. Krupenski, în semn de recunoştinţă şi ca 
recompensă, îi acordă o pensie ridicolă de... 1 200 ruble anual. 

Bolnav, bătrân, orb, paralizat şi uitat, A. Cotruţă, la vârsta de 77 ani, se 
stinge din viaţă la Mincenii lui la 7 iulie 1905, fiind condus la locaşul de 
veci numai de ţăranii din împrejurime şi de câţiva intelectuali: învăţători, 
medici, agronomi... şi înmormântat în ograda bisericii alături de osămintele 
părinţilor săi. 
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X I I .  A p r e c i e r i l e  p r e s e i  p r o g r e s i s t e

Cu ocazia bolii şi apoi a morţii lui A. Cotruţă, au apărut în gazetele 
progresiste din Chişinău şi din Odesa o serie de articole elogioase la adresa 
lui. 

Iată câteva aprecieri din ziarul «Bessarabskaia Jizni», nr. 7 şi 175 din 7 
ianuarie şi 8 iulie 1905, din Chişinău, spicuite acuma câţiva ani de autorul 
acestor rânduri şi notate într-un caiet, ce s-a găsit între cele salvate în ziua 
de 28 iunie a. c., ziua «cedării Basarabiei» către Soviete:

 – «A. M. Cotruţă a fost cea mai proeminentă figură pe care a ridicat-o 
cândva Basarabia»... 

 – «Bătrân, în vârstă de 73 ani şi orb, A. M. Cotruţă, care avea o 
memorie fenomenală, ţinea discursuri şi dădea sfaturi»... 

 – «Am pierdut pe patriarhul istoriei vii a Basarabiei. Cotruţă şi 
Basarabia au crescut împreună»... 

 – «Epoca introducerii în Basarabia a reformelor din anii 1860 şi 
următorii, e strâns legată de numele lui Cotruţă»... 

 – «Asigurarea vitelor de ciumă, spitalul de alienaţi, drumurile 
şoseluite, instrucţia publică... toate au luat naştere din iniţiativa lui 
A. M. Cotruţă»... 

 – «Mai bine de jumătate de veac a muncit fără odihnă»... 
 – «Adversarii lui au fost Krupenskeştii, cu Feodor Feodorovici în 

frunte»... 
 – «Zemstva Basarabiei a avut «veacul său de aur»... Aceasta a fost 

pe vremea, când în fruntea zemstvei stătea A. M. Cotruţă, şeful 
partidului «Basarabia Tânără», partid care a dus luptă crâncenă cu 
puternicul partid care din vechime este simbolul reacţiunii»... 

 – «Tot ce are Basarabia în domeniul medicinii zemstviale şi al 
instrucţiunii publice a luat început pe vremea lui A. M. Cotruţă»... 

 – «Visul lui A. Cotruţă la bătrâneţe era: de ar da Dumnezeu să mă 
însănătoşez şi să mă mai trudesc în folosul Basarabiei natale»... 

 – «A. M. Cotruţă a fost «izvor de lumină, cuminţenie şi energie»... 
30 septembrie 1940, Bucureşti

Publicat după Ioan Pelivan, O pagină din istoria Basarabiei. Alexandru Matei 
Cotruţă. Scurtă schiţă biografică, Editura ziarului „Universul”, Bucureşti, 
1940. Vezi şi Fapte trecute şi basarabeni uitaţi: Gh. Bezviconi, I. Pelivan, P. 
Mihail, Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 300‑317. 



N I C O L A E  Ş T E F A N  C A S S O

Motto: Nimic nu dezvoltă conştiinţa
naţională mai mult decât studiul
istoriei naţionale. 

D. A. Sturdza

I .  O r i g i n e a  e t n i c ă

Asupra originei entice a familiei Casso există încă diferenţă de 
păreri. Unii cred că familia aceasta e de obârşie grecească1. Alţii afirmă 
că Cassuleştii se trag „dintr-o veche familie românească, numită cândva, 
probabil, «Caşu“ şi că tatăl lui Nicolae Casso, căminarul Ştefănache Casso 
ar fi trecut din Transilvania în Moldova”2. 

Noi credem că familia Casso e de origină etnică românească şi iată 
pentru care motive:

Însuşi N. Casso, după cum afirmă dl. Porfirie Fală3, mărturisea că el e 
de origine română şi dacă lumea credea că-i grec, e pentru că el, ca şi tatăl 
său, ca şi toată lumea intelectuală din Moldova şi Valahia de la începutul 
secolului XIX, vorbea şi scria greceşte. 

Apoi, când autorul acestui modest studiu era magistrat şi pe urmă 
avocat la Bălţi (1907-1917), bătrânii intelectuali bălţeni, ca Ion Gh. Gorgos, 
pensionar şi fost judecător de instrucţie timp de 45 ani, Gavriil V. Iamandi, 
pensionar şi fost administrator financiar, Ion Em. Chirică, fost membru 
al Upravei Zemstvei Bălţi, Mihail C. Buzni, mare proprietar, Nicolae C. 
Stamati, fiul poetului şi cavalerului, Maria C. Buzni, născută Nacco, Ion 
A. Marandici, directorul Şcoalei Judeţene, şi alţii, adeseori îşi aminteau şi 
povesteau cu multă consideraţie diferite episoade din viaţa «naţionalistului 
N. S. Casso, rusofob şi separatist». 

Bătrânul «cuconu Ion Gorgos», între altele, povestea următorea replică 
a lui N. Caso, dată moşierului grec Nicopulos din târgul Foleşti, la sfârşitul 
unei sesiuni a Curţii cu juri, ce avusese loc în Bălţi. 

– Cucoane Nicolae, – întreabă Nicopulos pe N. Casso – nu-i aşa că 
D-ta eşti fanariot de origină, ca şi mine?
1  Gh. Bezviconi, Din alte vremi, Bucureşti, 1940, p. 32. 
2  L. Popescu-Spineni, în «Dreptul bizantin în Basarabia”de L. A. Casso, traducere 

de Şt. Berechet, Iaşi, 1940, p. 1. 
3  Despre N. S. Casso, Buteşti (Bălţi), 1922. 
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– Dacă aş şti, – a răspuns N. Casso imediat – că am în mine ceva 
grecesc, aş tăia şi aş arunca la câini. 
Se ştie că mama lui N. Casso, Ruxandra, era fata serdarului Panait 

Leonard şi a Ecaterinei Cuca din Iaşi4. 
Este adevărat că ţăranii moldoveni îi ziceau lui N. Casso: «Cuconu 

Neculai Caşu». Aceasta însă se explică prin obiceiul lor de a schimonosi şi 
a româniza toate numele ce pentru urechea lor nu sună tocmai româneşte. 

De pildă, guvernatorului Basarabiei Fanton-de-Verrayllon – îi ziceau: 
«Fântâna lui Văru Ion»; guvernatorului general de la Odesa, Voronţov – 
«Vârâ-n ţol»; lui Hristoforov – «Hârşti-topor»; lui Orlov – «Hârlău»; lui 
Caţaoni – «Caciaunu»; iar în loc de «Domnul registrator» – «D-l Linge – 
strachină», etc. 

Din corespondenţa românească a căminarului Ştefănache Casso, 
părintele lui N. Casso, cu Costache Sturdza, «biv vel vornic şi cavaler», 
corespondenţă ce se găseşte printre manuscrisele Academiei Române, se 
vede că el iscălea Casso, şi nu Caşu. 

Despre originea etnică a familiei Casso, ne comunică interesante 
informaţii dl. Constantin Burileanu, fost consul general român la Ianina, 
în Grecia, timp de peste 11 ani. D-sa afirmă că familia Casso este originară 
din Epir, regiunea Zagor, comuna Negades, care comună făcea parte din 
acele 44 comune româneşti, care au fost grecizate, la începutul secolului 
trecut, pe timpul faimosului Ali-Paşa, de către călugărul grec Cozma. 

Această informaţie a dlui Burileanu se potriveşte şi cu afirmaţia 
profesorului fost ministru Leon A. Casso, nepotul lui N. Casso, din lucrarea 
sa: Petre Manega, uitatul codificator al dreptului basarabean. 

În această lucrare, L. A. Casso, între altele, povesteşte că emigranţii 
albanezi şi cuţovlahi din Epir, despre care «şi până astăzi se păstrează 
amintirea în Arta, Meţovana, Delvinachi şi Negadis... », «cu plăcere 
schimbau poalele secetoase ale Pindului cu bogatul pământ negru al 
Dunării... », «căutând şi adeseori găsind norocul în Muntenia, Moldova şi 
Basarabia»5. 

În fine, dosarul privitor la origina nobilă a familiei Casso, ce se 
păstrează în arhivele Statului din Chişinău sub nr. 94 din 1826, la pagina 60, 
se găseşte un raport maliţios din 18 iulie 1855, îndreptat contra căminarului 
Ştefan Casso. 

Acest raport este semnat de Egor Pavlovici (Panaitovici) Leonard, 
deputat al Adunării Nobilimii Basarabene, care între altele afirmă că tatăl 
lui Ştefan Casso a fost «un simplu sătean din satul grecesc Negadis». 

4  Gh. Bezviconi, op. cit., p. 30. 
5  Vezi L. A. Casso, Petre Manega, uitatul codificator al dreptului basarabean (în 

traducerea lui Şt. Berechet), Bucureşti, 1923, p. 10. 
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Dosarul acesta cuprinde, în partea cea mai mare, acte şi documente 
privitoare la primirea lui Ştefan Casso în tagma dvorenească a Basarabiei6. 

6  Este foarte curios că, împotriva primirii lui Ştefan Casso în sânul dvorenimii 
basarabene, se ridică cu înverşunare tocmai cumnatul său Egor Leonard, fratele soţiei sale. 

Cu toate că pentru acordarea lui Ştefan Casso a «demnităţii“ de nobil (dvorianin) 
basarabean, au pus chezăşie şi au iscălit o recomandaţie fraţii lui Egor Leonard, Alexandru 
şi Constantin Leonard, precum şi o serie de boieri, şi anume: Gheorghe Ciuhureanu, Ioan 
Neculcea, Anghel Vali, Vasile Cristi, Grigore Cazimir, Constantin Bodescu (unul din 
protestatorii basarabeni contra măsurilor de rusificare a guvernatorului I. M. Harting în 
1814), Iordache Dimitriu (viitor mareşal al nobilimii din judeţul Hotin şi apoi al Oblastei 
Basarabiei, în 1832 şi 1839), Iordache Tomuleţ, Gheorghe Cazimir şi Ianache Timuş,- Egor 
P. Leonard, într-o serie de denunţuri făcute sub forma de «rapoarte“ şi înaintate Adunării 
Dvoreneşti, continua să furnizeze acestei Adunări o mulţime de informaţii defăimătoare la 
adresa căminarului Ştefan Casso, cumnatul său. 

Aceste informaţii sunt repetate şi într-o petiţie adresată, în 1838, Guvernatorului 
militar al Basarabiei de către negociantul din Iaşi Dimitrie Zazo. 

După aceste informaţii, Ştefan Casso nu ar fi fost de viţă nobilă, ci băiat de prăvălie 
la marele negustor din Iaşi Apostol Petrino (bucovinean), cu care apoi ar fi format în 1821 
o asociaţie negostorească sub firma «Casso şi compania“ şi pe care, cu ocazia «zaverei“ 
greceşti din 1821, l-ar fi prădat şi cu marfa furată, precum şi cu (o) sumă însemnată de 
galbeni, ar fi fugit în Bucovina Austriacă, iar de acolo, cu paşaport fals în Basarabia, unde cu 
aceşti bani ar fi cumpărat Ciutuleştii, Bahrineştii, Ştefăneştii şi alte moşii în judeţul Soroca. 

În «rapoartele» lui Egor Pavlovici Leonard se mai spune că decretul lui Mihai Vodă 
Şuţo din 17 februarie 1821, prin care i s-a acordat lui Ştefan rangul de vel căminar, este 
fals şi că Ştefan Casso mai pregăteşte şi alte documente false, prin care vrea să dovedească 
obârşia sa nobilă. 

Adunarea dvorenească însă lasă toate «rapoartele» deputatului Egor Leonard «fără 
nici o urmare» (bez vsiachih posledstvii) ca neîntemeiate. 

Atunci deputatul Egor Leonard se adresează cu «rapoartele» sale Ocârmuirii 
Provinciale Basarabene (Bessarabscoie Oblastnoie Pravlenie), Guvernatorului General 
din Odesa şi chiar Ministrului de Interne. Însă după cercetări şi anchete amănunţite 
«rapoartele» lui Egor Leonard sunt respinse ca absolut nedovedite. 

Ca să spulbere calomniile lui Egor Leonard, Ştefan Casso prezintă Adunării 
Dvoreneşti Basarabene un certificat oficial al Consiliului Administrativ al Cnejiei 
Moldovei din 4 decembrie 1853 nr. 3547, originalul căruia este semnat de marii demnitari 
ai Moldovei de pe atunci: Costache Sturdza vel logofăt, Mavrocordat hatman, Ghica 
vistier, P. Mavrogheni şi alţii. 

Din acest certificat falsitatea căruia nu a putut fi dovedită, se vede:
1) că tatăl lui Ştefan Casso, Constantin Casso, a venit în Moldova în 1793, împreună 

cu Mihal III Şuţo, numit atunci domn al Moldovei;
2) că Constantin Casso a primit de la acest domn rangul boieresc de «vel serdar»;
3) că Ştefan Constantin Casso, pentru slujba lui în folosul Domnului şi al Ţării, a fost 

distins, tot de Mihai Vodă Şuţo, cu rangul de «vel căminar». 
În favoarea lui Ştefan Casso se manifestă pe faţă însuşi mareşalul provincial al 

Basarabiei de pe atunci Egor Alexandrovici Balş, care printr-o adresă din 6 martie 1856 
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Dar oricare ar fi fost originea etnică a familiei Casso, doi reprezentanţi 
ai ei merită toată recunoştinţa noastră a românilor. 

Primul (în ordine cronologică) reprezentant e Nicolae Ştefan Casso, 
căruia îi închinăm studiul de faţă. 

Al doilea e nepotul său Leon Aristide Casso, prea cunoscutul savant, 
fost profesor la Universităţile din Dorpat, Harcov şi Moscova şi fost 
ministru de Instrucţie Publică al ţarului Nicolae II. 

Din punct de vedere românesc, Leon A. Casso (1865-1914) merită 
recunoştinţa noastră pentru următoarele trei lucrări, extrem de interesante, 
care privesc Basarabia:

1. Dreptul bizantin în Basarabia (Moscova, 1907). 
2. Rusia la Dunăre şi organizarea Oblastei Basarabiei (Moscova, 

1913);
3. Petre Manega, uitatul codificator al dreptului basarabean 

(Petersburg, Revista Ministerului de Instrucţie Publică din 1914). 
Pentru istoria Basarabiei, aceste trei lucrări prezintă un mare interes, 

mai ales Rusia la Dunăre, ce ne descoperă o mulţime de lucruri în legătură 
cu trecutul nostru moldovenesc, despre care înainte nici nu bănuiam. 

La sfârşitul prea interesantului studiu Rusia la Dunăre şi organizarea 
Oblastei Basarabiei, L. A. Casso are pagini duioase care, deşi scrise sub 
regimul rusesc şi pe timpul când autorul era ministrul Instrucţiei Publice, îi 
trădează sentimentele de român. 
nr. 262, înaintată Ocârmuirii Provinciale a Basarabiei, răspunzând întrebării acestei 
Ocârmuiri privitor la «rapoartele“ lui Egor Leonard, respinge în mod categoric învinuirile 
nesăbuite aduse de acesta şi explică numeroasele sale atacuri contra lui Ştefan Casso, 
astfel:

După moarte, fără succesori direcţi, a lui Vasile Pavlovici Leonard, frate cu Egor 
Leonard, acesta din urmă, fiind numit administrator asupra averii defunctului, vrea să-l 
moştenească singur, înlăturând de la clironomie pe ceilalţi fraţi şi surori între care şi sora 
sa Alexandra (Ruxandra), soţia lui Ştefan Casso, care fraţi şi surori pretind, ca clironomia 
să fie împărţită frăţeşte după lege (pagina 119). 

În cele din urmă, Departamentul Heraldiei din Senatul Ocârmuitor din Petersburg 
recunoaşte drepturile lui Ştefan Casso, de a fi înscris în Cartea Nobilimii basarabene şi 
prin Ucazul său din 6 martie 1856, confirmă diploma de nobil acordată lui de Adunarea 
Dvorenească a Basarabiei la 18 iulie 1826. 

S-ar părea că odată cu această confirmare, trebuia să dispară şi legenda, creată în jurul 
lui Ştefan Casso, despre îmbogăţirea sa prin prădăciunea negustorilor Petrino şi Zazo din 
Iaşi. 

Dar cu toate că, după cum rezultă din dosarul pomenit mai sus, Ştefan Casso s-a 
desfăcut în mod onorabil cu firma lui Petrino, cu toate că de la venirea lui în Basarabia 
s-a scurs mai bine de un secol, legenda aceasta persistă până azi, când familia lui aici în 
Basarabia s-a stins cu desăvârşire. 
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În această lucrare L. A. Casso a avut curajul, între altele, să afirme:
1. că moldovenii sunt de origină latină, pe când ruşii afirmau că ei sunt 

slavi romanizaţi;
2. că Basarabia, fostă provincie a Moldovei, este locuită în majoritatea 

ei de moldoveni, pe când statistica oficială rusă din 1897 le acorda numai 
47,7%;

3. că funcţionarii ruşi au falsificat statistica etnografică a Basarabiei;
4. că limba moldovenească în proporţie de 2/3 este latină;
5. că boierii basarabeni, protejaţi de Ion A. Capodistria şi Alexandru 

Scarlat Sturdza din Petersburg, au luptat cu toată energia pentru păstrarea 
în Basarabia a limbii moldoveneşti, precum şi a tuturor drepturilor şi 
privilegiilor naţionale, hărăzite de ţarul Alexandru I în 1918;

6. că această provincie, pe timpul războiului ruso-turc din 1806-1912, 
a fost jefuită şi prădată de generalii ruşi. 

Leon A. Casso a murit în decembrie 1914 şi a fost înmormântat la 
moşia sa Ciutuleştii din judeţul Soroca, adică acolo unde el adeseori îşi 
petrecea vacanţa de vară şi unde venea în contact cu ţăranii moldoveni. 

Pe placa de marmoră pusă pe mormântul său în cimitirul din Ciutuleşti, 
se poiate citi următoarea inscripţie în limba latină: «Leo-Victor-Constantinus 
Casso, iuris utriusque doctor 1865-1914»7. 

Baronul de Taude, fost subsecretar de stat la Departamentul Instrucţiei 
Publice, pe când L. A. Casso era ministru, în memoriile sale îi aducea 
acestuia extrem de frumoase elogii şi afirmă că L. Casso era român după 
tată şi grec după mamă (Mavro-Biazi)8. 

I I .  D a t a  ş i  l o c u l  n a ş t e r i i .  
S t u d i i l e ,  s i t u a ţ i a  m a t e r i a l ă

Din statul de serviciu al lui N. Casso, precum şi din actul de naştere ce 
se găseşte în Arhivele Statului din Chişinău, Secţia Nobiliară, Dosar Nr. 94 
din 1826, se vede că el s-a născut la 10 mai 1839 în satul Ciutuleşti, judeţul 
Soroca, «din nobili hereditari». 

Tot din acel stat de serviciu se poate vedea că N. Casso şi-a făcut studiile 
la liceul Richelieu din Odessa, secţia juridică, liceul acesta cuprinzând, în 
afară de cursul secundar, şi pe cel universitar, şi că a «terminat cursurile 
complete, ca dovadă slujind atestatul din 30 iunie 1859 cu nr. 69». 

Din amintirile cercetătorilor vieţii şi activităţii sale se poate deduce 
7  Popescu-Spineni, op. cit., p. XI. 
8  Taube, La politique russe d’avant guerre et la fin de l’empire des tsares, Paris, 

1928. 
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că, după absolvirea liceului Richelieu, N. Casso a urmat facultatea de 
medicină la Paris, pe care însă nu a terminat-o, că el cunoştea 7 limbi şi 
chiar ebraica şi că cultura căpătată în liceu, el a căutat să şi-o completeze 
atât prin autocultivare, mulţumită bogatei sale biblioteci, cât şi prin desele 
călătorii în străinătate9. 

A. D Rosenbaum care în calitate de inginer al Zemstvei Bălţi şi de 
supraveghetor al construcţiilor zemstviale din judeţ, venea destul de des în 
contact cu N. Casso, mărturiseşte că el «l-a auzit pe acesta exprimând idei 
adânc filozofice care îl arătau ca pe un om foarte citit şi cu o cultură vastă..., 
că el avea cunoştinţe enciclopedice şi că era cu un cap întreg mai sus decât 
mulţi activişti ce s-au distins pe terenul Zemstvei de pe atunci»10. D-na 
Olga I. Cruşevan afirmă că N. Casso primea la conacul său din Chişcăreni, 
de două ori pe săptămână, diferite reviste străine, literare, filosofice, 
artistice şi că se interesa foarte mult de ştiinţa inginerească, de arhitectură, 
de industria casnică, de agricultură etc. 

Iar doctorul C. P. Hâncu adaugă că la Casso puteai găsi «multe gazete, 
reviste şi cărţi în toate limbile, afară de cea rusă». 

N. Casso era căsătorit cu moldoveanca Smaranda Dim. Bantâş (1846), 
fata lui Dimitrie Ion Bantâş (1814-?)11, fost mareşal al nobilimii din judeţele 
Chişinău-Orhei în 1863-1865, şi sora lui Gheorghe Dim. Bantâş (1848-1888), 
fost şi el mareşal al nobilimii din judeţul Bălţi în anii 1884-188812. 

Smaranda D. Casso avea, după tată, legături de rubedenie cu familiile 
vechi moldoveneşti Cantemir şi Başotă, precum şi cu ramura Bantâşeştilor 
rusificaţi, descendenţi ai lui Bantâş ce a trecut în Rusia cu Dimitrie 
Cantemir în 171113. Iar după mama sa Anastasia (născută în 1824), sora lui 
Vasile V. Pogor, unul din întemeietorii societăţii literare «Junimea“ de la 
Iaşi, Smaranda Casso era nepoată acestuia14. 

Din statul de serviciu al lui N. Casso se vede că a moştenit de la 
părintele său moşia Chişcărenii «de 9 000 desetine“ de pământ, care moşie 
însă avea în realitate, după cum se vede din actul de ipotecă din 21 martie 
1903, suprafaţa de 9 351 desetine15. 

9  S. V. Kamenschi, Despre N. S. Casso, Bălţi, 1921; Hristofor Clipa, Amintiri 
despre N. S. Casso, Foleşti, 1921. 

10  A. D. Rosenbaum, Amintiri despre N. S. Casso, Bălţi, 1920. 
11  Arhivele Statului din Chişinău, Secţia Nobliară, Dosar Nr. 57 din 1838, p. 32. 

(După Gh. Bezviconi Dimitrie I. Bantâş a decedat la 1879-n. alc.). 
12  A. N. Krupenschi, Scurtă schiţă asupra boierimii basarabene, Petersburg, 1912, 

p. 28. 
13  Gh. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 1940, p. 41. 
14  Notiţe din arhiva d-lui V. Panopol. 
15  Desetina = 2 400 st. p. = circa 1 ha. 925 mp. 
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Tot din acel stat de serviciu rezultă că soţia sa Smaranda i-a adus ca 
zestre, moşiile Boldureştii şi Brătulenii din judeţul Chişinău, prima în 
suprafaţă de 2 600 desetine, iar a doua de 3 600, în total 6 200 desetine. 

Cât priveşte conacul său din Chişcăreni, după afirmarea lui E. Kenigşatz, 
era o mare casă – un castel, ospitalier, frumos mobilat, cu o bogată bibliotecă. 
«Castel în care se păstrau rare opere de artă“ şi o «galerie de tablouri». 

În privinţa conacului, construit după planul cunoscutului arhitect din 
Chişinău Bernardazzi-bătrânul, avem o interesantă mărturie a d-nei Olga 
Cruşevan, care povesteşte, că «N. Casso şi-a clădit conacul după modelul 
„Chateaux sur Loire”. Acest conac a fost un fel de muzeu, în care se adunau 
obiecte preţioase şi autentice franceze de la Renaissance până la Empire, 
obiecte care se raportau la tot ce privea interiorul». 

Florile, mărturiseşte tot d-na Cruşevan, erau un obiect de cult al 
lui Nicolae şi al Smarandei Casso. «Aşezarea buchetelor de flori aduse 
dimineaţa la conac de grădinarul belgian, alcătuia un adevărat ritual». 

Iar una din minunile conacului din Chişcăreni era parcul. Răposatul S. 
V. Kamenski, care de multe ori vizitase acest conac, afirmă că «minunatul 
palat“ avea un parc şi o livadă de 56 desetine. 

Pentru înfiinţarea parcului, N. Casso a adus pomi seculari din pădure, 
iar pentru plantarea lor a pus să se sape gropi uriaşe. «Astfel, zice d-na 
Cruşevan, ca prin minune s-a ridicat la Chişcăreni această seigneurie 
adevărată». 

În mijlocul parcului, N. Casso a ridicat o movilă înaltă, spre vârful 
căreia ducea un drum în serpentină (O. Cruşevan). În vârful movilei, pe 
micul platou, fură instalate mai multe bănci şi o masă. 

De pe acest platou, ca şi de pe vârful masivului Măgura ce se află în 
apropierea Chişcărenilor, N. Casso, în ceasuri de amărăciune şi de nostalgie, 
avea obiceiul să-şi îndrepte privirile şi gândul spre Iaşi, vechea şi scumpa 
lui capitală a Moldovei, parcă ar fi vrut să ceară de la rudele şi prietenii 
de acolo ajutor şi încurajare, iar în schimb să le împărtăşească suferinţele 
fraţilor basarabeni, ce zac în robia muscălească. 

I I I .  Î n  s e r v i c i u l  s t a t u l u i  
î n  p o s t u r i  o n o r i f i c e

Primul post ce i s-a încredinţat lui N. Casso a fost dregătoria de asesor 
la Tribunalul Regional Iaşi (Bălţi) – Soroca, în care a funcţionat de la 1860 
până la 1863 şi pentru care a fost ales de nobilimea judeţelor Iaşi şi Soroca16. 

În 1862 îl găsim director onorific (pociotnîi smotriteli) al Şcolii 
16  A. N. Krupenski, op. cit., p. 10, 31. 
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Judeţene nr. 2 din Chişinău17, iar de la 1863 până la 1865 – deputat în 
Comisia pentru orânduirea prestaţiilor în Oblastia Basarabiei18. 

În a treia şedinţă a primei adunări generale a Zemstvei judeţene Iaşi 
(Bălţi), din 4 octombrie 1869, N. Casso este ales judecător de pace onorific. 
În acelaşi post este reales în 1873, 1881, 1884, 1887 şi 189019. 

În Adunarea judecătorilor de pace şi a judecătorilor de pace onorifici 
din 28 octombrie 1884, este ales preşedinte al Congresului judecătorilor de 
pace din judeţul Bălţi. La acelaşi post este reales la 21 octombrie 188720. 

În 1888 N. Casso este ales mareşal al nobilimii din judeţul Bălţi pentru 
o perioadă de trei ani. Această alegere se repetă încă de două ori: în 1891 
şi 1894. Astfel în fruntea nobilimii bălţene N. Casso rămâne din 1888 până 
la 189621. 

I V.  Î n r â u r i r e a  Z e m s t v e i  
î n  B a s a r a b i a

După 1861, anul dezrobirii ţărănimii ruse, mişcarea politico-obştească 
zisă «eliberatoare», era în toi. Prin ea se urmărea reducerea puterii tutelare 
şi abuzive a autorităţilor centrale din Petersburg. În acelaşi timp se 
năzuia să se realizeze descentralizarea vieţii publice şi să se înfăptuiască 
autocârmuirea locală în toate guberniile locuite de velicoruşi (moscoviţi). 

Ca imbold pentru această mişcare a slujit înfrângerea Rusiei în războiul 
din Crimeea din 1854-1855, când s-au descoperit o mulţime de păcate grele 
ale centralismului birocrat din Petersburg şi când toată lumea patriotică 
rusă s-a convins, că cu întunericul în care zăcea ţara, cu lipsa de justiţie, 
de şcoli, de presă liberă, cu robia ţăranilor şi cu nesfârşitele şi grozavele 
abuzuri administrative, ce dominau toată viaţa publică, Rusia nu va putea 
rezista, în caz de război, contra Apusului luminat şi civilizat22. 

Pentru descongestionarea aparatului central administrativ, guvernul rus 
a fost nevoit să împrumute de la englezi instituţia zelfguvernement-ului, pe 
care a modificat-o conform condiţiilor de viaţă publică rusă şi pe care în 
1864 a introdus-o în viaţă sub numele de «Zemstvo». 

La început Zemstva a fost introdusă numai în guberniile centrale cu 
17  Cărţulia comemorativă (Pamiatnaia cnijca) a Oblastei Basarabiei pentru anul 

1862, p. 259 (Chişinău 1862). 
18  A. N. Krupenski, op. cit., p. 10. 
19  Statul de serviciu. 
20  Statul de serviciu. 
21  A. N. Krupenski, op. cit., p. 28. 
22  N. Zozulinov, Scurtă schiţă istorică asupra Basarabiei‑în colecţia lui P. A. 

Cruşevan. Basarabia, Moscova, 1903, p. 131. 
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populaţia curat velicorusă, iar în urmă şi în unele eterogene. Între acestea 
din urmă a fost şi Basarabia, care în sferele conducătoare din Petersburg 
era considerată «blagonadiojnaia“ (nesuspectată politiceşte) şi destul de 
rusificată. 

În atribuţiile Zemstvei intra ridicarea economică, culturală şi sanitară 
a populaţiei rurale. Zemstva avea dreptul să aleagă pe judecătorii de 
pace, să alcătuiască tabloul membrilor Curţii de juri, să numească pentru 
nevoile judeţului ingineri, medici, veterinari, agronomi, învăţători şi alţi 
funcţionari; să participe prin delegaţii săi în consiliile judeţene şi guberniale 
ale învăţământului; ca să construiască şcoli, spitale, dispensare, şosele, 
poduri şi să înfiinţeze puncte agronomice, să îngrijească de înmulţirea şi 
îmbunătăţrea raselor de cai, de vite cornute, de oi, etc. 

Primele adunări ale Zemstvelor judeţene din Basarabia au avut loc în 
octombrie 1869, iar prima adunare generală a Zemstvei Provinciale (de 
«Oblastie») s-a deschis la 12 noiembrie acelaşi an. 

Primul preşedinte al Upravei Zemstvei provinciale (Uprava era un fel 
de Consiliu de Miniştri) a fost Constantin Ignatie Pisarjevschi, un mare 
«moldovanofil“ (mama lui era moldovancă), iar primii membri ai acestor 
Uprave au fost aleşi: Gheorghe Leopold Râşcan-Derojinschi, Alexandru 
Matei Cotruţă, Gheorghe Iacob Siţinschi şi Nicolae Andrei Donici. 

Prima adunare generală a Zemstvei Bălţi a fost deschisă de Chiriac V. 
Leonard, mareşalul judeţelor Iaşi (Bălţi) – Soroca, la 2 octombrie 1869. 
Preşedinte al Upravei a fost ales acelaşi Chiriac V. Leonard, iar ca membri 
ai Upravei judeţene – Iacob L. Pinkenzon, Eugenie I. Kviatcovski şi 
administratorul plăşii Slobozia Bălţi («volostnoi starşina»). 

Aceeaşi adunare generală bălţeană a ales ca deputaţi (glasnîi), pentru 
Adunarea generală provincială, pe primul Costache D. Moruzi, Chiriac 
V. Leonard, Gheorghe L. Râşcanu-Derojinschi, Constantin Ignatie 
Pisarjevschi, C. D. Leonardi şi N. Gh. Catargi23. 

V.  Î n r â u r i r e a  Z e m s t v e i  
a s u p r a  v i e ţ i i  l o c a l e  b a s a r a b e n e

Până la deschiderea în Basarabia a instituţiei Zemstvo, aproape toate 
funcţiile de stat în această provincie, ca justiţia, administraţia şi şcoala, se 
aflau în mâinile cinovnicilor ruşi. 

Cu introducerea Zemstvei, situaţia se schimbă mult în favoarea 
elementului local moldovenesc şi viaţa publică ia un ritm nou, care 
aminteşte autonomia Basarabiei din anii 1818-1829. 

23  Colecţia Zemstvei Basarabene (sbornic), Nr. 1 din 1817 (Chişinău), p. 49 şi 150. 
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Iată cum zugrăveşte răposatul avocat E. S. Kenigşatz înviorarea vieţii 
obşteşti în judeţul Bălţi, în urma introducerii aşezămintelor Zemstvei:

«La începutul anilor 1870, când judeţul Iaşi fu botezat «judeţul Bălţi», 
introducerea Zemstvei în acest judeţ a stârnit, în atmosfera mucegăioasă 
locală, o mare înviorare. 

Apare o pleiadă întreagă de oameni noi, cu o largă iniţiativă, oameni 
care renunţă la cariera foarte ademenitoare ce se deschide înaintea lor şi 
care se consacră cu tot sufletul intereselor locale ale ţinutului. 

Numele cneazului C. D. Moruzi, a lui Chiriac V. Leonard şi a lui 
Nicolae Stepanovici Casso, sunt strâns legate de tot ce a făcut Zemstva 
locală în judeţ şi mai ales de dezvoltarea diverselor instituţii culturale în 
această parte a Basarabiei. 

Trăsătura caracteristică a acestor activişti energici şi luminaţi, a fost 
deosebita lor atenţie pentru vechile deprinderi ale populaţiei băştinaşe. 

Ei duceau o luptă crâncenă contra cinovnicimii ruse venetice, care 
căuta să introducă viaţa locală în cadrele generală ale vieţii statului rus, nu 
numai administraţia, ci şi şcoala şi chiar biserica. 

Îmi aduc aminte de senzaţia produsă, la deschiderea aşezămintelor 
Zemstvei, de discursul cneazului Moruzi rostit în limba franceză (el vorbea 
prost ruseşte). 

Orator distins, diplomat după studiile sale, el s-a dovedit a fi un luptător 
de temut. 

Administraţia locală, scontând pe legăturile sale de rubedenie cu marii 
demnitari de la centru, fu silită să ţină socoteală de persoana lui24. 

Apariţia pe scena vieţii locale a lui Nicolae Stepanovici Casso, 
persoană cu concepţii occidentale («zapadnik»), supranumit «filosoful de 
la Chişcăreni», a creat o epocă întreagă. 

Figura lui impunătoare, vocea puternică şi pătrunzătoare şi lupta 
hotărâtă contra bunului plac administrativ, au unit în jurul său un grup 
întreg de activişti locali, care toţi s-au ridicat pentru apărarea intereselor 
populaţiei băştinaşe, precum şi a tradiţiilor locale. 

Filipicile lui înflăcărate, rostite în adunările nobilimii şi ale Zemstvei, 
îndreptate contra încercărilor guvernamentale de a împiedica pe basarabeni 
să activeze pe terenul şcolar, administrativ şi judecătoresc în Basarabia, 
au fost luate în consideraţie de către cei în drept, provocând o serie de 
denunţuri speciale Centrului. 

24  În afară de legăturile de rubedenie cu demnitarii de la Petersburg, cneazul C. 
D. Moruzi, în 1862, avea deja rangul de kamer-iunker al Curţii Imperiale (vezi Cărţulia 
Comemorativă pentru 1862, p. 241). Apoi el era căsătorit cu nepoata lui Ioniţă Vodă 
Sturdza şi poseda moşiile Ciripcău (Soroca), Dănuţenii, Valea Mare (Bălţi), Vadul lui Isac 
şi Manta (Cahul). 
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Numai mulţumită puternicului bloc unit al luptătorilor locali din 
Zemstvă, precum şi în parte, spiritului liberal al timpului, afacerea s-a 
terminat numai cu o corespondenţă agitată şi cu o supraveghere sporită. 

Energic şi cu o rară capacitate de muncă, el transforma cuvântul în 
fapte şi dacă de pe atunci numărul şcolilor şi ale punctelor agronomice au 
sporit mult, aceasta e marele merit a lui N. Casso. 

O deosebită atenţie din partea sa a fost îndreptată spre chestiile 
spitaliceşti. Spitalul central din Bălţi, care era în acelaşi timp şi clinică, 
construit de el după modelele din Occident, a fost o adevărată binefacere 
pentru regiune... 

Pentru nevoile judeţului s-au creat interes şi atenţie. Pe tărâmul 
Zemstvei au apărut muncitori din toate clasele şi din toate păturile obşteşti. 

Se simţea evoluţia nu numai a ideii, ci şi a realizărilor. Se urmărea 
păstrarea tradiţiilor moldoveneşti. În saloane răsuna graiul moldovenesc, 
iar în sânul ţărănimii s-au menţinut «obiceiurile pământului», recunoscute 
şi consfinţite de noile aşezăminte judecătoreşti. 

Absenteismul basarabenilor şi pelerinajul lor la centru în căutarea 
posturilor de serviciu, au scăzut în mod simţitor. 

Instituţia nouă a Zemstvei, aşezată pe linie bună, a dat tinerelor generaţii 
de lucru, acasă la ei. 

Castelul lui Casso din Chişcăreni, spaţios şi mobilat frumos, cu o 
bogată bibliotecă, cu rare opere de artă, şi-a deschis larg uşile şi acolo s-a 
stabilit lozinca zilei: «Unirea basarabenilor la muncă pentru Basarabia»25. 

V I .  N i c o l a e  C a s s o  –  p o p o r a n i s t

Activitatea lui N. Casso în Basarabia coincide cu puternicul curent 
social, zis poporanist, din Rusia Centrală. 

Poporanismul acesta s-a născut în anii 1870 şi în publicistica rusă a 
fost reprezentat prin scriitorii Zlatovratski, Nefedov, Naumov, Zasodimski, 
Kavelin, Efimenko, A. N. Enghelgardt, în parte prin Leon N. Tolstoi, şi mai 
ales prin gruparea colaboratorilor revistei «Russkoe Bogatstvo“ («Bogăţia 
Rusă»), în fruntea căreia de la 1890 a stat N. C. Mihailovski, cunoscutul 
sociolog rus, iar după el cunoscutul scriitor Vl. G. Korolenko. 

În constă poporanismul? Cuvântul acesta era sinonim cu cuvântul 
democraţie şi însemna, în genere, interes pentru popor. 

După expresia lui N. Mihailovski, «boierii ce se căiesc, îşi închină 
toată viaţa lor pentru a ispăşi vina seculară faţă de ţăran». 

25  E. C. Kenigşatz, Ce îmi aduc aminte eu despre N. Casso, Chişinău, 1926. 
(Manuscris). 
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Ei caută să studieze poporul şi să se apropie de el. 
Generaţia intelectualilor ruşi din anii 1870 şi următorii, adânc pătrunsă 

de ideile altruiste, şi-a făcut educaţia pe articolele lui N. C. Mihailovski, pe 
care îl considera printre cei mai de seamă conducători ai săi26. 

Tinerii din cele mai nobile şi chiar aristocratice familii, sub influenţa 
poporanismului, devenit ulterior mistic, pentru a ispăşi măcar în parte 
păcatele părinţilor şi a bunicilor lor, care muriseră ca exploatatori ai 
muncii forţate a ţăranilor robi, – părăseau viaţa uşoară şi plăcerile legate 
de privilegiile clasei dvoreneşti şi cu paşapoarte false «coborau în popor». 

Pentru a câştiga încrederea acestuia, ei se îmbrăcau ţărăneşte, trăiau 
ţărăneşte, îşi însuşeau meseriile folositoare ţăranilor, îi ajutau pe ţărani la 
nevoie cu mijloacele şi cunoştinţele lor, încercând să-i ridice culturaliceşte 
şi materialiceşte. 

Totodată unii din aceşti «tineri pocăiţi», căutau să convingă pe ţărani, că 
toată mizeria şi robia lor se datoresc regimului absolutist şi despotismului 
ţarilor. 

De aceea aceşti tineri adeseori erau urmăriţi de ohrana ţaristă, arestaţi, 
întemniţaţi şi exilaţi în depărtările Siberiei. 

Unul din aderenţii curentului poporanist în Basarabia a fost Zamfir C. 
Arbore, pe vremea când era încă student. El singur mărturisea la bătrâneţe, 
că mulţumită acestui curent a devenit «democrat până în vârful unghiilor şi 
până în măduva oaselor»27. 

Suntem convinşi că profesorul C. Stere, în tinereţe «narodovoleţ»28 
a fost influenţat şi el de doctrina lui N. C. Mihailovski, pe când se afla 
în Siberia (Gubernia Tobolsk) şi sub influenţa acestei doctrini şi-a scris 
cunoscuta lucrare «Social-democratism sau Poporanism?». 

Credem că sub aceeaşi influenţă se găseau mulţi intelectuali basarabeni. 
Dintre aceştia Mihail V. Stroescu construieşte la moşia sa Stolnicenii (Bekir) 
din judeţul Bălţi un spital model şi un dispensar exclusiv pentru ţărani şi 
pentru întreţinerea lor lasă prin testament circa 900 desetine pământ arabil, 
pădure, iazuri, mori, etc.29. Iar cunoscutul mecena Constantin T. Cazimir 
cheltuieşte anual mai bine de 100 000 ruble pentru ajutorarea studentelor 
şi studenţilor săraci, fără deosebire de clasă socială, de naţionalitate şi 
confesiune, numărul bursierilor săi atingând cifra de 50030. 

26  Dicţionarul enciclopedic rus de Brokhaus-Efron vol. 40. 
27  A. Frunză, Zamfir Arbore, în revista «Viaţa Basarabiei», nr. 5-6 din 1936, p. 196. 
28  Adică partizan al partidului revoluţionar «Narodnaia volia“ (Voinţa Poporului). 

Vezi: A. A. Iordanski, Rumânia, Moscova-Leningrad, 1926, p. 295. 
29  Vezi testamentul său din 1889, în Arhiva Zemstvei Bălţi. 
30  Vezi volumul închinat lui C. T. Cazimir de foştii lui bursieri: «O cunună pe 
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Nu ştim dacă N. Casso a fost influenţat de poporanismul rusesc. 
Suntem înclinaţi a crede că poporanismul său se datoreşte altor cauze. 
Poate curentelor democratice din Apus, cu fruntaşii şi reprezentanţii cărora 
el putea să facă cunoştinţă în desele sale călătorii prin străinătate. 

Nu este exclus că N. Casso să fi devenit poporanist sub înrâurirea 
naţionalismului său. Căutând să pună acest naţionalism în practică, el nu 
putea să nu se convingă, că majoritatea zdrobitoare a naţiei moldoveneşti 
din Basarabia o alcătuiesc mazâlii, răzeşii şi mai ales ţăranii moldoveni. 
Naţionalismul său a putut deveni astfel democratic sau poporanist. 

În orice caz, după cum mărturisesc contemporanii lui, N. Casso pe 
lângă că era un mare naţionalist, era şi un mare democrat sau mai bine zis 
demofil, un mare poporanist («narodnic»). 

O bună parte din viaţa sa el şi-a închinat-o nevoilor ţărănimii moldovene, 
năcăjită şi oropsită de soartă, căutând nu numai să o deştepte naţionaliceşte, 
ci şi să o ridice şi culturaliceşte şi economiceşte. 

Inginerul A. D. Rozenbaum mărturiseşte că N. Casso «iubea foarte 
mult poporul de jos, care în permanenţă venea la el după sfaturi»; că «N. 
Casso se purta cu el cum se poartă o bună dădacă cu copii»; că «el descurca 
micile neînţelegeri şi certuri între consătenii săi; îi învăţa cum trebuie să-şi 
caute dreptatea», etc. «În Zemstvă totdeauna intervenea pentru dezvoltarea 
medicinii zemstviale, pentru deschiderea în judeţ a cât mai multe dispensare 
şi spitale pentru populaţia rurală»... 

Iar doctorul C. P. Hâncu adaugă că «pentru a scrie jalbele ţăranilor 
către autorităţile respective, N. Casso întreţinea un om special». 

Avocatul Stanislav V. Kamenski spune că N. Casso era «poporanist 
(narodnic) şi moldovan adevărat... Ca deputat (glasnîi) în Zemstvă, 
sprijinindu-se pe simpatiile mazâlilor, răzăşilor şi ţăranilor, el pretutindeni 
susţinea interesele lor. Pentru ei, uşile casei sale erau deschise şi el îi ajuta 
nu numai cu sfatul, ci şi cu mijloace băneşti». 

«Fiind ales mareşal al noblimii, el a străruit să sporească numărul 
şcolilor în judeţ şi a construit spitale model la Bălţi şi Flămânzeni, plătind 
pentru aceste construcţii zeci de mii de ruble din mijloacele sale proprii... ». 

«Ca preşedinte al Congresului judecătorilor de pace, continuă Stanislav 
Kamenski, N. Casso a fost drept în sentinţele sale şi totdeauna, când era 
cazul, dădea preferinţă celor slabi faţă de cei puternici şi celor săraci faţă 
de cei bogaţi». 

Judecătorul C. Krupoviatkin mărturiseşte că ograda lui N. Casso 
mormântul lui C. T. Kazimir». Vezi şi Paul Vataman, Figuri sorocene, Soroca, 1939, 
p. 219. 
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totdeauna era plină de ţărani şi răzeşi, veniţi din toate colţurile Basarabiei 
să-i ceară sfaturi. 

Foarte interesante detalii, privitor la activitatea lui N. Casso în folosul 
obştesc şi mai ales în folosul celor mulţi şi obijduiţi, ne dă doctorul C. 
P. Hâncu. El adevereşte că cele mai bune spitale, şi anume cele din Bălţi 
şi Flămânzeni, au fost construite cu ajutorul lui N. Casso, care primise 
mandat de la Adunarea Zemstvei să conducă personal construcţiile acestor 
două spitale. 

Pentru construcţia spitalului din Bălţi, N. Casso, care nu avea încredere 
în inginerii şi arhitecţii ruşi şi care era un admirator al Occidentului civilizat, 
a comandat planurile nu unui arhitect rus, ci unui arhitect german, anume 
Nis din Drezda. 

Iar pentru studierea celor mai bune clădiri de spitale, N. Casso trimite 
pe «tehnicul“ Zemstvei din Bălţi A. D. Rozenbaum, nu la Odessa, Moscova, 
Kiev sau Petersburg, ci la Viena, Paris şi Berlin. 

Studierea durează mai bine de două luni de zile şi fiindcă Zemstva nu 
prevăzuse fonduri pentru acoperirea cheltuielii acestei călătorii de studiu, 
N. Casso o acoperă din mijloacele sale proprii. 

Chiar simplii zidari, pentru construcţia spitalului, sunt aduşi de el din 
străinătate. 

Cât priveşte lemnăria necesară construcţiei, ca uşi, ferestre, podele, 
scaune, mese, bănci, etc., ea numai în mică parte fu comandată la Odesa. 
Partea cea mai mare a fost comandată în Germania, la Breslau. Tot la 
Breslau au fost comandate lespezile pătrate pentru o parte din podele şi 
pereţi, geamurile pentru ferestre, caloriferele, cazanele pentru încălzit apa, 
ventilatoarele, etc., etc. 

În iulie 1889 s-a început construcţia corpului principal al spitalului. 
Când spitalul a fost gata, Chiriac V. Leonard, rivalul lui N. Casso, în 
calitate de preşedinte al Comisiei de supraveghere a construcţiei, l-a vizitat 
în prezenţa doctorului C. P. Hâncu, a cercetat în mod amănunţit construcţia, 
a admirat-o, găsind că totul e făcut solid, cinstit şi ieftin şi s-a exprimat că 
«spitalul este cel mai bun din toată Basarabia». 

Adunarea generală a Zemstvei, cerând lui N. Casso justificarea tuturor 
cheltuielilor, el prezintă actele justificative, din care reiese că peste suma 
aprobată de Adunarea precedentă pentru construcţia spitalului, N. Casso a 
cheltuit din punga sa proprie încă 19 000 de ruble. 

Ulterior, după modelul Spitalului din Bălţi, s-a construit unul şi mai 
bun la Hâjdeni (Bălţi) din fondurile «mănăstirilor închinate». 
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V I I .  N i c o l a e  C a s s o  –  f i l a n t r o p 

La şcoala sa moldovenească din Chişcăreni, N. Casso avea vreo sută 
de elevi şi eleve. 

Dintre aceştia el a ales vreo 30 pe care i-a trimis, pe socoteala lui, să-şi 
continue studiile la şcolile ţinutale şi secundare, iar dintr-aceşti 30 s-au 
dovedit capabili pentru şcolile superioare numai şapte. Aceşti şapte, întâi 
şi-au făcut studiile la liceul din Iaşi, apoi au fost trimişi la Universitatea din 
Paris31. 

Din numărul acestor şapte, făceau parte băieţii de mazîli Accibaş şi 
Drochianu din satul Bogheni, jud. Bălţi, şi Serghei Rădăuţanu din comuna 
Flămânzeni (Bălţi)32. Iar din regiunea Chişcărenilor, după studii speciale 
la Paris, au ieşit două talente marcante: sculptorul Landovski şi pictorul 
Roşcovanu33. 

Găsindu-l pe Rădăuţanu, dintre toţi bursierii săi, mai simpatic ca alţii, N. 
Casso l-a înzestrat cu o moşie de 500 desetine în apropierea Chişcărenilor, 
în regiunea zisă «Bohătoaie»34, iar la bătrâneţe l-a însărcinat cu conducerea 
moşiilor sale. Aceasta reiese şi dintr-o scrisoare a lui N. Casso către S. 
Rădăuţanu din 23 decembrie 189335. 

N. Casso se îngrijea foarte mult de combaterea bolilor şi epidemiilor din 
Chişcăreni şi din alte sate din împrejurime. Dacă acolo cineva se îmbolnăvea, 
el imediat trimetea pe doctorul casei sale Calistrat Hâncu, care era şi şeful 
Spitalului Bălţi. Acestuia îi plătea pentru fiecare vizită la bolnavi. 

În îngrijirea bolnavilor, N. Casso nu făcea nicio deosebire de religie 
sau naţionalitate. Evreii şi ruşii erau îngrijiţi la fel ca şi moldovenii. 

Adeseori, spune Dr. Hâncu, ţăranii abuzau de bunătatea lui N. Casso, 
rugând să fie chemat doctorul pentru «orice fleac». 

Bolnavii care nu puteau fi îngrijiţi şi lecuiţi acasă la ei, sau în spitalele 
judeţului, erau trimişi de N. Casso, pe contul lui propriu, cu un conducător 
special, la doctorii şi spitalele din Chişinău, Odesa sau de cele mai multe 
ori la Iaşi (la Spitalul Sf. Spiridon)36. 

31  Porfirie Fală, Despre N. Casso, Buteşti (Bălţi), 1922. 
32  Hristofor Clipa, Amintiri despre N. S. Casso, Făleşti, 1921. Vezi şi Pr. Paul 

Mihailovici, Fapte trecute şi basarabeniuitaţi, Chişinău, 1938, p. 54. 
33  Olga Cruşevan, Nicolae Casso, Bucureşti, 1934. Despre Landovski şi Roşcovanu 

d-na Cruşevan ne-a comunicatverbal. 
34  D. S. Porfirie Fală ne-a comunicat aceasta verbal. 
35  Vezi şi ziarul „Bessarabskie Gubernskie Vedomosti”, Anexe, nr. 28 din 1912, 

de unde ar reieşi că S. Rădăuţanu a fost înzestrat de către N. Casso cu 831 desetine în 
localitatea Roşioara. 

36  Dr. C. Hâncu, Din amintirile mele despre viaţa lui N. S. Casso, Bălţi, 1920. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  267

De asemeni, N. Casso se îngrijea şi de dezvoltarea normală fizică a 
ţăranilor săi. Pe copiii lor slabi fiziceşte îi trimitea la Odessa, unde el avea 
arendată o bucată de mal al unuia din limanele de lângă mare (lacurile cu 
nămol37). 

Soţia lui N. Casso, «Cucoana Smaranda», după mărturia lui P. Fală şi 
C. Krupoviatkin, toată viaţa ei s-a ocupat cu îngrijirea şi lecuirea copiilor 
de ţărani. 

Ceva mai mult: N. Casso avea în curte un om special care trebuia să 
aibă grijă de câinii pripăşiţi, pe care avea datoria să-i hrănească, sau dacă 
erau bolnavi, să-i lecuiască. De aceia câinii se adunau în ograda conacului 
boieresc cu sutele38. 

Cu ţăranii de pe moşiile sale N. Casso se purta «ca un adevărat 
părinte»39. Pe cei tineri şi săraci îi ajuta cu bani, le dăruia câte o pereche de 
boi, câte o vacă. Celor sinistraţi, în urma unei inundaţii sau unui incendiu, 
le refăcea sau le repara casele şi acaretele. 

De asemeni, îi ajuta la nunţi şi în caz de moarte. Pe tinerii însurăţei 
săraci, îi înzestra nu numai cu vite şi unelte de gospodărie, ci şi cu case şi 
chiar cu pământ40. 

Dacă cineva se plângea că are vreo nevoie sau vreun necaz, i se 
răspundea: «Du-te la Caşu şi el te va ajuta“ (Dr. C. Hâncu). 

Câtă încredere aveau ţăranii în N. Casso, se vede din faptul că ei, înainte 
de căsătoria flăcăilor sau a fetelor lor, se adresau lui «cuconu Neculai», 
cerându-i sfatul, dacă ar fi bine ca fata cutare să se mărite cu flăcăul cutare, 
sau flăcăul cutare să ia pe fata cutare. «Şi cum zicea cuconu Neculai, era 
sfânt“ (C. Krupoviatkin). 

V I I I .  N i c o l a e  C a s s o  –  n a ţ i o n a l i s t 
u n i o n i s t

După cum am mai spus, N. Casso termină liceul Richelieu din Odessa 
în 1859, adică când împlineşte vârsta de 20 ani. 

Începutul activităţii sale pe tărâm obştesc coincide, pe de o parte, cu 
marele eveniment al Unirei Moldovei cu Muntenia din 1859, iar pe da alta 
cu marea mişcare din Rusia Centrală, cunoscută în istorie sub numele de 
«mişcarea eliberatoare“ (osvoboditelnoe dvijenie). 

37 Hristofor Clipa, op. cit., Vezi şi N. G. (Nicolae Gafenco), Trecutul Basarabiei. 
Nicolae Stepanovici Casso, Chişinău, 1926, p. 7. 

38  C. Crupoviatchin, Amintiri din viaţa lui Nicolae Casso, Chişinău, 1921. 
39  Eufrosina Rădăuţanu, Interviul autorului acestui studiu la 29. XI. 1929 în 

Chişinău. 
40  C. Crupoviatchin, Amintiri din viaţa lui N. Casso, Chişinău, 1921. 



268  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

Sub influenţa acestor două mari curente se afla tineretul intelectual 
moldovenesc din Basarabia, care reprezenta de abia a doua generaţie a 
moldovenimii basarabene de la anexarea provinciei dintre Prut şi Nistru de 
către ruşi. 

Amintirile despre Moldova, de la care Basarabia fusese ruptă în 1812, 
încă nu dispăruseră, precum nu dispăruseră nici obiceiurile, nici datinele 
vechi strămoşeşti, nici tradiţiile, iar limba moldovenească încă nu fusese 
înlocuită în casele boiereşti prin cea rusească. Acest tineret, mai ales cel care 
îşi făcuse studiile în universităţile ruse, era în aşteptarea marilor reforme 
sociale, administrative, judecătoreşti, etc., care trebuiau să se introducă şi 
în Basarabia41. 

În 1861 în Rusia ţarul Alexandru II decretează dezrobirea şi 
împroprietărirea ţăranilor. Deşi în Basarabia robia ţăranilor dispăruse 
încă în 1749, pe timpul lui Constantin Vodă Mavrocordat, totuşi mulţi 
latifundiari basarabeni se agită pe chestia împroprietăririi clăcaşilor. Se 
alege chiar o delegaţie în frunte cu mareşalul nobilimii basarabene Mihail 
A. Cantacuzino, cu însărcinarea de a interveni pe lângă ţarul Alexandru 
II, ca legea din 19 februarie 1861 să nu aibă efect asupra Basarabiei, pe 
motivul că clăcaşii basarabeni nu sunt şi nu au fost robi ca în Rusia, ci 
«plugari liberi». «În societatea basarabeană, zice P. A. Cruşevan (op. cit., 
372-373), pe tema aceasta se duceau discuţii pasionate şi interminabile». 

Intervenţia delegaţiei însă nu reuşi42 şi reforma agrară, introdusă în 
Basarabia prin Ucazul imperial din 14 iulie 1868, se aplică, ca şi în Polonia 
şi Lituania, într-o măsură mult mai largă şi mai favorabilă ţăranilor noştri, 
decât în Rusia Centrală. Pe când în Rusia Centrală s-a dat de fiecare cap de 
familie câte 1-1½ desetine, în Basarabia 7-16. 

Bineînţeles, scopul era politic: atracţia simpatiei maselor ţărăneşti 
pentru Ţar şi Rusia ţaristă43. 

În 1864 se introduc în Rusia Centrală regulamentele noi (novle ustavi) 
privitoare la reorganizarea justiţiei pe noi temelii, precum şi statutele 
procedurale civil şi penal. 

Apoi urmează celelalte mari reforme, ca: Zemstva, Dumele orăşeneşti, 
legea presei, reorganizarea poliţiei, etc. În Basarabia toate aceste reforme 
se introduc ceva mai târziu. 

Tineretul nostru moldovenesc care îşi făcuse studiile în şcolile înalte 
din Odesa, Chiev, Moscova, Harcov, Petersburg şi în alte centre culturale 

41  P. A. Cruşevan, Basarabia, Moscova, 1903, p. 372. 
42  Ibidem, p. 312. Vezi şi Z. Arbore, Basarabia în secolul XIX, Bucureşti, 1898, p. 

132 şi urm. Vezi şi A. N. Krupenski, op. cit., p. 48 şi legea din 14 iulie 1868. 
43  Z. Arbore, op. cit., p. 132. 
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ruse, unde domina atmosfera reformelor eliberatoare, aflându-se sub vraja 
acestor reforme, nu putea fi contra împroprietăririi ţăranilor basarabeni, 
afară doar de mici excepţii, mai ales că şi în Principatele Unite reforma 
agrară se înfăptuise încă din 1864. 

În afară de chestiile ce se discutau în cercurile politice şi culturale din 
Rusia Centrală, în sânul tineretului intelectual basarabean se ridică şi se 
discută şi chestii cu caracter pur local, ca limba moldovenească în şcoală, 
administraţie, justiţie şi biserică, ca înfiinţarea unei reţele întregi de şcoli 
primare, de spitale şi dispensare, de puncte agronomice etc. 

Din corespondenţa lui Iancu Străjescu, fost membru al Academiei 
Române, cu Ştefan C. Gonata, fost şi el membru al Academiei Române, 
corespondenţă ce vom publica-o în alt studiu ce pregătim, apoi din dosarele 
secrete ale Guvernatorilor militari din Chişinău44, precum şi din «Mesagerul 
Oblastei Basarabiei“ («Bessarabskie Oblastnîe Vedomosti»), organ 
săptămânal al autorităţilor ruse din Basarabia, partea neoficială, pentru anii 
1862-1867 – reiese clar că tineretul intelectual moldovenesc de pe atunci se 
ocupa, în modul cel mai serios, de înfiinţarea la Chişinău a unei tipografii 
moldoveneşti (I. V. Cristi în 1862), de scoaterea unui ziar moldovenesc 
(Gh. S. Gore în 1863), de publicarea unui «abecedar român“ şi a unei 
«Istorii Naturale“ (Şt. Gonata), de tipărirea unei «Istorii a Românilor», de 
organizarea unor transporturi de literatură rusă privitoare la Basarabia din 
Rusia în România, etc., etc. 

Astfel naşte în Basarabia curentul naţionalist şi chiar separatist, nutrit 
bineînţeles, în cea mai mare parte, de marele eveniment al Unirii Moldovei 
cu Muntenia (1859). 

În fruntea acestui curent, între alţii, se află şi Nicolae Şt. Casso. Aceasta 
ne-o dovedeşte următorul document oficial rus, deşi «foarte secret». 

Guvernatorul General al Novorosiei şi al Basarabiei, P. E. Kotzebue, 
la 23 mai 1863 trimite Guvernatorului din Chişinău, baronului Vellio, 
următoarea adresă:

«Am primit o informaţie cum că nobilimea basarabeană, pregătindu-se 
a redacta o adresă Împăratului cu prilejul evenimentelor din Polonia45, este 
împiedicată de opoziţia partidului boierilor care visează să restabilească 
naţia moldovenească în Basarabia, în vederea apropierii împrejurărilor, 
care ar da naţiei dreptul a cere Unirea cu Moldova. 

În fruntea acestui partid stau: Secretarul Adunării Deputaţilor Nobilimii 
Alexandru Cotruţă, fratele său Carol Cotruţă, judecător la Tribunalul 

44  L. T. Boga, Lupta pentru limba română şi ideea unirii la românii basarabeni 
după 1812, Chişinău, 1932, p. 30. 

45  Înăbuşirea revoluţiei poloneze din 1863 de către namestnicul Muraviov, poreclit 
«Spânzurătorul». 
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Regional Chişinău-Orhei, doi fraţi Casso46, fii lui Ştefan Casso, doi fraţi 
Ioan şi Constantin Cristi, Constantin Cazimir şi fiul său student47. 

Rog Excelenţa Voastră să mă încunoştinţaţi, în ce măsură informaţia 
aceasta merită crezare». 

(ss) P. Kotzebue48

Că această informaţie corespundea adevărului şi «merită crezare», 
se poate constata din altă adresă secretă a aceluiaşi Guvernator General 
Kotzebue, şi anume din 21 martie 1864 către generalul Antonovici, 
Guvernator al Basarabiei. 

Iată ce afirmă Kotzebue, între altele, în această adresă: «Moldovenii din 
Chişinău, tineri din bune familii, au legături cu Iaşii şi Bucureştii, pentru 
Unirea Basarabiei cu Principatele»49. 

Vasăzică, N. Casso, la vârsta de 24 ani, împreună cu alţi moldoveni, 
tineri din bune familii, se găsea în fruntea «partidului boierilor moldoveni 
care visau restabilirea naţiei moldoveneşti din Basarabia, în vederea Unirii 
Basarabiei cu Moldova», care aveau legături cu Iaşii şi Bucureştii, pentru 
Unirea Basarabiei cu Principatele şi care făceau nobilimii basarabene 
«opoziţie», pe tema trimiterii ţarului Alexandru II a unei adrese slugarnice 
de felicitare, cu prilejul înăbuşirii revoluţiei poloneze (1863), provocată, 
după cum se ştie, de regimul asiatic moscovit şi de politica blestemată de 
deznaţionalizare forţară. 

În afară de adresele oficiale şi secrete de mai sus, naţionalismul lui N. 
Casso se poate constata şi din următoarele documente şi fapte:

1. În «Amintirile din Junimea“ de Iacob Negruzzi, spicuim următoarea 
informaţie: «găsindu-se pe atunci în Iaşi Nicu Cassu, proprietar bogat în 
Basarabia şi nepot al lui Pogor, el se hotărî să puie principalul capital pentru 
cumpărarea tipografiei lui Cozadin şi să o lese în întrebuinţarea Junimei“ 
(p. 76). 

Vasăzică, N. Casso depune principalul capital pentru cumpărarea 
tipografiei lui Cozadin şi o dăruieşte «Junimei». 

Bineînţeles, dacă N. Casso nu ar fi fost naţionalist, nu făcea acest gest 
cu cumpărarea tipografiei. 

2. Într-o ciornă a veniturilor «Junimei“ din anii 1865-1866, găsim 
înscris cu mâna lui Titu Maiorescu pe N. Casso cu «donaţia de 108 ruble»50. 

46  Nicolae şi Aristide Casso. 
47  P. C. Cazimir. 
48  L. T. Boga, op. cit., p. 31. 
49  Tot acolo, p. 32. 
50  Vezi a) revista „Convorbiri literare”, 1. V. 1938, p. 10, şi b) Gh. Bezviconi, Din 

alte vremi, Bucureşti, 1940, p. 30. 
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3. Răposatul Sever Zotta în cartea sa «La centenarul lui Vasile 
Alecsandri 1821-1921“ (Iaşi, 1921), pagina 89, printre membrii «Junimei“ 
îl pomeneşte la nr. 28 şi pe Nicolae Casso, intrat în societatea literară 
«Junimea“ în 1865, adică la vârsta de 26 ani. 

Putea oare N. Casso, dacă nu ar fi fost naţionalist, să intre într-o 
societate, chiar literară, din străinătate, ştiind că acest lucru, fără avizul 
autorităţilor ruse, este strict interzis?

Se ştie că Ştefan C. Gonata şi Alexandru Tadeu Hajdău, numiţi în 1867 
membri ai «Societăţii Literare“ din Bucureşti, devenită ulterior Academia 
Română, au fost siliţi să renunţe «de bună voie“ la această calitate51. 

4. În arhiva d-lui Vasile Panopol, o rudă a lui Vasile Pogor, care era unul 
din întemeietorii «Junimei», s-au păstrat câteva socoteli din 1871, scrise 
de mâna lui V. Pogor, relativ la librăria «Junimei», în care socoteli, între 
membrii «Junimei», sunt trecuţi Nicu Casso cu 200 galbeni şi D. Bantâş 
(Dimitrie Teodor Bantâş, vărul Smarandei Casso) cu 100 galbeni, deşi 
Bantâş în mod oficial niciodată nu a făcut parte din societatea «Junimea». 

Ţinem să mulţumim d-lui V. Panopol şi pe această cale, atât pentru 
amabila comunicare a datelor preţioase de mai sus, privitoare la N. Casso, 
cât şi a spiţei neamurilor Cerchez, Pogor şi Bantâş52. 

5. «Adevărul Literar şi Artistic», nr. 159 din 23 decembrie 1923 
reproduce, dintr-o colecţie de stampe ale Academiei Române, un tablou 
cu fotografiile membrilor «Junimei“ din anul 1873, în număr de 41. Între 
aceste fotografii, la nr. 37, o găsim şi pe acea a compatriotului nostru 
basarabean N. Casso. Identificarea membrilor «Junimei“ a fost făcută de 
Iacob Negruzzi. 

Înfiinţarea de şcoli moldoveneşti 

Dar N. Casso nu era omul care să se mulţumească cu modesta activitate 
la «Junimea“ din Iaşi. El ardea de dorinţă să activeze pe terenul naţional în 
Basarabia. 

Toţi contemporanii care au cunoscut activitatea sa, în unanimitate 
mărturisesc că N. Casso, pe socoteala sa proprie, în contradicţie cu legile 
ruse, a înfiinţat la Chişcăreni o şcoală primară moldovenească, unde învăţau 
cam vreo sută de băieţi şi fete de săteni. 

51  Liviu Marian, A. T. Hajdău şi Academia Română, Bucureşti, 1932, p. 27. 
52  Despre familia Bantâş vezi în Arhivele Statului din Chişinău, secţia nobilimii, 

dosarul nr. 57 din 1839. 
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A. N. Krupenski, fost mareşal al Basarabiei, care era căsătorit cu 
nepoata lui N. Casso, fata lui Aristide Casso, Eufrosina, afirmă că şcoli 
moldoveneşti au fost înfiinţate de N. Casso, pe toate moşiile sale. 

D-na Olga Cruşevan afirmă, că în total au fost înfiinţate de N. Casso 5 
şcoli primare moldoveneşti. 

Ca învăţător la şcoala din Chişcăreni, după mărturia d-nei Eufrosina I. 
Rădăuţanu, născută Balâc, a funcţionat un oarecare Butovici53. 

Alţii însă afirmă, că acolo au predat şi învăţătorii invitaţi de la Iaşi54. 
În şcoala aceasta N. Casso stăruia să se dea elevilor şi elevelor, în afară 

de meşteşugul de a citi şi a scrie româneşte cu litere latine, cât mai multe 
cunoştinţe agricole şi gospodăreşti55. 

Când anume au luat fiinţă aceste şcoli, nu am putut stabili. Socotind însă 
după vârsta d-nei E. Rădăuţanu, care şi ea a învăţat la şcoala moldovenească 
a lui N. Casso din Chişcăreni, putem presupune cu aproximaţie că aceste 
şcoli au putut funcţiona între 1870 şi 1875. 

În orice caz, ele au funcţionat doi ani de zile şi apoi au fost închise de 
autorităţile şcolare ruse. 

D-na E. Rădăuţanu, fiica preotului din Chişcăreni Ion Balâc56, îşi 
aminteşte că, în afară de Serghei Rădăuţanu, viitorul ei soţ, băiat de mazâl 
din satul Flămânzeni jud. Bălţi, în şcoala moldovenească din Chişcăreni 
a mai învăţat şi Varvara Badima, mama cunoscutului doctor din Chişinău 
Derevenco. 

Serghei Rădăuţanu a fost trimis de N. Casso să-şi continue studiile la 
liceul din Iaşi, apoi la Facultatea de drept din Paris. 

D-na E. Rădăuţanu, după propria ei mărturisire, a prins deosebită 
dragoste de literatura şi istoria română numai sub influenţa lui N. Casso. 
D-sa, femeie în vârstă, ne-a declamat într-o seară la Chişinău o serie de 
poezii din V. Alecsandri, M. Eminescu ş.a. 

Cât a fost de mare influenţa românească a lui N. Casso asupra familiei 
Rădăuţanu, se poate vedea din faptul, că d-na E. Rădăuţanu, după moartea 
prematură a soţului ei, a pus în 1906, să i se graveze pe placa de marmoră 
neagră de pe mormântul din ograda bisericii vechi din Chişcăreni, 
următoarele versuri de M. Eminescu:

... Şi dacă norii deşi se duc
53  Nu cumva d-na E. Rădăuţanu confundă pe Butovici cu C. F. Bulatovici, care 

fusese mai înainte profesor de limba moldovenească la şcoala ţinutală din Bălţi? (Vezi: 
Cărţulia comemorativă a Oblastei Basarabiei pe 1862, p. 259). 

54  Hristofor Clipa, Amintiri despre N. Casso, Foleşti, 1921. 
55  Ilie D. Todorovschi, N. S. Casso, Chişinău, 1923. 
56  Pr. Paul Mihailovici, Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, 1938, p. 54. 
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De iese‑n luciu luna,
E ca aminte să‑mi aduc
De tine‑ntotdeauna...57 

Adversarii lui N. Casso îl învinuiau, că dânsul se opunea la dezvoltarea 
şi înmulţirea şcolilor primare în judeţul Bălţi. Adevărul e, că N. Casso se 
împotrivea nu învăţământului primar în genere, ci învăţământului în limba 
rusă. 

După desfiinţarea şcolilor lui moldoveneşti, el într-adevăr a devenit 
foarte sceptic faţă de învăţământul primar rusesc în Basarabia, pe care îl 
considera ca instrument pentru deznaţionalizarea moldovenilor58. 

Datinile şi obiceiurile vechi moldoveneşti  
erau respectate cu sfinţenie în casa lui Nicolae Casso

«În conac, spune d-na O. Cruşevan, se procopseau o serie de babe 
exotice», legate la cap «de modă», cu nume neaoşe româneşti: Zamfira, 
Zoiţa, etc., care scărmănau lâna, torceau fuioare şi care «sunau a pământ 
vechi românesc... Iar bucătarul Vasile, adus de peste Prut, excela în feluri 
de mâncăruri moldoveneşti... ». 

Tot d-na O. Cruşevan povesteşte că soţii Casso admirau şi încurajau 
vechea industrie moldovenească a covorăritului. Ei au studiat diverse 
mozaicuri din bisericele din Florenţa şi au comandat după aceste mozaicuri, o 
serie de «izvoade». După aceste izvoade, ţărancele moldovence de pe moşiile 
soţilor Casso au creat minuni de covoare, minuni ca execuţie şi colorit. 

În lupta sa pentru deşteptarea conştiinţei naţionale la moldoveni, 
N. Casso era totdeauna secondat şi ajutat în totul de soţia sa «Cucoana 
Smaranda». 

Când Smaranda Casso, zice d-na Cruşevan, îşi făcea dimineaţa 
plimbarea obişnuită în parc şi când apoi se oprea şi se azeza pe o bancă 
rustică, ea «totdeauna era înconjurată“ şi însoţită de copii de sat. Ea le 
preda alfabetul românesc, «îi învăţa să scrie şi să citească, le spunea poveşti 
şi legende vechi de-ale patriei de peste Prut». 

De Crăciun şi Paşti, N. Casso în fiecare an trimitea la o mulţime de 
funcţionari săraci, pachete şi coşuri de unt, brânză, făină, ouă, păsări, vin şi 
alte produse de pe moşiile sale. 

Tot de aceste sărbători, ţăranii din satele din împrejurime veneau «la 
curte“ împreună cu flăcăii şi fetele lor să hiritisească pe «cuconu Neculai 

57  Din poezia: «Şi dacă ramuri bat în geam»... 
58  Vezi: Dr. Hâncu, C. Crupoviatchin, I. Todorovschi şi N. G. (Nicolae Gafenco): 

Trecutul Basarabiei. Nicolae Stepanovici Casso, Chişinău, 1926, p. 3. 
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şi pe cucoana Smaranda“ cu Sf. Sărbători. Totodată apăreau «în curte“ 
lăutarii şi îndată horele şi sârbele, la care luau parte «boieru şi cucoana»59. 

Nicolae Casso încearcă să organizeze o rebeliune  
în contra jugului moscovit

Nicolae Nicolaevici Gafenco, fost consilier la Curtea de Apel din 
Varşovia, în broşura sa Trecutul Basarabiei. Nicolae Stepanovici Casso, 
scrisă în ruseşte (Chişinău, 1926), ne dă câteva informaţii şi caracteristici, 
privitoare la N. Casso, extrem de interesante. 

«Dezlipirea Basarabiei de Rusia, zice N. N. Gafenco, şi reîntoarcerea 
ei la România, a fost visul tainic al vieţii lui întregi. Prin toată viaţa lui 
Casso..., ca un fir puternic şi neîntrerupt, trece lupta lui dârză contra politicii 
de rusificare a Basarabiei şi pentru reîntoarcerea ei la situaţia politică din 
trecut, sub sceptrul României“ (p. 1-2). 

Vorbind de revoluţia polonă din 1863, N. N. Gafenco subliniază:
«Sub influenţa acestui eveniment, dar poate şi aţâţat de minţile agitate 

ale polonezilor refugiaţi din Polonia în Basarabia, Casso (în vârstă de 24 
ani – n.n.) se aprinde de fosul tineresc al sentimentului patriotic moldovenesc 
şi cugetă şi el la o asemenea revoluţie în Basarabia contra regimului rusesc, 
pe care îl ura de mult. 

El începe a organiza în taină cete de câte o sută din mazilii şi răzeşii pe 
care îi avea ca partizani, şi trimite o delegaţie secretă la Iaşi... cu misiunea 
de a căpăta arme necesare pentru începerea rebeliunii. 

Dar planul acesta necugetat s-a prăbuşit, căci la Iaşi ministrul 
Kogălniceanu i-a dovedit delegaţiunii absoluta imposibilitate a realizării 
ideii de revoluţie şi a convins-o să se potolească, aşteptând pentru acest 
scop timpuri mai favorabile“ (p. 2). 

Informaţia aceasta despre pregătirea unei rebeliuni N. N. Gafenco o 
deţinea de la d-ra Elena G. Donici, nepoata lui N. Casso din Franţa. Punând 
veracitatea ei la oarecare îndoială, el o lasă pe răspunderea d-rei Donici. 

Dar autorul broşurii ţine imediat să adauge:
«Însă toată viaţa şi activitatea lui Casso, ce au urmat după aceasta, sunt 

martore, că aceste năzuinţi şi scopuri, deşi manifestate în chip mai paşnic şi 
mai potolit, nu l-au părăsit până la scândura sicriului lui şi au fost gândurile 
lui ascunse şi permanente“ (p. 2). 

Deci, ar vrea să zică N. N. Gafenco, N. Casso a rămas acelaşi duşman 
neînduplecat al jugului rusesc, schimbând numai metoda de luptă, conform 
cu împrejurările. 

59  C. Crupoviatchin, op. cit. 
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 Trebuie să menţionăm că d-ra Elena G. Donici, o mare patriotă română, 
care la Conferinţa de Pace din Paris (1919-1920) ne-a dat un foarte preţios 
concurs în lupta ce s-a dus contra lui A. N. Krupenski, duşman înverşunat 
al Unirii Basarabiei cu România, ne-a povestit şi nouă acest episod din 
viaţa unchiului său N. S. Casso. 

În afară de aceasta, ea ne-a trimis în copii o serie de documente 
privitoare la trecutul moldovenesc din Basarabia care, din nenorocire, au 
fost răvăşite la Chişinău de ocupaţia sălbatică bolşevistă din 1940-1941. 

De veracitatea episodului povestit de d-ra E. G. Donici şi repetat de N. 
N. Gafenco, noi nu ne îndoim şi iată pentru care motive:

1) Acest episod corespunde perfect cu întreaga structură sufletească 
a lui N. Casso; naţionalist înfocat şi idol al mazililor şi răzeşilor, urând 
pe Ruşi de moarte, el putea crede la vârsta de 24 ani, lipsit de experienţa 
cuvenită, în izbânda revoluţiei, mai ales dacă ea ar fi izbucnit, cum se 
plănuia, concomitent şi în celelalte provincii subjugate. 

Aici s-ar putea pune întrebarea: dar conducătorii revoluţiei polone din 
1863 erau ei cu mai multă experienţă? Nu trebuia oare şi ei să ştie câtă 
putere armată avea Ţarul Alexandru II?

Şi să nu uităm nici sprijinul ce Apusul a promis să-l dea Polonezilor, 
îndată ce va izbucni la ei revoluţia. 

2) N. Casso, după cum mărturisesc documentele oficiale ruseşti, citate 
mai sus, era unul din fruntaşii grupării naţionaliste moldoveneşti, care din 
tot sufletul dorea unirea Basarabiei cu Principatele Unite. 

3) N. Casso în toată viaţa şi activitatea sa a rămas consecvent cu 
concepţiile sale antiruse şi separatiste. 

4) Pe de altă parte, mazilii şi răzeşii, care îl adorau pe N. Casso, uşor 
puteau fi răsculaţi contra regimului moscovit. Căci din ei încă nu dispăruse 
duhul de luptători ai înaintaşilor lăpuşneni, orheieni şi soroceni din secolul 
XVI şi XVII, mai ales de pe timpul serdarului de Orhei Mihalcea Hâncu, 
despre care până azi a rămas proverbul: «Vodă vrea, da Hâncu ba!». 

Ca dovadă pot sluji răscoalele contra autorităţilor ruse:
a) a răzeşilor din satul Răzeni, jud. Chişinău, în 1867, pentru apărarea 

moşiei lor răzeşeşti60, dăruită de Ştefan cel Mare în 148461 şi răpită de 
proprietarul vecin Gumalic în întindere de 15 000 desetine;

b) a răzeşilor din satul Corneştii, jud. Bălţi, în 1903, în legătură cu 
60  Vezi M. C. Zozulinov, în «Bessarabskie Oblastîe Vedomosti», august 1867. Vezi 

şi ziarul «Svobodnaia Bessarabia“ nr. 250 din 8 martie 1918. 
61  I. Bogdan, Documentul Răzenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în 

sec. XV, Bucureşti, 1908. 
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scoaterea în vânzare a unei părţi (1 000 desetine) din răzăşia lor, de către 
proprietarul vecin Hristofor Gherasim Anuş62;

c) a mazililor din satele Dereneu, Ungheni, Mândreşti ş.a. din judeţele 
Chişinău, Orhei şi Bălţi, în 1907, pentru apărarea privilegiilor lor de secole, 
confirmate şi de Ţarul Alexandru I în 1818, dar călcate în picioare de 
autorităţile locale administrative în 1905-1907 şi altele63. 

În cazurile de la Răzeni, Ungheni, Mândreşti şi Dereneu, luptele s-au 
dus chiar împotriva unităţilor militare ruse, căzând din ambele părţi mulţi 
morţi şi răniţi. Bineînţeles că şi mai mare a fost numărul celor întemeiaţi, 
precum şi acelor trimişi în Siberia. Iată pentru ce înclinăm a crede în 
veracitatea episodului de mai sus, povestit de d-ra Elena G. Donici. 

Ar fi foarte interesant de ştiut: cine au fost sfetnicii şi colaboratorii lui 
N. Casso în plănuirea rebeliunii răzeşeşti şi mazileşti din 1863, precum şi 
care au fost legăturile lui cu iniţiatorii revoluţiei poloneze din acelaşi an, 
căci după cum se vede din romanul lui D. C. Moruzi Pribegi în ţară răpită, 
aceste legături au existat. 

Dar aceasta deocamdată rămâne una din tainele trecutului nostru 
basarabean. 

Nicolae Casso în fruntea Partidului Moldovenesc  
din judeţul Bălţi

Despre existenţa partidelor politice în judeţul Bălţi, Mihail R. 
Cozmopulo ne povesteşte următoarele:

«Oamenii politici de pe atunci (1880-1890) din judeţul Bălţi se 
împărţeau în două tabere: partidul moldovenesc şi partidul rusesc. În 
fruntea partidului moldovenesc stătea N. S. Casso. În fruntea partidului 
rusesc – Chiriac V. Leonard. 

Primul se sprijinea pe masele de răzeşi, mazâli şi ţărani. Al doilea pe 
proprietarii înstrăinaţi sau venetici şi pe cinovnicimea rusă şi rusificată. 

O bună parte din proprietarii greci şi armeni se găseau în tabăra lui N. 
S. Casso. 

Luptele între cele două partide se manifestau îndeosebi în Adunările 
Zemstvei. 

62  Prinţul S. D. Urusov, Însemnările unui guvernator, Petersburg, 1910, p. 210. 
63  Paul Gh. Gore, Un memoriu asupra mazâlilor basarabeni (Zapisca ob 

odnodvorţah Bessarabii), Chişinău, 1908, p. 4. şi Ucazul Senatului Rus din 28 septembrie 
1909. 
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Adunarea Zemstvei se compunea din 36 deputaţi (glasnîe): zece (10) 
de la ţărani, aleşi câte unul din fiecare voloste (plasă), şi 26 de la proprietari, 
cler, învăţământ, primăria oraşului Bălţi, etc. 

Deputaţii ţărani aproape totdeauna erau de partea lui N. Casso. 
La alegerile judecătorilor, N. S. Casso care prezida Adunările Zemstvei 

în calitate de mareşal al nobilimii judeţene, practica de obiceiu următorul 
truc electoral: Când vroia ca Adunarea să aleagă pe candidat, el scotea 
batista albă din buzunar şi îşi ştergea fruntea. Aceasta însemna că toţi 
partizanii lui trebuie să dea candidatului bile albe. Când vroia să trântească 
pe candidat, el îşi netezea barba sa neagră şi deputaţii partizani îi trânteau 
candidatului bile negre. 

Tot aşa proceda N. Casso şi la votarea diferitelor proiecte de hotărâri ce 
veneau în faţa Adunării». 

Încurajarea intelectualilor moldoveni

N. Casso căuta, în acelaşi timp, să protejeze şi să încurajeze pe 
intelectualii moldoveni. Unul dintr-aceştia a fost doctorul Calistrat P. 
Hâncu, care a ajuns directorul Spitalului din Bălţi. 

Iată ce spune, în această privinţă, însuşi doctorul Hâncu:
«Eu personal am făcut cunoştinţă cu N. S. Casso în 1884, în curând 

după intrarea mea în Zemstva Bălţi ca medic. Aflând că eu sunt moldovean 
şi că stăpânesc bine limba moldovenească, că în timpul războiului ruso-turc 
(1877-1878) am fost în România, iar după războiu am fost în străinătate..., 
el s-a interesat de persoana mea şi m-a angajat ca medic al casei sale, 
plătindu-mă peste măsură de darnic şi, după părerea mea, mai presus de 
meritele mele, de munca, experienţa şi cunoştinţele mele». 

Alt protejat al lui N. Casso a fost judecătorul de pace Mihail Şerban, 
originar din regiunea Stolnicenilor (Bălţi). 

Iată ce povesteşte M. Şerban într-o scrisoare din 7 februarie 1923, 
adresată autorului acestui studiu, scrisoare care oglindeşte întrucâtva epoca, 
moravurile ei şi luptele politice. 

«Răposatul Nicolae Stepanovici Casso, zice M. Şerban, este cea mai 
frumoasă amintire a tinereţei mele. El a fost cel mai bun dintre oamenii 
acelui timp. Prima dată am avut fericirea să fac cunoştinţă cu răposatul N. 
S. Casso în Odesa, în 1881, când eram încă student, în casa negustorului 
Abram Grinberg, căruia Casso îi vânduse recolta grâului de pe două mii de 
fălci. 

Cu prilejul acestei afaceri, eu mi-am permis să-mi exprim în câteva 
cuvinte o părere, care i-a plăcut lui Nicolae Stepanovici... 
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După aceasta noi ne-am despărţit şi până la octombrie 1882 eu nu am 
avut ocazia să-l mai văd... 

La 5 octombrie 1882, primesc de la Nicolae Stepanovici o telegramă în 
care sunt întrebat: dacă aş dori să fiu judecător de pace în judeţul Bălţi şi în 
caz pozitiv să vin la Bălţi, căci cenzul necesar pentru mine (eu eram sărac 
ca un şoarece de biserică) va fi făcut şi eu voiu fi ales. 

Bineînţeles, nespus de recunoscător, eu lichidai slujba ce o aveam la 
Odesa, în Progimnaziul Nr. 2 în calitate de profesor, şi plecai la Corneşti 
(jud. Bălţi) la proprietarul Nicolae Albot, cu care am pornit la 2 noiembrie 
1882 la Bălţi. Pentru a doua zi fuseseră fixate alegerile. 

Adunarea Zemstvei s-a deschis, după cât îmi aduc aminte, seara64. 
Şedinţa a fost furtunoasă. Chiriac Vaslievici Leonard fierbea. Nicolae 
Stepanovici se agita şi îi tot replica, iar cenzul meu se fabrica în noaptea 
aceea la biroul («contora») proprietarilor oraşului Bălţi65. 

Când a venit la ordine alegerea judecătorilor şi s-a anunţat candidatura 
mea, Leonard s-a opus categoric. Mi s-a propus să renunţ la candidatură, 
dar eu am refuzat. S-a început atunci terfeleala lui Albot, cu care am venit 
şi critica cenzului meu nocturn. 

Dar nimic nu le-a folosit adversarilor mei. Alegerile s-au făcut şi eu 
am fost ales... contra moşierului Glijinski. Acesta tot atunci mi-a oferit 
o filodormă în sumă de zece mii ruble, numai ca să renunţ la postul de 
judecător. Însă eu nu am putut să vând încrederea cu care m-a onorat 
Adunarea Zemstvei. 

Contra alegerii mele s-a trimis un protest Senatului, dar până la Ukazul 
Senatului eu am intrat întru îndeplinirea funcţiunei de judecător, fiindu-mi 
fixată camera în satul Sângereia. Numai la 30 aprilie 1883, prin Ukazul... 
Senatului, eu am fost confirmat în funcţie». 

Expirând 3 ani, pentru care termen fusese ales, M. Şerban a doua oară 
a fost ales cu unanimitate de voturi încă pe 3 ani. 

M. Şerban era frate cu doctorul I. Şerban, chirurgul, şeful Spitalului din 
Bekir-Stolniceni (jud. Bălţi), construit de un alt mare naţionalist, filantrop 
şi democrat, Mihail V. Stroescu, care dăruise, după cum am spus mai sus, 
pentru întreţinerea spitalului şi dispensarului circa 900 desetine de pământ66. 

Doctorul C. P. Hâncu mărturiseşte cu durere, că acest spital, în timpul 
anarhiei revoluţionare din 1917, a fost distrus şi prădat de gunoaiele 

64  Preşedinte al adunării era mareşalul Mihail Asnaş. 
65  Proprietari ai oraşului Bălţi pe ¾ erau Catargieştii, iar pe ¼ Krupenschieştii. 
66  Dr. I. Şerban, după terminarea facultăţii de medicină la Kiev, a fost trimis de M. 

V. Stroescu pe contul său la Paris, unde timp de 4 ani s-a specializat în chirurgie. Apoi a 
fost şeful spitalului lui M. V. Stroescu din Bekir-Stolniceni. 
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ţărănimii din satele vecine cu Stolnicenii, după cum la Ocniţa Hotinului, 
cum afirmă d-na Dvoicenco în una din scrierile sale, bestia roşie şi codina 
ţărănească sălbăticită, tot în 1917, a profanat mormântul poetului Costache 
T. Stamati67, alt mare naţionalist moldovean. Această bestie roşie, în 
nădejdea de a găsi lucruri preţioase, i-a scos şi i-a împrăştiat osămintele, iar 
sicriul de zinc al poetului l-a transformat în «albie pentru baie». 

În casa lui Nicolae Casso nu se vorbea ruseşte

N. Casso evita societatea ruşilor şi a rusificaţilor. De aceea lumea 
credea că el e om închis, nesociabil şi necomunicativ. 

În realitate însă, N. Casso boicota limba rusă, adică limba poporului 
care ţinea în robie pe moldoveni, pe care vroia să-i facă ruşi cu de-a sila; 
boicota limba cinovnicilor venetici, care nu-i scoteau pe moldoveni din 
«barani“ (berbeci) şi din «cap de bou». De aceea N. Casso nu voia să 
vorbească ruseşte. 

Ba mai mult chiar. N. Casso considera ca o insultă adusă lui personal, 
dacă cineva îndrăznea să-i vorbească în casa lui pe ruseşte. 

Când autorul acestui studiu locuia la Bălţi (1907-1917), bătrânul 
Ion M. Chirica, fost membru al Upravei Zemstvei din Bălţi şi fost intim 
colaborator al lui N. Casso, i-a povestit următorul episod din viaţa acestuia. 

Într-o vară, s-au prezentat la conacul lui N. Casso din Chişcăreni un 
profesor de agrogeologie de la Universitatea din Odesa, cu asistentul său, 
care vroiau, în scop ştiinţific, să facă nişte săpături pe un deal de pe una 
din moşiile soţilor Casso şi care aveau nevoie de autorizaţia proprietarului. 

Primiţi la conac, agrogeologii începu să-i vorbească lui N. Casso în 
ruseşte. N. Casso imediat le răspunde în moldoveneşte:

– Iertaţi-mă, vă rog, eu nu ştiu ruseşte. Domniile Voastre nu ştiţi 
moldoveneşte?

Savanţii ruşi dau din umeri în semn că nu ştiu moldoveneşte. N. Casso 
îi întreabă:

– Parlez vous français, messieux?
– Niet, – a fost răspunsul învăţaţilor. 
– Sprechen Sie deutsche, meine Herren?
– Niet. 
Atunci N. Casso strigă pe vătaful său Vasile Bălcăuţeanu şi-l roagă:
– Măi Vasile, tu ai fost la «moscali»68 şi ştii ruseşte. Ia vezi, te rog, ce 

vor boierii iştia de la mine. 
67  Viaţa şi opera lui C. Stamati, Bucureşti, 1934, p. 49. 
68  Adică: «Ai făcut armata la ruşi». 
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După ce vătaful Bălcăuţeanu a intrat în vorbă cu agrogeologii ruşi şi 
după ce el i-a tălmăcit stăpânului său scopul venirii lor, N. Casso, «dumerit», 
nu numai că le-a permis să-şi facă săpăturile ce-i interesau, ci a poruncit 
vătafului să le pună la dispoziţie doi săpători şi chiar i-a poftit la masă. 
Dar, fiindcă agrogeologii nu ştiau moldoveneşte, iar gazda «nu înţelegea 
ruseşte», musafirii au trebuit să ia masa singuri. 

Acest episod mai târziu ne-a fost confirmat de învăţătorul Porfirie Fală, 
prea cunoscutul naţionalist din Buteştii judeţului Bălţi, precum şi de Andrei 
St. Herţa, căpitan de mazâli din satul Flămânzeni (Bălţi). 

Iată şi alt episod, pe care ni-l povesteşte doctorul C. P. Hâncu, care 
mărturiseşte şi el, că N. Casso nu vorbea în casa sa ruseşte:

«Comandantul unei unităţi ruse de cavalerie, în grad de general, zice 
Dr. Hâncu, făcea cu ofiţerii şi soldaţii săi nişte exerciţii în apropiere de 
moşia Chişcărenii. Acest general trimite ordonanţa sa la proprietarul 
Chişcărenilor să-i comunice ca să le pregătească dejunul. 

Masa a fost servită pentru aceşti «musafiri“ în mod strălucit, cu o 
«baterie“ întreagă de butelii de vin propriu şi străin, de cognac, licheururi, 
şampanie, etc. 

Musafirii au venit, au vroit să vadă pe stăpânii casei, dar... aceştia 
plecaseră de acasă. Musafirii au mâncat fără ei şi... au lăsat plată pe 
tacâmuri». 

Bineînţeles, că aceşti musafiri nepoftiţi, prin gestul lor necuviincios, 
au dovedit ceea ce sunt în stare să facă reprezentanţii armatei ruse. Dar N. 
Casso, nici chiar pentru un general rus, nu a vroit să-şi calce principiul de 
a nu vorbi ruseşte în casa sa. 

Renegatul A. N. Krupenski despre Nicolae Casso

În fine, pentru a se vedea, cum era considerat şi apreciat N. Casso de 
către înalţii demnitari ruşi şi renegaţii basarabeni, e suficient să redăm 
părerea despre el a lui Alexandru Nicolaevici Krupenski, fost mareşal al 
nobilimii basarabene ( 1908-1912), fost şambelan al Curţii imperiale ruse 
care, simţindu-se mai rus decât ruşii, a luptat din răsputeri, la Conferinţa de 
Pace din Paris (1919-1920), contra ratificării Unirii Basarabiei cu România. 

Într-o scrisoare din 17 Ianuarie 1926, provocată de autorul acestui 
studiu şi adresată din Paris lui P. V. Sinadino la Chişinău, A. N. Krupenski 
între altele scrie:

«Despre N. S. Casso ştiu foarte puţin. Informaţii mai amănunţite ar 
putea să deie nepoata sa D-ra Donici69, care trăieşte undeva nu departe de 

69  D-ra Elena Gh. Donici, fiica mareşalului Gheorghe N. Donici. 
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Paris. Eu cu ea şi sora sa70 am rupt toate relaţiile, dar colonia română o 
cunoaşte bine... 

Copii nu a avut. Toată viaţa a fost un românofil pasionat, un poporanist 
şi un duşman înverşunat absolut a tot ce era rusesc. 

A plecat în popor71, a întemeiat şcoli româneşti pe moşiile sale, între 
altele şi la Chişcăreni... Făcea mult bine pentru ţărani şi se bucura din partea 
lor de un mare respect... 

Totdeauna a fost în opoziţie făţişă cu guvernul. Cu toate acestea, a fost 
de câteva ori, câte trei ani, mareşal al judeţului Bălţi. 

În Zemstvă juca rolul de «dictator»... A fost un om de o cinste 
cristalină. Purta o gospodărie foarte mare şi după un sistem propriu special 
şi din cauza aceasta s-a ruinat cu desăvârşire. Îl furau ţăranii şi răzăşii cât 
vroiau. A terminat activitatea sa obştească după introducerea reformei 
«Zemschi-Nacialnicilor», când s-a format o puternică opoziţie, condusă de 
P. N. Kişinschi, care a şi fost ales mareşal. 

Eu îl cunoşteam foarte superficial. Sub influenţa lui, nepoatele sale 
Donici, fiicele lui Gheorghe, au învăţat să urască Rusia şi tot ce e rusesc. 

Pe ruşi îi considera ca pe o rasă inferioară şi mârşavă. 
A murit la Paris de boală de inimă». 

Un adaos verbal al D‑nei Olga Cruşevan

Înainte de a trimite lucrarea de faţă la tipar, d-na Olga Cruşevan ne 
comunică verbal, privitor la N. Casso, următorul adaos la cele comunicate 
de d-sa în scris în 1934. 

1) Într-un salon zis «oval“ al castelului de la Chişcăreni, salon mobilat 
în stil rococo, fiecare scaun, fotel şi canapea erau tapiţate cu mătase din 3 
culori discrete: roşu, galben şi albastru, ceea ce reprezenta culorile naţionale 
româneşti. 

2) Într-alt salon se găseau mai multe dulapuri mari cu uşi de geam, în 
care erau expuse cele mai frumoase costume naţionale româneşti: ţărăneşti, 
boiereşti şi domneşti. 

3) Biserica veche de lemn din Chişcăreni, construită înainte de răpirea 
Basarabiei (1812) în stil moldovenesc, era gata să se prăbuşească de 
vechime. Pentru a nu fi înlocuită prin alta de piatră în stil rusesc, N. Casso a 
reparat-o fundamental, bineînţeles pe cont propriu, schimbând toate piesele 
ei putrezite cu altele noi, fără ca biserica să piardă ceva din caracterul 
stilului ei moldovenesc. 

70  D-na Ecaterina Gh. Perisoud. 
71  A se vedea mai sus ce înseamnă «plecarea în popor». 
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4) N. Casso iubea oamenii, iubea animalele, admira natura, mai ales 
florile, admira muzica, îndeosebi cea naţională. 

Înţelegând că muzica e un admirabil mijloc de propagandă naţională, N. 
Casso totdeauna proteja pe lăutarii români, în special pe cunoscutul lăutar 
Lemiş, vestit prin scripca lui fermecătoare, fără care nu se putea închipui 
nici un botez, nici o nuntă, nici o zi onomastică şi în genere nici o petrecere 
în familiile boierilor moldoveni, mai ales celor din nordul Basarabiei. 

Tot N. Casso l-a lansat şi pe vestitul lăutar Jean Gulescu, care ca şi 
cunoscutul scripcar din ţară Pădureanu decorat cu ordinul rus «Sf. Ana», 
nu o dată a cântat în saloanele mondene din Petersburg în faţa marilor duci 
şi înalţilor demnitari ruşi. 

5) Iar Smaranda D. Casso, care era o admiratoare a folclorului 
moldovenesc, a adunat o mulţime de minunate cântece din popor, cele 
mai caracteristice bocete, descântece, proverbe, etc., formând din el un 
voluminos album pictat, în timpul călătoriei prin Italia, de un mare pictor 
italian. 

De soarta acestui album, ca şi în genere de o serie de scrieri nepublicate 
ale lui N. Casso, ca de pildă, despre «Buna organizare administrativă», 
despre «Afinitatea între arta italiană şi cea românească» şi altele, până azi 
nu s-a putut afla nimic. 

Vasăzică, după afirmaţia d-nei O. Cruşevan, N. Casso avea în 
permanenţă în faţa ochilor săi simbolul Statului Român – tricolorul; ţinea 
la stilul vechi moldovenesc al bisericilor şi la costumele noastre; încuraja 
muzica naţională română şi pe propagandiştii ei. Iar Smaranda Casso se 
ocupa şi de folclorul românesc, adică de manifestările artistice şi în genere 
spirituale ale poporului nostru. 

I X .  A d v e r s a r i i  ş i  p r i e t e n i i  
l u i  N i c o l a e  S .  C a s s o

Activitatea lui N. S. Casso, desfăşurată pe atâtea tărâmuri şi manifestată 
într-atâtea direcţii, l-au făcut foarte popular, mai ales în masele largi ale 
ţăranilor, răzăşilor, mazâlilor şi funcţionarilor moldoveni. 

Cei care au căpătat vreun sfat sau vreun ajutor de la N. Casso, nu puteau 
să nu ţină la el, să nu-l respecte, să nu-l iubească. 

La ajutorul şi protecţia lui N. Casso, zice doctorul Hâncu, recurgeau 
chiar şi ispravnicii locali. Însemnătatea lui în ochii mulţimii creştea din ce 
în ce. Administraţia locală, apoi şi cea centrală, s-au pus în gardă... 

Marea lui popularitate nu a putut să nu trezească invidie, rivalitate, ură. 
Pe de altă parte, originalitatea concepţiilor sale, precum şi tenacitatea 
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şi perseverenţa cu care el căuta să introducă aceste concepţii în viaţă, nu 
au putut să nu-l pună în conflict cu autorităţile locale ruse, care aveau alte 
vederi şi adeseori chiar contrarii. 

Toate acestea i-au creat o mulţime de adversari şi chiar duşmani. 
În Consiliul Judeţean al învăţământului, unde N. Casso prezida în 

calitate de mareşal al nobilimii, el căuta să-şi impună concepţia sa asupra 
şcolii primare. De aici adversitatea inspectoratului învăţământului primar 
judeţean, care vedea în şcoală nu atât un mijloc de luminare a poporului, cât 
mai ales un instrument de rusificare. 

În Congresul Administratorilor judecători (Zemschie Nacialnichi)72, 
adeseori oameni cu totul străini de Basarabia şi de viaţa locală, care au 
înlocuit simpatica instituţie de judecători de pace, aleşi de Adunarea 
Zemstvei, N. Casso avea linia lui de conduită faţă de ţărani şi în genere faţă 
de cei mulţi, dar năcăjiţi şi obidiţi, şi aceasta în contradicţie cu misiunea 
administratorilor judecători, care erau datori să supravegheze orice mişcare 
în masa ţărănească. 

De aici neînţelegerea cu unii «Zemschi Nacialnici», mai aes cu cei 
străini de Basarabia, dintre care unii, foşti ofiţeri, credeau că «ţăranii ştiu 
numai de frică“ şi că, prin urmare, trebuie să fie ţinuţi «în mănuşi de arici“ 
(Dr. Hâncu). 

La Cercul de recrutare, unde N. Casso prezida tot în calitate de mareşal 
al nobilimii judeţene, el câteodată îşi exprima regretul că cea mai bună şi 
mai sănătoasă parte a tineretului basarabean se trimite, pentru prestarea 
serviciului militar, cine ştie unde şi de acolo se înapoiază infectată şi 
bolnavă şi fiziceşte şi moraliceşte. 

De aici comandantul cercului de recrutare trăgea concluzia că N. Casso 
e lipsit de patriotism rusesc şi deci e element periculos ordinii publice în 
Stat (Dr. Hâncu). 

În Adunarea Zemstvei el apăra cu toată căldura interesele populaţiei 
săteşti, cerând acordarea mijloacelor necesare pentru şcoli, spitale, 
dispensare, puncte agronomice, etc. Aceasta nu prea convenea marilor 
latifundiari reacţionari, mai ales celor de origine moscovită, care credeau 
că ţăranii nu trebuiesc «alintaţi“ şi că cu cât aceştia vor sta mai mult la 
întuneric, cu atât ei, latifundiarii, vor putea dormi mai liniştiţi şi cu atât 
statul va fi mai ferit de primejdia revoluţiei. 

Apoi N. Casso era un partizan sincer şi devotat al Zemstvei, adică al 
autoocârmuirii locale, chiar atunci când ea devenise (după 1889) o instituţie 

72  Un soiu de administratori de circumscripţii, care îndeplineau şi funcţii 
judecătoreşti. În Basarabia instituţia aceasta, introdusă în 1892, nu a lăsat amintiri bune. 
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curat dvoreniască73, când deputaţii se alegeau numai din această tagmă şi 
când atribuţiile ei fusese cu mult reduse. 

Aceasta nu plăcea retrograzilor ruşi şi rusificaţi care, fiind contra 
ocârmuirii locale, luptau pentru centralismul Petersburgului, văzând în 
Zemstvă un sâmbure şi un început de constituţionalism şi parlamentarism. 

În toate adunările cu caracter oficial, unde luau parte şi ţăranii, cum 
erau de pildă adunările Zemstvei, dezbaterile şi discuţiile se făceau în 
limba rusă, pe care ţăranii nu o înţelegeau. N. Casso, dorind ca şi ţăranii să 
priceapă dezbaterile şi să ia parte şi ei la discuţii, mai ales când era vorba de 
interesele lor, căuta să dea lămuririle respective şi în limba moldovenească. 

Această abatere de la limba Statului, nu plăcea ruşilor, rusificatorilor şi 
rusificaţilor, care vedeau în ea un început şi chiar o dovadă de separatism. 

N. Casso, ca judecător şi ca preşedinte al Congresului judecătoresc, 
era un judecător drept şi nu putea admite să se facă cuiva o nedreptate, mai 
ales, ţăranilor, oricine ar fi fost acela care era interesat de călcarea legii şi 
a dreptăţii. 

Odată în Congresul Zemschi-Nacialnicilor din Bălţi se judeca pricina 
câtorva ţărani din satul Bumbăta, acuzaţi de către proprietarul Hristofor 
Gherasim Anuş, un armean bogat, cum că i-ar fi furat câteva stoguri de fân. 

Chestia fusese «aranjată“ dinainte şi martorii pregătiţi în aşa chip, că 
acuzaţii nu puteau scăpa de condamnare şi deci de închisoare. Bineînţeles, 
dezbaterile se făcuse(ră) în limba rusă, pe care acuzaţii nu o pricepeau. 

Preşedintele N. Casso, simţind mistificarea, a început interogarea 
în limba moldovenească. Mulţumită acestei abateri de la limba rusă, se 
lămureşte că aceşti acuzaţi au ridicat stogurile de fân de la proprietarul 
Anuş în urma unei învoieli prealabile. Deci nici într-un caz nu putea fi 
vorba de furt. Bineînţeles, acuzaţii au fost achitaţi. 

Dar cum putea rămâne acuzatorul Anuş cu obrazul ruşinat? Iată că unul 
din Zemschi-Nacialnici din completul şedinţei şi anume C. I. Roma, un grec 
de origine, jurist şi mare proprietar, hotărăşte să reabiliteze pe prietenul său 
Anuş prin adresarea unei insulte grosolane lui N. Casso. Acesta îi trimite 
lui Roma martori, dar Roma cu martorii săi îi răspunde, că primeşte să 
se bată în duel cu Casso, «dar numai nu în România, ci în Japonia, sau în 
Australia“ (Dr. Hâncu). 

Din cazul cu Hristofor Anuş putem deduce că N. Casso într-adevăr era 
un judecător drept şi cinstit, iar din conflictul cu Roma reiese că legăturile 
lui N. Casso cu România şi simpatia lui pentru această ţară nu mai erau un 
secret pentru nimeni. 

Gurile rele, oamenii invidioşi şi mici la suflet, cu care N. Casso nu 
vroia să aibă nici un fel de relaţii, au început să-l cârtească şi să-l bârfească. 

73  Adică a castei nobiliare. 
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Episcopul Basarabiei primeşte denunţuri, în care N. Casso este învinuit 
că ar fi ateu, iar denunţurile adresate guvernatorului îl învinuiesc că el «e 
socialist şi gravitează peste Prut“ (Dr. Hâncu). 

S-a găsit şi un preot, care i-a aplicat lui N. Casso nu ştiu care canon 
bisericesc, pentru că el nu venea la biserică. Dar N. Casso nu se ducea la 
biserică pentru motivul că nu vroia să asculte slujba bisericească în limba 
slavonească, în care preotul era obligat s-o facă. 

Ca urmare a bârfelor şi denunţurilor de mai sus, au apărut la conacul 
lui N. Casso, în vreme de noapte, «musafiri“ în uniformă jandarmărească: 
Lui N. Casso i se fac percheziţii, i se orânduiesc anchete etc. (Dr. Hâncu). 

«Numai mulţumită puternicului bloc unit al luptătorilor locali 
din Zemstvă, zice E. S. Kenigşatz, afacerea s-a terminat numai cu o 
corespondenţă agitată şi cu o supraveghere sporită». 

În cele din urmă, în 1888 i se înscenează şi un proces disciplinar la Curtea 
de Apel din Odesa, pentru că el, în calitate de preşedinte al Congresului 
Judecătoresc din Bălţi, nu ar fi avut în 1886 suficientă supraveghere asupra 
cancelariei Congresului, şi a executat o hotărâre a acestei instanţe din 4 
iunie 1886, abia la 17 octombrie şi, din nebăgare de seamă, cancelaria 
pierduse vremelnic un dosar al avocatului Tomalcevschi. 

Vina, fără îndoială, era a cancelariei Congresului, dar Curtea de Apel 
din Odesa hotărăşte să-i dea lui N. Casso, ca pedeapsă, un avertisment74. 

Din cele de mai sus se poate vedea că N. Casso nu era o figură 
comună, o persoană de rând, ci una care se ridică cu mult peste capetele 
contemporanilor săi, şi nu numai că nu se supunea curentului reacţionar 
muscălesc, ci căuta să înfrunte acest curent, şi nu-şi «pleca capul de frica 
sabiei». 

Toate loviturile, insultele şi necazurile, N. Casso le suporta cu o răbdare 
cu adevărat stoică. El îşi dădea bine seama, că în condiţiile vieţii politice de 
atunci, nici nu putea fi altfel şi că fără jertfe nu se poate atinge nici un ideal 
şi nu se poate înfăptui nici o idee. 

În lupta ce o ducea cu atâta perseverenţă, N. Casso nu era singur. El avea 
destui prieteni. În afară de răzeşii şi mazâlii care îi erau devotaţi, el avea 
prieteni sinceri printre fruntaşii nobilimii şi în genere printre intelectualii 
moldoveni. 

Printre aceştia erau: Ion Gh. Catargi, mareşal al Oblastei (1881-1897) 
şi sfetnic de taină al Curţii Imperiale Ruse; Alexandru Matei Cotruţă, 
preşedinte al Upravei Zemstvei Guberniale (1875-1887); Ion Vasile 
Cristi, preşedinte şi el al aceleiaşi Uprave (1887-1900); Gheorghe Dim. 

74  Copia sentinţei se află în arhiva noastră. 
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Bantâş, mareşal al nobilimii din judeţul Bălţi (1884-1888); Pavel V. 
Dicescu, preşedinte al Upravei judeţene Orhei (1869-1872) cu reputaţia de 
naţionalist înfocat; Gheorghe N. Donici, mareşal al nobilimii din judeţele 
Chişinău-Orhei (1875-1878) şi apoi din judeţele Bender-Akkerman 
(1881-1893 şi 1893-1902); Epaminonda T. Cruşevan, judecător al 
tribunalului Soroca-Iaşi (1860-1863) şi deputat al Zemstvei Bălţi (1869-?); 
şi alţii.  

X .  C o n t e m p o r a n i i  l u i  
N i c o l a e  C a s s o

Pentru a putea aprecia la justa valoare activitatea obştească, idealismul 
şi mărinimia lui N. Casso, credem că este necesar să se cunoască şi mediul 
în care el a activat. 

Se ştie că după omorârea ţarului Alexandru II (1881), în Rusia începe o 
reacţie politică straşnică, care ridică capul şi în Basarabia. 

Drepturile şi atribuţiile Zemstvei se reduc la minimum. Puterea 
Centrului creşte în detrimentul autocârmuirilor locale. Regulamentele 
judecătoreşti sunt simţitor ciuntite. Libertăţile naţional-culturale ale 
minorităţilor sunt considerate ca periculoase pentru interesele Statului. 
În domeniul învăţământului, se înmulţesc şcolile primare bisericeşti 
(ţercovno-prihodschia şcolî) cu predominarea obiectelor religioase, iar în 
şcolile secundare se înmulţesc orele de limba greacă şi latină... 

Instituţia Zemski-Nacialnicilor este un avertisment la adresa tuturor 
partizanilor şi admiratorilor instituţiei Zemstvei, adică a autonomiilor 
locale. 

În asemenea împrejurări fac carieră adeseori aventurierii, oamenii 
îndrăzneţi, fără nici un trecut sau cu un trecut pătat, fără principii, fără mult 
bagaj cultural şi fără nici o greutate morală. 

În asemenea condiţii, apar la suprafaţă toţi retrograzii şi reacţionarii, 
toţi duşmanii progresului şi a libertăţilor cetăţeneşti, toţi «patrihoţii», 
aşa-zisa «sută neagră“ şi toţi amatorii de a pescui în apă tulbure. 

Într-o astfel de atmosferă politică a putut fi ales mareşal al nobilimii 
din judeţul Bălţi, după «occidentalul“ şi naţionalistul moldovean N. Casso, 
rusnacul Petre Nicolaevici Chişinschi, un venetic, «fost cornet de gardă 
imperială». 

Dintre tipurile negative ale epocii, Doctor C. P. Hâncu, ne prezintă două 
portrete: a) ale unui carierist fără scrupule care era Chiriac V. Leonard şi b) 
ale unui latifundiar extrem de egoist şi ultrareacţionar, care era Gheorghe 
V. Kalmuţki. 
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Chiriac Vasile Leonard (1838‑1906) 

Acesta a fost tipul carieristului şi afaceristului. Singurul lui Dumnezeu 
era Molohul. Singurul lui ideal – banul. 

Din dosarul privitor la familia Leonard, nr. 347 din 1826, ce se 
păstrează în arhivele Statului din Chişinău, se vede că străbunul lui Chiriac 
V. Leonard era un grec care venise în Moldova în suita unui domn fanariot, 
în secolul XVIII, din «Ipiros». 

Mândria de origine greacă a familiei Leonard s-a păstrat la unii 
descendenţi ai ei până în zilele noastre. Astfel la 24 noiembrie 1920, Serghei 
Alexandrovici Leonard, nepot de fiu al lui Chiriac V. Leonard, intervine pe 
lângă Mareşalul nobilimii basarabene, funcţiune care de jure nu mai exista, 
cu o cerere prin care roagă «să i se elibereze o copie de pe documentul care 
mărturiseşte origina greacă a neamului Leonarzilor». (Arhivele Statului, 
Secţia Nobilimii, dos. nr. 375/1891). 

Din statul de serviciu al lui Chiriac V. Leonard (dosar citat) se poate 
constata că acesta era foarte ahtiat după ranguri cinovniceşti şi după diferite 
decoraţii, ajungând în slujbele sale, prestate Statului Rus, până la rangul de 
«sfetnic efectiv de Stat“ (deistvitelni statschi sovietnic) şi până la decoraţia 
«Sf. Vladimir“ gradul III, care dădea importante avantaje atât celui decorat, 
cât şi urmaşilor săi. Se ştie că pentru a fi fost decorat cu «Sf. Vladimir», se 
cerea multă credinţă, multă ascultare şi devotament pentru «Batiuşca Ţar“ 
şi «Matuşca Rossia». Chiriac V. Leonard a absolvit liceul Richelieu din 
Odessa o dată cu Nicolae S. Casso. 

La absolvirea acestui liceu, N. Casso era om bogat, cu o moşie de circa 
10 000 desetine pământ, iar Chiriac V. Leonard era om sărac. Toată averea 
lui, cum mărturiseşte Dr. C. Hâncu, era un «surtucel“ (redingotă), despre 
care el ar fi putut zice: omnia mea mecum porto. 

Într-adevăr, din Operele Comisinii savante arhiviste basarabene, vol. 
III din 1907, se vede că până la 1821 nimeni din familia Leonard nu a avut 
moşii în Basarabia. 

Dar peste 40 de ani, adică cam pe la 1880, tot după mărturia Doctorului 
C. Hâncu, N. Casso rămâne aproape sărac, iar Chiriac V. Leonard «devine 
proprietar a circa 10 000 desetine, afară de capitaluri şi case proprii în Odesa». 

Neavând calitatea de dvorianin (nobil), zice Dr. Hâncu, Chiriac V. 
Leonard a fost mareşal al nobilimii din circumscripţia Bălţi-Soroca 18 ani 
(1863-1881). Aceasta o ştiau toţi. Numai rangul de «sfetnic efectiv de Stat“ 
i-a dat această calitate şi numai, după primirea acestui rang, adică în 1891, 
el reuşeşte să fie înscris în tagma dvorenească75. 

75  Arhivele Statului din Chişinău, secţia dvorenească, dosar nr. 375/1891. 
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Căpătând această «demnitate de nobil“ (dvorianscoe dostoinstvo), el 
renunţă la mareşalat şi devine bancher, demnitate mai puţin nobilă, dar mai 
reală, mai folositoare. 

În urmă devine director al Băncii Bessarabo-Taurida din Odessa şi apoi 
preşedinte al consiliului de administraţie la Banca Zemstvei Cherson tot 
din Odessa76. 

Mulţi din clienţii acestor Bănci, afirmă dr. Hâncu, se ruinează cu 
desăvârşire, iar moşiile lor scoase la licitaţie publică, trec aproape pe 
degeaba în proprietatea lui Chiriac V. Leonard. 

N-au putut scăpa de această soartă nici moştenitorii poetului Constantin 
Toma Stamati. Fraţii Mihail şi Nicolae C. Stamati, proprietari în indivizie a 
frumoasei şi bogatei moşii Ocniţa din judeţul Hotin, se trezesc într-o bună 
dimineaţă săraci «lipiţi pământului», scoşi de Chiriac V. Leonard printr-un 
interpus, din conacul moşiei lor, care «era un adevărat castel, înconjurat 
cu un parc ce ocupa o întindere de pământ cam de vreo 10 desetine», şi... 
aruncaţi pe drumuri77. 

Autorul studiului de faţă a cunoscut personal pe fraţii Mihail şi Nicolae 
Stamati, precum şi pe sora lor Elena von Ritter Gafencu, măritată în 
Bucovina. 

Nicolae C. Stamati (1849-1924), unul dintre cei mai culţi oameni ai 
Basarabiei, toată bătrâneţea lui şi-a trăit-o la Bălţi, într-o mizerie neagră, 
locuind într-o cameră mică, murdară şi foarte friguroasă iarna, din «hotelul“ 
sau mai bine zis hanul lui Vladimir Gheorghevici Serbof, unde şi-a dat 
obştescul sfârşit în 1924. 

O asemenea jalnică bătrâneţe a avut şi fratele său mai mare Mihail 
C. Stamate, care era coleg de liceu cu Chiriac V. Leonard şi care, pe când 
era student la Kiev, «a fost amestecat“ în turburările naţionaliştilor poloni 
şi, fiind surprins de poliţie în timpul unei şedinţi conspirative, a sărit pe 
fereastră, «rupându-şi piciorul şi rămânând şchiop»78. 

După mărturisirea colegului său din liceul regional din Chişinău, 
Rjepişevschi, Mihail C. Stamati «toată viaţa s-a judecat pentru moşia Ocniţa 
din judeţul Hotin“ şi a murit într-o mizerie nespusă la spitalul orăşenesc din 
Chişinău, în Aprilie 190779. 

În procesele sale pentru moşia Ocniţa, zice E. Dvoicenco, Mihail C. 
Stamati «s-a sbătut cu energia disperării». Odată, «în timpul iernei, el a 

76  Gheorghe S. Gore, Amintiri, în cartea lui N. V. Laşcov: Primul liceu regional din 
Chişinău, Chişinău, 1908, p. 201. 

77  E. Dvoicenco, Viaţa şi opera lui C. Stamati, Bucureşti, 1934, p. 40. 
78  Ibidem, p. 53. 
79  N. V. Laşcov, op. cit., p. 201. 
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rămas la Petersburg fără haină, pe care a vândut-o spre a da ultima cerere 
la Senat»80. 

Amândoi fraţii Stamati datorau mizeria lor, după mărturia unanimă a 
contemporanilor, lăcomiei excesive a hrăpăreţului şi hapsânului Chiriac 
V. Leonard, precum şi a lui Mihail Karlovici Glavce, care era unul din 
interpuşii acestuia şi care, în urma unor certuri şi ameninţări la adresa lui 
C. V. Leonard, a reuşit să rămână el proprietar al Ocniţei. 

Pentru a se îmbogăţi, Chiriac V. Leonard, după cum am văzut, nu se 
sinchisea de nici un fel de mijloace. În privinţa aceasta el nu-şi cruţa nici 
rudele cele mai apropiate. 

Astfel, după mărturia ce ne-au făcut-o unele din aceste rude, încă în 
viaţă, Ch. V. Leonard, fiind numit tutor asupra averii şi copilului minor, 
orfan de tată, al sorei sale Maria (Maşa), văduva lui Ştefan Cruşevan, – 
i-a «administrat“ averea, între altele şi moşia Ezerenii din judeţul Bălţi, 
într-aşa fel, că minora orfană putea să rămână pe drumuri. 

Noroc că soţia sa Ecaterina Evanovna Leonard, născută Semigradov, 
în prima căsătorie Buzni, mama lui Ivan Mihailovici Buzni de la Ciuciulea, 
fost mareşal al nobilimii din judeţul Bălţi (1908-1913), o femeie energică, 
dreaptă şi miloasă, – a intervenit la vreme pe lângă soţul său, ca el să 
restituie din averea mobilă a nepoatei lor orfană, măcar o parte. 

Alt caz caracteristic privitor la lăcomia nemărginită a lui Ch. V. Leonard, 
este acela al unei părţi din moşia Ezerenii, pe care o moştenise altă soră a 
lui Ch. V. Leonard, Eufrosina, de la bunica sa după mamă Consiotti şi care 
a fost ţinută mulţi ani în arendă de fratele Chiriac, fără a plăti nici un ban 
pentru aceasta. 

Atunci Eufrosina a recurs la protecţia lui Nicolae S. Casso, adversarul 
politic al fratelui său, care, având moşia Chişcărenii în apropiere de Ezereni, 
a luat el în arendă partea de moşie în chestiune şi în calitate de arendaş a 
respectat cu sfinţenie clauzele contractului până la moarte. 

Dar despre Ch. V. Leonard, bătrânii povestesc ceva şi mai urât şi mai 
grav. 

Când trăiam la Bălţi (1907-1917), am auzit de la persoane serioase, ca 
Ion G. Gorgos, Gavril V. Iamandi, Vladimir N. Meleli ş.a., că Chiriac V. 
Leonard ar fi omorât, la moşia sa Limbenii Noi din judeţul Bălţi, un evreu 
şi ca să şteargă orice urmă de crimă, i-ar fi băgat cadavrul într-o scârtă de 
paie, căreia i-a dat foc. 

«Episodul“ acesta ne-a fost confirmat şi în ultimii ani, (1938-1941), de 
către unii bătrâni din Bălţi, Soroca, Chişinău şi chiar Bucureşti. 

Bătrânul Ion Gorgos, care fusese judecător de instrucţie în judeţul 
80  E. Dvoicenco, op. cit., p. 54. 
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Bălţi timp de peste 40 de ani, a avut dosarul despre omorul evreului la 
Limbenii Noi în mâinile sale, căci în afară de «judecătorul de instrucţie 
pentru afaceri speciale», a luat şi el parte la cercetarea omorului. Dar, după 
mărturia sa, toate stăruinţele instructorilor nu au putut da rezultatul cuvenit, 
pe de o parte din cauza poliţiei corupte, iar pe de alta din cauza terorizării 
martorilor, de către cel interesat. 

Şi astfel, Chiriac V. Leonard, deşi învinuit de toată lumea de asasinat, 
fiind «boier mare şi bogat“ şi cu legături în sferele înalte ruse, a ieşit din 
afacerea aceasta, «basma curată». 

În afară de dosarul afacerii şi în afară de cronicile timpului, un ecou 
puternic al acestei crime găsim şi în romanul cunoscutului şi talentatului 
publicist basarabean Pavel A. Cruşevan – «MILIOANELE“ (Moscova, 
1903). În eroul principal al acestui roman, cititorii contemporani imediat 
au recunoscut pe Chiriac V. Leonard. 

Care este subiectul şi scopul acestui roman interesant? La această 
întrebare, însuşi autorul, într-o notiţă de la prima pagină a romanului, ne dă 
următorul răspuns:

«Publicând începutul romanului «Milioanele», noi ne-am condus în 
special de dorinţa de a da un tablou al vieţii marelui moşier basarabean, 
precum şi al curentelor de idei şi stări sufleteşti a societăţii basarabene de 
la sfârşitul anilor 1860». 

Într-adevăr, în roman găsim o minunată descriere a traiului, a 
moravurilor şi obiceiurilor basarabene din a doua jumătate a secolului 
trecut, precum şi a concepţiilor fruntaşilor vieţii publice de pe atunci. 

Între altele, autorul deseori se opreşte asupra invaziei în Basarabiei a 
grecilor din Levant, a armenilor din Austria şi mai ales a evreilor din toată 
lumea, toţi aceştia fiind atraşi de ospitalitatea excesivă a moldovenilor 
naivi, leneşi, dezbinaţi şi neprevăzători, precum şi de bogăţiile Basarabiei 
considerată «Californie rusească». 

Cât despre eroul principal al romanului, Alexandru Constantinovici 
Radoveanu, el este înfăţişat ca un reacţionar, ca un adversar neîmpăcat al 
reformei sociale, judiciare şi mai ales celei agrare în Basarabia din anii 
1860-1870. El este contra împroprietăririi ţăranilor clăcaşi (1868), pentru 
motivul că această împroprietărire «va aduce ruina completă a majorităţii 
moşierilor basarabeni». 

Aceasta este fizionomia politică a lui Alexandru Radoveanu. Cât despre 
cea morală, autorul pentru caracterizarea ei, ne povesteşte următorul «episod». 

Moşiile părintelui său fiind pline de datorii la diferiţi cămătari armeni, 
greci şi evrei (Jiganovici, Fustachi, Ditmand, Ghitchis), care ameninţau să 
le scoată la licitaţie publică, Alexandru Radoveanu ca să scape de creditori 
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şi de faliment, pleacă în Austria la Cernăuţi, unde comandă 2 000 000 de 
ruble în asignaţii ruse false. 

Banii aceştia trebuia să-i aducă prin România, peste graniţa Prutului, 
vătăjelul său David Goldberg, prin contrabandă. Dar contrabandistul îşi 
însuşeşte jumătate din suma comandată şi îi aduce numai un milion. Înfuriat 
de această faptă a lui Goldberg, Alexandru Radoveanu îl împuşcă, îi bagă 
cadavrul într-o scârtă de paie şi-i dă foc. 

E interesant să menţionăm că în epoca despre care vorbim, răspândirea 
asignaţiilor ruse false în Basarabia era aşa de mare, că în afară de autorităţile 
respective, de această chestiune se ocupă o serie de scriitori şi publicişti 
ruşi ai timpului, ca Egor Egorovici Koltovskoi (Fabricanţi de bani falşi 
în Basarabia, Chişinău, 1903), V. Dedlov (Vocrug Rossi/În jurul Rusiei, 
Petersburg, 1895), Pavel A. Cruşevan (Cito tacoie Rosssia?/Ce este Rusia?, 
Moscova, 1896) ş.a. 

Operaţiunea cu aceste asignaţii false a fost practicată în judeţul Bălţi şi 
în anii 1910-1912 de către proprietarul C. În colaborare cu evreul H... . ş. 

Proprietarul G., armean, fiind implicat în afacerea schimbului acestor 
bani falşi şi simţind că poliţia i-a dat de urmă, de frica scandalului şi a 
puşcăriei s-a sinucis. 

Bătrânul Ion Gorgos, ca şi Dedlov şi Cruşevan, afirma, că în epoca 
1860-1880, mulţi venetici, mai ales greci şi armeni, arendaşi, crescători şi 
negustori de porci, s-au îmbogăţit cu asignaţii false şi au cumpărat moşii 
întinse în nordul Basarabiei, îndeosebi în judeţele Bălţi şi Soroca. 

Urmaşii acestor noi îmbogăţiţi, foşti «porcari“ de profesie, înscriindu-se 
în «Partidul Centrului“ al renegatului Alexandru N. Krupenski, deveniră în 
scurt timp «mari oameni politici», cu multă trecere şi influenţă în sferele 
înalte. 

Unii din ei ajunseră chiar deputaţi în Duma Imperială, ca «aleşi“ ai 
Basarabiei, şi acolo s-a discutat proiectul introducerii limbii materne în 
şcolile primare din satele moldoveneşti basarabene, ei împreună cu leaderii 
lor Paul N. Krupenski, P. V. Sinadino, V. Purişkevici ş.a., au votat contra 
poiectului. Singurul care a susţinut proiectul a fost fost deputatul ţăran 
Dionisie Gulchin de la Teleneşti, lipovan, care din cauza aceasta a fost 
exclus din «Partidul Centrului», dar în schimb deveni simpatic pentru toată 
suflarea românească conştientă din Basarabia. 

Gulchin, între altele, în discursul său a afirmat că în Basarabia, «dacă 
nu ştii moldoveneşte, la sate nu poţi căpăta nici măcar un pahar de apă». 

Pentru a-şi putea face nestingherit treburile, Ch. V. Leonard în politică 
totdeauna căuta să-şi «ţină nasul după vânt“ şi niciodată nu îndrăznea să 
meargă contra curentului pornit de sus. 
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În timpul campaniilor electorale, fie pentru alegerea deputaţilor 
(glasnîe) în Zemstvă, fie pentru alegerea judecătorilor de pace, după 
mărturia lui Mihai R. Cozmopulo, care fusese secretar de voloste (plasă) 
de Foleşti, Ch. V. Leonard recurgea şi la corupţie. 

«Fiindcă secretarii de voloste, zice M. R. Cozmopulo, aveau mare 
influenţă asupra ţăranilor, Ch. V. Leonard, mi-a oferit odată, la alegerea 
deputaţilor în Zemstvă, zece mii ruble, câte una mie pentru fiecare secretar de 
voloste. Ca să nu se supere, eu am primit banii, dar după terminarea alegerilor 
i-am restituit «mulţumită», explicându-i că toţi aceşti secretari sunt partizani 
fanatici ai lui N. Casso şi deci deloc nu m-am putut apropia de ei». 

M. R. Cozmopulo adaugă: «proprietarii străini şi rusificaţi se purtau 
cu ţăranii ca cu robii. Ei îi exploatau în mod barbar. Aşa era şi Chiriac V. 
Leonard»... 

Gheorghe Vasile Calmuţchi

Acesta era fiul latifundiarului Vasile Gh. Calmuţchi ( 1823-1888), care 
fusese mareşal al nobilimii din judeţele Soroca şi Iaşi (Bălţi) între anii 
1853-1856 şi 1860-1863. 

În afară de moşia Sângereia din judeţul Bălţi cu o suprafaţă de circa 9 
000 desetini, Vasile Gh. Calmuţchi mai avea moşia Corjeuţii din judeţul 
Hotin, precum şi două moşii în judeţele Dorohoi şi Botoşani. 

După afirmaţia doctorului C. Hâncu, Vasile Gh. Calmuţchi şi-a 
agonisit moşiile în mod cinstit, mulţumită muncii neîntrerupte şi priceperii 
în cultivarea pământurilor sale. 

Dar era foarte nenorocit în viaţa de familie, căci doi fii ai săi manifestau 
toate simptomele de degenerare. Unul din ei, pare-se Mihail a fost internat 
într-o casă de sănătate, special-construită de tatăl său. Această casă se poate 
vedea şi astăzi în curtea muzeului naţional din Chişinău, în colţul străzii 
Cuza Vodă cu strada M. Kogălniceanu (Reni). 

N. Casso se afla în bune relaţii cu bătrânul Vasile Gh. Calmuţchi, care 
sub influenţa sa, şi-a testat în 1885 moşia Corjeuţii, precum şi moşiile din 
Moldova, Zemstvei guberniale basarabene, pentru nevoile culturale şi 
filantropice ale Basarabiei, în special pentru construirea la Chişinău a unei 
Academiii Agricole, precum şi pentru ajutorarea elevilor orfani din şcolile 
României cu câte 1 000 lei anual81. Iar moşia Sângereia i-a testat-o fiului 
său Gheorghe, dar cu condiţia ca, în caz că nu va avea copii, ea va trece tot 
în patrimoniul Zemstvei guberniale pentru aceleaşi scopuri. 

81  Gh. Bezviconi, Românismul fruntaşilor Moldovei dintre Prut şi Nistru sub 
stăpânirea străină, în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 8-9 din 1941, p. 510. 
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Din cauza aceasta, Gh. V. Calmuţchi toată viaţa sa, după moartea 
părintelui său, a nutrit sentimente de vrăşmăşie faţă de N. Casso. 

Într-o adunare a Zemstvei din Bălţi, el l-a atacat vehement pe N. Casso, 
învinuindu-l că, în calitate de mandatar al Zemstvei, a cheltuit prea mulţi 
bani pentru construcţia Spitalului din Bălţi. 

N. Casso i-a răspuns:
– Deşi spitalul a costat scump, dar e foarte bun şi necesar. Nu pentru 

mine, ci pentru aceşti oameni, arătând spre ţăranii deputaţi din Adunare. 
Dar d-ta personal ce lucru bun ai făcut pentru ei?

– ?!
Gheorghe V. Calmuţchi era un egoist feroce, un om irascibil, impulsiv şi 

îngâmfat, cu concepţii învechite de stăpânitor de robi şi uneori cu apucături 
sadice. 

Nagaica82 lui vânătorească deseori se plimba pe spatele ţăranilor din 
Sângereia şi mai ales a funcţionarilor şi servitorilor săi din curte şi de pe 
moşie. 

Cu ispravnicii şi comisarii de poliţie (pristavi), cu medicii şi veterinarii 
din circumscripţia sa, precum şi cu alţi funcţionari ai Statului şi ai Zemstvei, 
el se purta prea puţin politicos, era fudul, înfumurat, şi chiar brutal. Îi făcea 
o deosebită plăcere să-şi bată joc de cei mici şi slabi. 

Cum era vânător pasionat şi amator de cai frumoşi de rasă, el avea la 
conacul său din Sângereia, pentru îngrijirea copoilor, ogarilor, prepelicarilor 
şi altor rase de câini vânătoreşti, precum şi a cailor săi, un spitălaş, cu 
medic-veterinar şi «feldşer“ (subchirurg) veterinar. La câinii săi Gh. V. 
Calmuţchi ţinea mai mult decât la «câneri“ şi decât la toţi servitorii din 
curte. Câinii lui aveau «apartamentele“ lor foarte confortabile. Mâncarea 
lor se făcea după anumite reţete. (M. R. Cozmopulo). 

Bătrânul Stanislav V. Kamenski, avocatul său din Bălţi, ne povestea 
odată, că Gheorghe V. Calmuţchi comanda pentru câinii săi, în fiecare an, 
la Londra vagoane întregi de galete speciale. 

După înapoierea sa, vechilul moşiei împreună cu «ober-vizitiul», 
în urma ordinului stăpânului, l-au îmbătat «turtă», până la pierderea 
cunoştinţei, iar frizerul curţii l-a ras jumătate de barbă, şi apoi l-au aruncat 
peste fereastră. 

În rezultat – proces penal de «sluţire“ şi civil de dezdăunare. 
Gheorghe Calmuţchi, ca să scape de sentinţa judecătorească, i-a plătit 

veterinarului o sumă respectabilă şi acesta, om sărac, a fost nevoit să stingă 
procesul. 

Pentru caracteristica lui Gheorghe V. Calmuţchi, Dr. C. Hâncu ne mai 
povesteşte şi alt caz. 

82  De la numele tribului tătăresc Nogai. 
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Seniorului de la Sângereia îi plăcea foarte mult să joace biliard. Şi el 
îşi închipuia că în acest joc este neîntrecut şi invincibil. În realitate însă 
majoritatea partenerilor lui se lăsau bătuţi, unii de frică, alţii din interes şi 
din alte motive. 

Într-o iarnă, cu ocazia unei sindrofii la conacul din Ciuciuea a lui Ion 
M. Buzni, mare latifundiar şi mareşal al nobilimii bălţene, se adunaseră mai 
mulţi musafiri, între cari şi Gheorghe V. Calmuţchi. Acesta, angajat într-o 
partidă de biliard, este bătut, câteva ori de-a rândul, de medicul veterinar al 
Zemstvei judeţului Bălţi. 

Fierbând de ciudă şi necaz, că a fost bătut de un «pârlit“ de veterinar, 
care i-a zdruncinat reputaţia de «invincibil», Gheorghe V. Calmuţchi 
plăteşte partenerului, foarte amabil, suma piedută, dar în acelaşi timp se 
gândeşte cum să se răzbune contra «obrăzniciei“ lui. 

La plecare, – era miezul nopţii, – el îi propune veterinarului să-l ducă 
cu sania până la târguşorul Foleşti, unde acesta avea domiciliul şi pe unde 
Calmuţchi trebuia să treacă în drumul său spre Sângereia. 

Veterinarul, fără să bănuiască ceva, primeşte invitaţia cu bucurie şi 
recunoştinţă şi se aşază în sanie alături de «amabilul“ Calmuţchi. Gerul se 
înăsprise. Bătea un vânt iute «de la rus“ şi drumurile erau troienite. 

Peste vreo oră şi ceva de la plecare, la o cotitură a drumului, Calmuţchi 
porunceşte vizitiului să oprească caii şi roagă pe veterinar să aibă bunătatea 
de a se da jos din sanie şi de a controla, dacă geamantanele de dinapoi 
stau bine. Îndată ce veterinarul a sărit din sanie, seniorul strigă vizitiului 
pe ruseşte: «vperiod!“ (adică: marş înainte!). Telegarii au zmucit sania şi 
veterinarul a rămas îngrozit în mijlocul drumului, supus primejdiei de a 
îngheţa de frig, sau de a fi sfâşiat de haite de lupi... 

Cazul acesta scandalos a provocat în tot judeţul Bălţi o mare uimire şi 
o adâncă indignare. 

Avocatul S. V. Kamenschi ne povestea şi un al treilea caz. Odată seniorul 
de la Sângereia se supărase pe vechilul său, care era un armean cu numele 
Birar. Ca să-l pedepsească, a ordonat «bărbierului curţii“ şi valetului său 
să-l lege cobză, să-i radă jumătate de cap, jumătate de barbă şi o mustaţă. 

Ordinul fiind executat întocmai, vechilul în chipul acesta este scos din 
locuinţa sa, condus cu muzică şi alai pe uliţele satului şi petrecut până la 
hotarului domeniului. 

Bineînţeles, Birar s-a plâns parchetului, a prezentat fotografia figurei 
sale sluţite şi o însemnată despăgubire. Calmuţchi a plătit 10 000 de ruble 
şi jalba a fost retrasă. 

Gheorghe V. Calmuţchi trăia mai mult la Petersburg, unde graţie 
meselor luculice ce dădea, făcuse o mulţime de cunoştinţe în cercurile 
miniştrilor, senatorilor şi altor mari demnitari ruşi. 
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Pentru a-i face pe aceştia să se simtă obligaţi faţă de el, Calmuţchi 
deseori îi invita la vânătorile organizate de el în Guvernământul Oloneţk, 
unde avea arendate peste o sută de mii de desetini de păduri şi bălţi. 

Apoi, de Crăciun şi Paşte, precum şi de ziua onomastică, Calmuţchi 
la toţi cei puternici, dar cu salarii insuficiente, cum erau de pildă membrii 
Senatului (Curţii de Casaţie), le trimitea de la moşie curcani, purcei, cârlani, 
butoaie cu vin, fructe şi alte produse. 

Când avocatul său Kamenschi îi pierdea câte un proces, fie la tribunalul 
din Chişinău, fie la Curtea de Apel din Odessa, Gheorghe Calmuţchi îl ruga 
să ia toate măsurile, ca dosarul cu recursul să parvină cât mai repede la 
Senat, adăugând că «acolo procesul nu poate fi pierdut». 

Gheorghe Calmuţchi era foarte nemulţumit de testamentul părintelui 
său şi a intentat proces pentru anularea lui. Dar în 1912, înainte de terminarea 
procesului, în urma morţii subite a soţiei sale, el singur şi-a pus capăt vieţii 
cu un glonte de revolver. 

Moartea sa nu a fost plânsă şi jălită de nimeni. Cel puţin, ţăranii din 
Sângereia n-au manifestat nici un semn de mâhnire. 

Magnaţi de categoria lui Gheorghge V. Calmuţchi, erau pe atunci destui 
în Basarabia. Ei nu aveau alte idealuri, decât îmbogăţirea grabnicăşi viaţa 
uşoară, fără griji şi obligaţii. 

Idealişti, poporanişti, naţionalişti şi sinceri democraţi, sau mai bine zis 
demofili, ca N. Casso, se găseau foarte puţini. 

Ca mare vânător, Gh. V. Calmuţchi era cunoscut şi în cercurile Curţii 
Imperiale din Petersburg şi adeseori era invitat la vânătorile imperiale din 
«Belovejscaia Puşcea“ (Lituania), singura regiune, unde se mai găseau 
zimbri. (M. R. Cozmopulo). 

X I .  N i c o l a e  C a s s o  –  a g r i c u l t o r 

Una din îndeletnicirile plăcute a lui N. Casso a fost agricultura. El 
făcea agricultură în mare, pe câteva mii de desetini şi în acelaşi timp pe 
diferite moşii. 

Partea curioasă a acestei îndeletniciri era faptul, că el purta gospodăria 
singur, fără administrator şi fără vătafi şiutori de carte. 

Vătafii lui erau toţi moldoveni: Vasile Izvoreanu, Artemie Popovici, 
Haralambie Prapor, Ion Bahmuteanu, Vasile Bălcăuţeanu şi alţii. Dintre 
ei numai Ion Bahmuteanu era ştiutor de carte. El învăţase la şcoala 
moldovenească din Chişcăreni şi apoi urmase şcoala ţinutală din Bălţi. 

Vătafii aceştia, cu subalterii lor, făceau toate însemnările şi purtau toate 
socotelile moşiilor, după vechiul obiceiuri, pe răbojuri. 
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Judecătorul C. Crupoviatchin afirmă că pe mâna acestor vătafi, 
analfabeţi, N. Casso îşi încredinţa «hergheliile de cai, turmele de oi, cirezile 
de vite cornute, sutele de pluguri şi zecile de maşini de treier, de semănat, 
de secerat, de cosit“ şi că «toţi cei cari trăiau pe lângă cuconu Neculai», se 
îmbogăţeau. 

A. N. Krupenski mărturiseşte că N. Casso purta o gospodărie mare, 
«totdeauna după sistemul său propriu şi special, şi din cauza aceasta s-a 
ruinat cu desăvârşire“ şi că «ţăranii şi răzăşii îl furau cât vroiau». 

Inginerul A. D. Rozenbaum confirmă şi el că vătafii lui N. Casso «îl 
furau fără nici o ruşine», iar cel de la moşia Drochia, Gheorghe Grecul, în 
care N. Casso avea o deosebită încredere, la un moment potrivit şi-a însuşit 
suma de 80 000 ruble şi a dispărut. 

La obiecţiunea făcută de Rozenbaum, că de ce nu ţine administratori şi 
vătafi cu ştiinţă de carte, N. Casso i-ar fi răspuns:

„Ştiinţa de carte nu e o garanţie a cinstei. Gheorghe Grecu m-a prădat 
cu 80 000 ruble. Dacă însă aş fi avut un administrator cu ştiinţă de carte, 
acesta m-ar fi furat de trei ori câte 80 000”. 

D-l Porfirie Fală spune că N. Casso nu avea încredere în administratori 
şi vătafi cu ştiinţă de carte, pentru că aceştia, după părerea sa, în afară de 
alte cusururi, considerându-se «învăţaţi», «nu văd când e soare şi nu aud 
când e vânt». 

Adeverinţa eliberată de N. Casso Domnului P. Fală în februarie 1898, 
privitor la slujba ce a făcut în administraţia moşiilor lui, timp de un an de 
zile, purta pecetea de ceară roşie cu următoarea imagine: un plug cu doi 
boi, plugarul ţinând de coarnele plugului şi cu următoarea inscripţie latină: 
fac et spera (adică: munceşte şi nădăjduieşte). 

D-na Olga Cruşevan confirmă versiunea despre imaginea şi inscripţia 
de mai sus şi adaugă că inscripţia aceasta era o deviză a lui N. Casso, iar 
imaginea – un blazon, pe care el îl adaptase. 

Bineînţeles, gospodăria întinsă a lui N. Casso, rămânând deseori fără 
«ochiul stăpânului», acesta fiind angajat într-o mulţime de treburi obşteşti, 
nu putea să meargă bine şi trebuia să şchiopăteze. 

Din cauza aceasta, N. Casso a intrat în datorii mari şi în cele din urmă 
a fost nevoit să ipotecheze moşia principală – Chişcărenii. 

Din actele de ipoteci, se vede că în 1896 N. Casso ipotechează 
Chişcărenii la Banca Agricolă a Nobilimii, pe termen de 66 ani, pentru 
suma de 950 000 ruble, iar cu un an înainte de moarte, adică în 1903, el 
ipotechează aceeaşi moşie surorii sale Elena St. Donici şi nevestei sale 
Smaranda D. Casso. 

Şi asta numai pentru a scăpa de datorii. 
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X I I .  C a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l ă  
a  l u i  N i c o l a e  C a s s o

Activitatea neobosită a lui N. Casso, ca poporanist, filantrop şi 
naţionalist-unionist, ne dă dreptul să afirmăm cu toată convingerea că el s-a 
ridicat cu mult deasupra mediului intelectualilor moldoveni contemporani, 
cum se ridică înalţii şi viguroşii seminceri deasupra tinerelor odrasle ale 
pădurii de stejar. 

Ca poporanist, el a stăruit prin toate mijloacele să ridice masele ţărăneşti 
moldoveneşti la o treaptă culturală şi economică mai înaltă. 

Ca naţionalist, el toată viaţa a luptat să deştepte conştiinţa naţională a 
acestor mase. 

Ca finlantrop, el a căutat să ajute pe ţăranii şi intelectualii moldoveni 
lipsiţi de mijloace, purtând grija celor bolnavi şi în suferinţă. 

Ca unionist, N. Casso «visa», – cum zice guvernatorul general 
Kotzebue din Odesa, – să restabilească naţia moldovenească în Basarabia, 
pentru «Unirea ei cu Moldova». 

Ca naţionalist şi unionist, el a fost îndrumător al moldovenimii 
basarabene, arătându-i calea cea adevărată a mântuirii naţionale şi în 
acelaşi timp un premergător al unioniştilor basarabeni din epoca revoluţiei 
din 1917, care la 27 martie 1918, prin votarea Unirii Basarabiei cu Patria – 
Mumă, România, au realizat şi visul său, pe care el nu a avut norocul să-l 
«vadă cu ochii». 

Iată cum contemporanii îl apreciau şi îl caracterizau pe N. Casso. 
D-l Ilie D. Todorovschi, fost sub regimul ţarist judecător de pace la 

Foleşti şi preşedinte al Congresului judecătoresc din Bălţi, iar sub regimul 
românesc consilier la Curtea de Apel din Chişinău, mărturiseşte că N. Casso 
«a fost un duşman înverşunat a tot ce este rusesc», că el «totdeauna vorbea 
moldoveneşte, afară de cazuri oficiale», că el a fost «un mare naţionalist 
moldovean“ şi căuta să grupeze în jurul său oameni cu aceleaşi concepţii. 

Avocatul Stanislav Kamenski afirmă că N. Casso «evita societatea 
aristrocraţiei locale rusificate», că el a fost «un moldovan adevărat şi 
poporanist», că «a luptat pentru predare în şcolile primare în limba 
moldovenească şi a deschis pe cont propriu o şcoală moldovenească la 
Chişcăreni»; că a fost «foarte cult, fiind franţuz după cultură, iar moldovean 
după suflet» şi că «credea în viitorul liber al poporului românesc». 

D-l Porfirie Fală atestă că N. Casso «osândea tâlhăria şi minciuna»; nu 
credea în cultura rusă; îi considera pe ruşi de «sălbatici“ şi avea convingerea 
că «ruşii cu mintea lor au să se prăpădească». 

Alexandru N. Krupenski constată că N. Casso «a fost duşman înverşunat 
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a tot ce e rusesc»; «a fost un pasionat românofil şi poporanist»; «făcea mult 
bine ţăranilor»; «totdeauna era în opoziţie cu guvernul»; «a fost un om de 
o cinste cristalină»; «a învăţat pe nepoatele sale Donici, fiicele lui Donici, 
să urască tot ce e rusesc»; şi «pe ruşi îi considera ca pe o rasă interioară şi 
mârşavă». 

Hristofor I. Clipa îl considera pe N. Casso ca pe «un duşman al 
birocraţiei şi cinovnicimei ruse şi al guvernului rus». 

Inginerul A. D. Rozenbaum zice că N. Casso a lucrat pentru binele 
obştesc absolut dezinteresat şi a fost «cu un cap mai sus decât mulţi activişti 
contemporani, cari s-au distins pe tărâmul Zemstvei». 

Mihail Şerban îl consideră pe N. Casso ca pe «cea mai frumoasă 
amintire a tinereţei sale şi cel mai bun dintre oamenii acelui timp». 

E. S. Kenigşatz mărturiseşte că «apariţia pe scena vieţii locale a lui 
Nicolae Stepanovici Casso, persoană cu concepţii occidentale... a creat o 
epocă întreagă. Figura lui impunătoare, vocea puternică şi pătrunzătoare, 
precum şi lupta hotărâtă contra bunului plac administrativ, au unit în jurul 
său un grup întreg de activişti locali, care toţi s-au ridicat pentru apărarea 
intereselor populaţiei băştinaşe, precum şi a tradiţiilor locale. Energic, cu 
o rară capacitate de muncă, el transforma cuvântul în faptă... Castelul lui 
N. Casso din Chişcăreni, spaţios şi mobilat frumos, cu o bogată bibliotecă, 
cu rari opere de artă, a deschis larg uşile sale şi acolo s-a stabilit lozinca 
zilei:«Unirea basarabenilor la muncă pentru Basarabia!»

Dr. C. P. Hâncu îi dă lui N. Casso următoarea catacteristică: «N. Casso, 
după structura minţii sale, a fost un idealist şi nu optimist: după concepţiile 
sale, filosof; după convingerile politice – occidental (zapadnic). Faţă de cei 
egali cu el, precum şi faţă de cei inferiori, el era suflet deschis dragoste şi 
mângâiere, iar faţă de cei de sus – închis, rezervă ierarhică, suspiciune şi 
oficialitate». 

Tot Dr. C. Hâncu afirmă că N. Casso niciodată nu a vroit să primească 
decoraţii ce i le oferea guvernul rus. 

După cum s-a văzut mai sus, N. Casso a avut curajul să intre membru 
în societatea «Junimea“ de la Iaşi, să ajute această societate şi să-i cumpere 
o tipografie. 

Tot după cum am arătat mai sus, el pentru introducerea concepţiilor sale 
în viaţă, a trebuit să sufere insulte, să suporte «vizite“ şi anchete jandarmăreşti, 
să fie dat pe nedrept judecăţii disciplinare şi să fie pedepsit cu avertisment, 
ceea ce pentru un mareşal al nobilimii, cum era el, însemna mult. 

În fine, Nicolae N. Gafenco e de părere că «figura lui Nicolae 
Stepanovici Casso şi viaţa lui constituie în istoria Basarabiei o pagină 
întreagă, originală şi excepţională. În galeria portretelor basarabene din 
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trecut, zice Gafenco, portretul lui Casso este unul din cele mai originale şi 
mai strălucitoare, cari sunt create dintr-o singură bucată». 

Într-adevăr, din cercetările ce s-au făcut asupra vieţii şi activităţii lui N. 
Casso, reiese că a fost o fiinţă multilaterală şi a avut o mulţime de calităţi 
mari. A fost cult. A fost bun şi drept. A avut oizonturi largi. Şi-a creat 
planuri de activitate extrem de curajoase. Şi-a iubit poporul. A fost milos 
faţă de animale. A admirat natura şi îndeosebi florile. I-a plăcut muzica, în 
special cea naţională. Dar mai presus de toate, a fost un patriot desăvârşit, 
intransigent şi neîntrecut. 

A visat unirea Basarabiei cu România. A muncit pentru realizarea 
acestui vis. Pentru el şi-a riscat libertatea şi viaţa. 

X I I I .  R e t r a g e r e a  d i n  v i a ţ a  p u b l i c ă  ş i 
m o a r t e a  l u i  N i c o l a e  C a s s o

Cu suirea pe tron a ţarului Alexandru III (1881), începe în Basarabia, 
ca şi de altfel şi în restul Rusiei, o reacţie politică grozavă. 

Rusificatorii Basarabiei, trimişi de la centru ca specialişti în materie, 
cum era de pildă episcopul Pavel Lebedev (1871-1882), îşi dezvoltă 
activitatea lor nefastă cu o deosebită osârdie. 

Drepturile şi atribuţiile Zemstvei sunt reduse la minimum. Limba 
moldovenească nu se mai predă nici într-o şcoală. Textul moldovenesc, 
paralel cu cel rusesc, al revistei bisericeşti «Kişinevskie Eparhialnîe 
Vedomosti“ (Monitorul Eparhiei Chişinăului) este suspendat. 

Episcopul Pavel Lebedev înfiinţează în bisericile moldoveneşti de la 
sate, aşa-zisa «strană rusească», iar la mănăstirile noastre – şcoli slavoneşti, 
obligând pe călugări să oficieze slujba divină şi în limba slavonească83. 

Acelaşi episcop Pavel Lebedev, în zelul lui antiromânesc şi anticreştin, 
ajunge până acolo, că desfiinţează 330 biserici moldoveneşti în Eparhia 
Basarabiei, pentru motivul că nu se găsea nimeni care să slujească în ele 
slavoneşte, iar după aceasta recurge la următoarea faptă monstruoasă: Sub 
pretext că în cărţile bisericeşti moldoveneşti tipărite cu chirilică, s-ar fi 
strecurat eresuri, el retrage aceste cărţi din bisericele basarabene şi 7 ani 
de-a rândul încălzeşte cu ele sobele mitropoliei sale84. 

Clericii basarabeni care îndrăzneau să nu asculte de poruncile 
episcopului, erau supuşi diferitelor canoane şi în cele din urmă chiar 

83  N. Zozulin, Scurtă schiţă istorică a Basarabiei, în «Basarabia“ lui P. A. Cruşevan, 
Moscova, 1903, p. 141. 

84  N. N. Durnovo, Politica panslavistă rusă în Orientul ortodox şi în Rusia, 
Moscova, 1908, p. 7. 
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exilaţi din Basarabia. Astfel au fost surghiuniţi la Pskov, Minsk, Lutsk, 
Simferopol şi aiurea clericii basarabeni Vasile Zubcu, Ion Untu, Dimitrie 
Tiutiunari, Ioan Popovici, Grigore Galin şi alţii, pentru că nu înţelegeau, 
cum spune profesorul şi academicianul Ion Nistor, să se lepede de limba lor 
strămoşească, ca Iuda de Hristos85. 

În 1892, se introduce şi în Basarabia instituţia reacţionară a aşa-zişilor 
«Zemschie Nacialnichi», numiţi de la centru dintre ofiţeri retraşi din 
armată, adeseori oameni fără suficientă cultură şi complectamente străini 
de interesele locale. 

Aceşti Zemschie Nacialnichi, în afară de funcţii administrative, aveau 
şi atribuţii judecătoreşti. 

Instituţia aceasta, care a lăsat în Basarabia, afară de foarte mici excepţii, 
amintiri triste, a trebuit să înlocuiască pe judecătorii de pace, care erau 
aleşi de Adunările Zemstvei dintre oamenii locali, cu studii superioare şi 
care, după desfiinţarea lor, au lăsat în sânul moldovenimii noastre regrete 
unanime. 

Din cauza atmosferei prea încărcate, creată de politica reacţionară 
şi rusificatoare, continuarea în Basarabia a oricărei activităţi naţionale 
moldoveneşti devine absolut imposibilă. 

Boierimea moldovenească din judeţul Bălţi, a fost în parte rusificată, 
iar în parte deprimată şi terorizată de noul regim rus. În contra lui N. Casso 
se creează o «opoziţie puternică“ antimoldovenească, în frunte cu rusnacul 
Petre Nicolaevici Kişinski. 

În 1896, N. Casso retăgându-se din fruntea nobilimii judeţene a Bălţilor, 
în locul său este «ales“ acest rusnac Kişinski, venetic, «fost cornet în garda 
imperială»86. 

«La sfâşitul vieţei, zice Stanislav V. Kamenski, N. Casso nu a mai putut 
suporta desfiinţarea instituţiei judecătorilor de pace, nici tendinţa crescândă 
de rusificare şi a plecat pentru restul vieţii la Paris, unde a şi murit, însă, 
până la moarte nu a întrerupt legătura cu ţara sa natală». 

Acelaşi lucru îl confirmă şi Ilie D. Todorovschi care mărturiseşte că 
odată «cu introducerea în Basarabia a instituţiei «Zemschie Nacialnichi“ 
(1892), N. Casso a început să se răcească pentru «activitatea obştească, iar 
de la 1896 s-a retras cu totul din viaţa publică». 

Durerea naţionaliştilor moldoveni trebuie să fi fost nemărginită, 
când în Basarabia, la posturile de comandă, în locul fruntaşilor băştinaşi: 
Râşcanu, Brăescu, Dimitriu, Chiruş, Başotă, Sturdza, Balş, Catargi, Casso 

85  I. Nistor, Istoria Basarabiei, Cernăuţi, 1923, p. 332. 
86  Vezi a) Scrisorea lui A. N. Krupenschi către P. V. Sinadino, la p. 38; şi b) A. N. 

Krupenski, Scurtă schiţă asupra boierimii basarabene, Petersburg, 1912, p. 28. 
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etc., apar renegaţii şi veneticii ca Krupenski, Kişinski, Ianuşevici (armean), 
Dolivo-Dobrovolschi (polon), Pleşkov (rus), Derojinschi, Iaroşevici, 
Sviatopolk-Mirski, Pisarjevski, Olşevschi, Brjozovschi, Dobrogaev (rus), 
Lalevici (rus), Poncet (francez) etc., etc., care susţinând în provincia noastră 
politica centrului de deznaţionalizare şi rusificare, nici nu vroiau să audă de 
suferinţele, interesele şi aspiraţiunile naţionale ale moldovenimii băştinaşe. 

Din nefericire, durerea aceasta n-a fost vindecată nici până astăzi. 
Este interesant de cunoscut proporţia între nobilii băştinaşi moldoveni 

şi cei străini. 
Din lista familiilor boiereşti (nobili), pe care le găsim înscrise în cartea 

genealogică a nobililor basarabeni din 1912, adică la împlinirea unui secol 
de stăpânire rusească în provincia dintre Prut şi Nistru, listă publicată 
de Alexandru N. Krupenski în cartea sa: Scurtă schiţă asupra boierimii 
basarabene (Petersburg 1912, plus 149 anexe), reiese:

a. că totalul familiilor boiereşti, înscrise în cartea dvorenească în 
1912 era de 468;

b. că din totalul acesta, familii moldoveneşti erau 195;
c. că numărul familiilor nemoldoveneşti era 273. 
Deci, în 1912, nobilimea Basarabiei, în majoritate zdrobitoare, era 

străină de neamul nostru. 
Cele mai multe familii străine erau venite din guberniile: Podolia, 

Volinia, Cherson. Dar mai erau şi din guberniile: Varşovia, Kiev, Grodno, 
Minsk, Vitebsk, Pskov, Moscova, Cernigov, Kaluga, Smolensk, Harkov, 
Kazan, Cursc, Kostroma, Petersburg, Tilfis (Cobiev), Tula, etc., şi erau 
familii venite şi din Grecia, Olanda, Polonia, Estlanda şi Liftlanda. 

Trebuie să notăm că familiile moldoveneşti rusificate, ca Bodariov, 
Ianov, Greculov, Krupenski, Laşcov, Munteanov, Feodosiev etc., nu le-am 
considerat ca străine, şi că dintre cele străine erau foarte multe polone. 

După amintirile doctorului C. P. Hâncu, N. Casso, care suferea de boală 
de inimă, de ficat, astmă şi insomnie, în urma consiliului doctorilor, a plecat 
la Paris în 1903. La Paris el s-a făcut ceva mai bine, însă peste un an bolile 
l-au doborât. 

După moartea sa, soţia lui Smaranda D. Casso, zdrobită de durere, s-a 
înapoiat la Chişcăreni. «Aici, zice Dr. Hâncu, prin casa spaţioasă rămasă 
orfană, prin verandele casei şi prin imensul parc, ea se strecura ca o umbră. 
În disperare şi suferind de nostalgie, ea s-a aruncat dintr-o fereastră a 
etajului în veranda centrală, dar s-a ales numai cu fracturarea unei mâni şi 
cu câteva leziuni». 

După cum se vede din raportul vicenconsulului rus din Cairo din 6 
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aprilie 1913 nr. 341, Smaranda D. Casso moare subit în timpul unei călătorii 
în Egipt, în preajma piramidelor, lângă Cairo, la 23 martie 191387. 

După moartea lui N. Casso, Zemstva din Bălţi a hotărât, pentru cinstirea 
memoriei sale, să i se atârne câte un portret al său la spitalele din Bălţi şi 
Flămânzeni. 

În 1921, portretul său din spitalul Bălţi, sub pretext că «e al unui rus 
bărbos», în urma dispoziţiei medicului şef al spitalului, a fost aruncat în 
pod. 

La intervenţia Subcomisiunii parlamentare însărcinată, sub Guvernului 
Generalului Averescu, cu o anchetă în judeţul Bălţi, din care subcomisiune 
făcea parte şi autorul acestui studiu, greşeala medicului-şef a fost reparată 
şi portretul marelui nostru naţionalist a fost repus la locul său. 

Dar datoria posterităţii este de a-şi dovedi recunoştinţa faţă de N. Casso 
într-o formă mai corespunzătoare cu meritele sale. 

N. Casso a fost înmormântat la cimitirul «Père Lachaise“ din Paris. 
Autorul acestui studiu, care în 1920 se găsea la Conferinţa de Pace, 

în calitate de delegat al Basarabiei, a vizitat mormântul lui N. Casso şi a 
fost adânc impresionat de următoarea inscripţie scurtă în limba română, 
inscripţie gravată pe o placă de marmoră de un roşu închis, aşezată pe 
mormânt:

«NICOLAE CASSO 
născut în Basarabia la 1839 

răposat în Paris la 1904»

Placa are săpată la mijloc şi o cruce, iar mormântul este împrejmuit cu 
un modest grilaj de fier. 

Rămăşiţele pământeşti ale Smarandei D. Casso au fost transportate, 
cu ajutorul D-rei Zinaide S. Kiradanian, însoţitoarea ei, la Paris şi aici 
înmormântate de către familia Gh. Donici, alături de ale soţului. 

Fie-le ţărâna uşoară şi amintirea lor binecuvântată din neam în neam! 

Publicat după Ioan Pelivan, Nicolae Ştefan Casso, Bucureşti, 1942; Vezi şi Fapte 
trecute şi basarabeni uitaţi: Gh. Bezviconi, I. Pelivan, P. Mihail, Editura Universitas, 
Chişinău, 1992, p. 300‑317. 

87  Arhivele Statului din Chişinău, Secţia Nobiliară, dosar nr. 94 din 1826, p. 232. 



Ş T E F A N  G H .  U S I N E V I C I 
S c u r t ă  s c h i ţ ă  b i o g r a f i c ă

Doctorul Ştefan Gh. Usinevici a fost unul dintre acei luptători naţionali 
din Basarabia, care îşi fac datoria fără zgomot, care sunt extrem de modeşti, 
care nu ţipă, care nu ştiu să se impună şi care din cauza modestiei lor rămân 
aproape necunoscuţi. 

El s-a născut la 27 aprilie 1881, în satul Trebujeni, judeţul Orhei, pe 
malurile pitoreşti ale Răutului, în familia preotului Gheorghe Usinevici. 

După terminarea şcolii spirituale, a intrat în Seminarul Teologic din 
Chişinău, pe care l-a absolvit în 1901. 

Părinţii săi vroiau să-l facă preot, dar el nu avea nici o vocaţie pentru 
această profesie. De aceea obiectele teologice îl interesau foarte puţin, iar 
fizica, muzica, matematica şi în genere ştiinţele naturale şi sociale le studia 
cu multă pasiune. Din cauza aceasta, a avut de suferit multe neplăceri din 
partea profesorilor şi a conducerii Seminarului Teologic. Deşteptându-i-se 
sentimentul naţional încă pe vremea când era elev, Ştefan Usinevici imediat 
după absolvirea seminarului, intră împreună cu camaradul său Alexandru 
Groapă, la Facultatea de Medicină din Bucureşti. 

Aici vine în contact cu o serie de intelectuali români, îndeosebi cu 
emigranţii basarabeni: Zamfir C. Arbore, Dr. Petre D. Cazacu, artisul 
Gheorghe Madan, pictorul Pecarschi şi alţii. 

O deosebită influenţă asupra lui Ştefan Usinevici a avut bătrânul 
revoluţionar Zamfir Arbore, care ştia să combine şi să împace doctrina 
socialisto-revoluţionară cu aceea naţionalistă democratică română. 

Legătura cu Arbore, Usinevici prin corespondenţă o menţine şi după 
plecarea sa din România. 

În Bucureşti, Usinevici avu norocul să rămână numai un an de zile. 
În iulie 1902, când se întoarce în Basarabia pentru a-şi petrece vacanţa 

în casa părintească la Trebujeni, el este arestat de rotmistrul Barabaşev din 
jandarmeria Basarabiei din ordinul jandarmeriei din Dorpat, este deţinut 
câteva zile în închisoarea centrală din Chişinău şi apoi expediat, împreună 
cu studenţii Alexandru Groapă şi Teofilact Platonov, la Dorpat (Liflanda), 
azi Tartu în Estonia. 

Aici Ştefan Usinevici este deţinut în puşcărie, împreună cu Alexandru 
Groapă, Ioan Pelivan, Vasile I. Oatul şi Constantin Goian, până la jumătatea 
lui ianuarie 1903. Restul studenţilor basarabeni din Dorpat stăteau în 
puşcăria din Wenden. 

Arestarea şi deţinerea lui Ştefan Usinevici, ca şi a lui Alexandru Groapă, 
este în strânsă legătură cu procesul „Pământeniei studenţilor basarabeni“ 
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din Dorpat (1902-1903), arestaţi şi ei, la 24 februarie 1902, pentru crima 
de a fi luat parte la „mişcarea separatistă din Basarabia”, precum şi pentru 
„organizarea unui complot contra statului rus“ (art. 250 din vechiul cod 
penal rus). 

Arestarea lui Usinevici şi a lui Groapă s-a produs în urma unor percheziţii 
făcute la studenţii basarabeni din Dorpat (februarie 1902), la care s-au găsit 
mai multe scrisori de ale lor, trimise din Bucureşti (1901-1902). 

După eliberarea din închisoare, lui Ştefan Usinevici i se fixează 
domiciliul forţat la Trebujeni, unde este pus „sub deosebită supraveghere 
a poliţiei”. 


La începutul anului 1904, îl găsim pe Şt. Usinevici făcându-şi serviciul 

militar întâi la Varşovia, apoi prin iulie 1904 în Batalionul Nr. 19 de geniu 
din Brest-Litovsk (guv. Grodno). De aici el, prin iulie 1905, împreună cu 
batalionul său, este trimis în focul războiului din Manciuria, ca să lupte 
„pentru credinţa pravoslavnică, pentru ţar şi pentru patrie”. 

De la Ştefan Usinevici şi Constantin Goian s-au păstrat până azi o serie 
de foarte interesante corespondenţe, din timpul războiului ruso-japonez din 
Extremul Orient. 

Aceste corespondenţe oglindesc de minune atât starea deprimată a 
armatelor ruse în frunte cu atâţia generali hoţi, defetişti şi incapabili, cât şi 
„impopularitatea“ războiului... 

După terminarea războiului ruso-japonez, Usinevici nu se mai 
înapoiază la Bucureşti pentru a continua studiile medicinei umane, ci intră 
la Institutul Veterinar din Harkov. 

Luându-şi licenţa în medicina veterinară, el fiind atras de pământul 
natal al Basarabiei, primeşte un serviciu, după specialitatea sa, în Zemstva 
judeţului Soroca, cu domiciliul permanent în comuna rurală Năduşita. 

Din Năduşita Usinevici deseori face naveta la Bălţi, căutând să intreţină 
legătură strânsă cu gruparea naţional-moldovenească: cu Ion Pelivan, 
Dimitrie Vrabie, Porfirie Fală etc. 

Izbucnind în 1914 războiul ruso-german, Ştefan Usinevici este 
mobilizat şi din nou nevoit să-şi expună viaţa, timp de circa 4 ani de zile, 
pentru interese străine neamului său. 

După război şi Unire, el este ridicat de regimul românesc la gradul de 
inspector-veterinar cu domiciliul la Chişinău. 

Moare, înainte de vreme, la 23 februarie 1934, de cangrenă pulmonară 
în mare sărăcie, lăsând după sine văduva cu 3 copii. 
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După moartea sa rămâne în manuscris un volum destul de gros de 
foarte interesante amintiri, care cuprind evenimente din Basarabia şi din 
războaiele ruso-japonez şi ruso-german, dintr-o perioadă de peste 25 ani. 

Din acest volum, care azi nu se ştie unde se găseşte, publicăm mai 
jos câteva fragmente ce ne-au fost copiate şi puse la dispoziţie de fiul 
răposatului, Ghgeorghe Şt. Usinevici, actualmente student la Facultatea de 
Medicină din Sibiu. 

În aceste fragmente se oglindeşte o parte din tinereţea lui Ştefan 
Usinevici, plină de zbucium, de suferinţe şi de adânci frământări sufleteşti. 

Atmosfera de mucegai, fariseismul şi lupta contra culturii profane, ce 
dominau în Seminarului Teologic din Chişinău, precum şi regimurile din 
temniţele ruseşti, sunt zugrăvite în aceste amintiri în chip strălucit. 

Din răvaşele lui Şt. Usinevici de mai jos se poate constata:
1. că, el încă în 1905 stăruia, ca tinerii intelectuali moldoveni, după 

terminarea studiilor universitare, să se înapoieze „acasă“ în Basarabia şi 
să „lucreze pentru sărmanii moldoveni”;

2. că, el stăruia pentru „înfiinţarea unei foiţe moldoveneşti la Chişinău... 
măcar a unui organ săptămânal moldovenesc”;

3. că, el avea convingerea, că pentru organizarea „unei partide“ 
moldoveneşti, cu toată sărăcia de intelectuali, „trebuie să‑i găsim, să‑i 
căutăm cu lumânarea”; şi

4. că, el cel dintâi a pus în circulaţie, între intelectualii basarabeni, 
împreună cu alte cărţi româneşti, „Basarabia în secolul al XIX“ (Bucureşti, 
1898) de Zamfir C. Arbore. 

Cred că nici o carte românească n-a avut norocul să circule cu atâta 
succes în Rusia, ca această carte a lui Z. C. Arbore. 

După ce Şt. Usinevici mi-o trimite mie din Chişinău la Arhanghelsk, 
unde mă aflam în exil, ea trebuie să călătorească cu mine la Viatka, noul 
meu „loc de şedere”, fixat de stăpânire, şi acolo să lege prietenie cu micul 
grup moldovenesc din care făceau parte căpitanul N. A. Agapie, A. D. 
Agapie, L. D. Costin, A. Zaruţchi ş.a. 

Din Viatka, această carte ajunge întâi la Pinega (guv. Arhanghelsk), 
unde se afla surghiunit şi unde o aştepta cu nerăbdare colegul meu Vasile I. 
Oatul, şi apoi la Onega, unde se aflau exilaţi moldovenii Alexandru Hrişcă 
şi Vasile Iurescu. 

După aceasta, „Basarabia“ lui Z. Arbore trece la Crasnostav (guv. 
Liublin), unde îşi făcea stagiul militar Costică Goian şi alţi moldoveni, 
apoi din nou la Viatka şi Pinega, de unde se întoarce la proprietarul său Şt. 
Usinevici, care se afla încazarmat la Brest-Litovsk (guv. Grodno), iar de 
acolo pleacă în Basarabia, unde era şi mai mult aşteptată, decât în Rusia. 
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Şi mai cred că nici o altă carte românească nu a fost atât de instructivă 
şi nu a adus atâta folos tineretului intelectual basarabean în perioada 
1900-1917, ca „Basarabia“ lui Z. Arbore. Căci nici o altă carte românească 
pe atunci nu oferea atâta bogăţie de informaţii asupra Basarabiei, mai ales 
asupra trecutului ei, ca această carte. 

De aceea, subsemnatul cu adâncă recunoştinţă îmi amintesc atât de 
autorul ei Zamfir C. Arbore, cât şi de tovarăşul meu de suferinţă Ştefan Gh. 
Usinevici, care a pus cartea aceasta în circulaţie. 

O mai mare bucurie şi mângâiere pentru noi cei exilaţi, în situaţia în 
care ne aflam şi cu aspraţiile pe care le nutream, nici o altă carte nu ne putea 
aduce. 

Ioan Pelivan

Scrisoarea lui  Ştefan Usinevici  către Ioan 
Pel ivan din 14 iunie  1905

Drăguţă,
La război mă duc fără nicio îndoială. Am avut o şansă să scap, dar şi aci 

mi-au amestecat, anume: a sosit în Batalion din Ştabul1 Corpului al XIX-lea 
o hârtie grabnică şi secretă, în care se poftea „вольноопределяющиеся“ şi 
„жеребьевые 1го разряда“ (voluntarii şi cei cu sorţi din categoria întâi) să 
intre în şcoala de ofiţeri, care se va deschide la Moscova de la Anul Nou. 
Am dat докладная (raport). Comandirul (comandantul) rotei a iscălit-o, iar 
comandirul batalionului m-a şters!

Prin aceasta s-a stins şi ultima scânteie de speranţă. 
La toamnă, drept, isprăvesc slujba, dar având în vedere cele mai 

sus-spuse, oare mai poate fi vorbă despre „lămurirea drumului”? Îmi rămâne 
să-mi răsflocesc pieptul şi la această groaznică, şi sper, ultimă lovitură. 

Mult mă stinghereşte scârnăvia asta de supraveghere. Cum socoţi? 
Astă toamnă (!) am primit ефрейтора (gradul de fruntaş) şi până acu nu-mi 
dau subofiţer!?

Înaintea Paştelui, cu mult înainte, am trimis petiţiune formală, 
prin batalion, guvernatorului din Basarabia, cu cerere să-mi ia (ridice) 
supravegherea şi până acu, frate, nu primesc niciun răspuns! La ce seamănă 
una ca aceasta? Repet, aşa porc, că nici nu ştiu cum să-i mai zic. 

Foarte-s vesel că te-ai convins că bătrânii noştri nu-s nici de dracul; 
1 Statul major
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m-am săturat de ei ca de pădureţe acre. Ei iubesc numai să prăvească2 şi să 
vorbească despre alţii, dar să puie singuri mâna pe ceva – Doamne fereşte!

Luăm următorul fapt. Deşi Todirică3 hojma-mi scrie că Arbore-i spion 
etc., etc., dar totuşi acest om a lăsat suveniruri bune în memoria mea. 

După cum ţi-am scris (mi se pare că ţi-am scris despre aceasta), eu 
fiind cu acest bătrân atâta vreme în corespondenţă, m-am hotărât să-i trimit 
fotografia mea şi s-o cer pe a lui. 

Ceva extraordinar în faptul acesta mi se pare că nu e nimica. Va dori 
să-mi trimită fotografia – bine, nu – nu. 

Fotografia mea am trimis-o cu câteva săptămâni înaintea Paştelui şi 
până acuma nu primesc nici răspuns, nici fotografia. Ei, nu primesc, nu 
primesc. Poate omul nu vrea să mi-o trimită. Capul nu mi-l voi sparge. 

Când colo, Todirică, într-o scrisoare lungă şi detaliată, datată de la 25 
mai, între altele îmi comunică următoarele:

„Tu sau părinţii tăi aţi trimis fotografia – lui Arbore sau lui Cazacu. 
Arbore a profitat de aceasta şi cu fotografia ta a făcut multă speculă 

şi zarvă pe terenul naţional; o şi tipărit fotografia ta în „Universul”. În 
„Ţara“ eu am „demascat acţiunea lui Arbore în chestia „naţionalismului 
din Basarabia”

Explicaţiuni nu-ţi dau asupra acestui fapt. Eu numai i-am scris lui 
Todirică o scrisoare lungă, în care i-am arătat cum stă chestiunea naţională 
în momentul de faţă în Basarabia şi în privat – cu ce se ocupă „fruntaşii“ 
basarabeni. 

I-am scris mai cuvânt în cuvânt, cum şi D-ta te-ai explicat în scrisoarea 
D-tale... 

Şi eu, dragul meu, cu inima în dinţi luam gazeta în mâini (am primit 
până la ultimul nr. „Русь“ = „Rusi”, cu gând că poate azi voi găsi ceva 
despre sărmana ţară4)– şi nu, nimica, cu toţii ca (şi) când au luat apă în gură. 

Despre slujbă-ţi spun că n-am cu ce mă lăuda. Praporşcic trebuie să fiu 
negreşit, dar... tocmai la toamnă. Dacă va sta batalionul până la toamnă pe 
loc, apoi bine; da de nu, du-te „efleitor”(fruntaş), materia5 lor, şi dă hrană 
păduchilor. Mai în sfârşit, nu e nimica de bucurie. 

2 Conducă (rus.)
3 Teodor Porucic, student din Bucureşti, care după cum s-a constatat ulterior, a 

intrat, ca agent secret, în serviciul cauzei ruseşti. I. P. 
4 Adică despre Basarabia. Începuseră tulburările în Rusia. Toate popoarele 

alogene cereau libertăţi naţionale. Numai Moldovenii din Basarabia încă dormeau. 
D-abia în toamna lui 1905 începe frământarea intelectualilor noştri, formându-se grupul 
naţionaliştilor democraţi în frunte cu Em. Gavriliţă. N. R. 

5 Mama (rus.)
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Zapasnâe (mobilizaţii din rezervişti) vrăjmaş pozne mai fac. Bat jidanii, 
sfărâmă dugheni, ucid ofiţeri etc. Se spune că în citadelă au împuşcat doi 
soldaţi pentru uciderea unui ofiţer. 

Adresa lui Todirică e următoarea: strada Rozelor, 5. 
El din când în când scrie la „Odeski Listok”(gazetă din Odesa) şi se 

iscăleşte I. Grant. Poate să nu scriu şi eu vreo corespondenţă din Manciuria 
în „Odeski Listok”. Eu voi scrie sub iscălitura: De la Trebujeni. 

Dacă la toamnă vei călca pe terenul Basarabiei şi vei înfiinţa vreun 
fel de gazetă, apoi dă‑mi de ştire şi mie. Eu voi colabora cu plăcere la un 
organ democratic, cinstit şi patriotic6. 

Prin mediul (= mijlocirea, rolul) presei se va putea de curăţit atmosfera 
în Chişinău, care este cu desăvârşire în mâinile tuturor străinilor, numai în 
a moldovenilor nu e. 

Trebuiesc detronate toate autorităţile putregăioase care sug sângele 
poporului, nedându-i înapoi nimica. 

Numai o gazetă curăţică, sprinteioară şi frumuşică va putea să 
îndeplinească această misiune. Noroc!

De la Costic7 nu primesc nimica aproape 3 luni! Oare ce să fie?
Adio, frate,

Ştefănică

P. S. Mai scrie, căci nu se ştie când se va porni batalionul. 
S. U. 

Adresa pe plic (după ştergerea cuvântului Viatka): 
Kazan, Tribunalul Regional, D-lui Ivan Gheorghevici 
Pelivan, ajutorul secretarului Judecătoriei
Pe verso plicului notiţa: Candidatul Pelivan a fost 
numit ajutor de secretar al Tribunalului Regional 
Kazan. 
Secretarul Judecătoriei, V. Maslov (?). Ştampile: а) 
Brest,14-VI-1905; b) Viatka, 22-VI-1905; c) Viatka 
23-VI-1905; d) Kazan, 26-VI-1905

A.N.I.C., fond Ioan Pelivan (1449), dosar 140, filele 74v.‑78

6 De aici reiese că ideea unei gazete româneşti în Basarabia s-a născut la basarabeni 
înainte de a fi venit C. Stere la Chişinău în toamna lui 1905. 

7 Constantin Goian, student care se afla deja în Manciuria. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  309

Scrisoarea lui  Ştefan Usinevici  către Ioan 
Pel ivan din Ştefan Usinevici  către Ioan Pel ivan 

din 12 iul ie  1905

Salutare, frate,
Scrisoarea D-tale am primit-o încă la Brest8, dar n-am avut timp să 

răspund. 
Dacă vroieşti să vizitezi Bucureştii, apoi ţi-l recomand pe Zamfir 

Constantinovici Arbore, strada Dragoş Vodă, nr. 179. Cum a şi fi, dar el 
totuşi e un om bătrân şi copt la minte. Fireşte că trebuie să-i vizitezi şi pe 
ceilalţi. 

Eu i-am scris deja lui Arbore despre D-ta şi ţi-am dat o bună 
recomandaţiune. Te asigur că vei fi primit bine de dânsul. 

Trebuie să-ţi spun că supravegherea mi-au suprimat-o tocmai în ziua 
pornirii din Brest, dar situaţiunea mea nu s-a îmbunătăţit cu nimica. Merg tot 
efreitor(caporal). Din contra: stăpânii se uită acuma mult mai rău decât înainte. 
Cred că din pricina ceea că ei n-au acuma asupra mea aşa putere mare. 

Cazacu şi Gherea, mi se pare, că mi-s de treabă în privinţa aceasta10. 
Primul e zburatic la caracter, iar al doilea se ocupă mai mult cu comerţul, 
decât cu ştiinţa. 

Cel mai bun lucru ar fi, când ai putea să te faci cunoscut cu vreun 
român pur, de baştină. Atunci va merge treaba mult mai bine. 

Despre bani, nu pot să-ţi dau niciun sfat. Fă cum te va ajunge mintea11. 
Basarabeni sunt o mulţime în România, dar nu-i ştiu anume, cine-s. Îţi 

vi i-or spune ai noştri. 
Pe vremea mea, în Parlament se slăvea Gherea şi alţii, dar acuma nu 

ştiu cine mai este. Aceste detalii le vei înştiinţa pe loc, din gazete. 
Despre Şahu12 de astă toamnă nu aud nimica, afară de aceea că a răposat 

părintele lui. 
Acasă, la Trebujenise primeşte „Sămănătorul“ şi încă nu ştiu ce. 
8 Brest Litovsk din guvernământul Grodno. 
9 Vroind să fac o călătorie la Bucureşti, în legătură cu mişcarea naţională din 

Basarabia, îi cerusem lui Şt. Usinevici relaţii asupra emigranţilor basarabeni din România. 
10 Adică nu ar fi potriviţi în privinţa organizării mişcării naţionale în Basarabia. I. P. 
11 Vorba merge despre un fond, cu care am fi putut scoate o gazetă moldovenească. 

Vezi „Viaţa Basarabiei“ Nr. 7-8 din 1936 p. 16. 
12 În corespondenţa clandestină ce o purtau studenţii basarabeni în temniţa din 

Dorpat, fiecare avea câte un pseudonim. A. Groapă se iscălea Şahu, Şt. Usinevici – Sultanu, 
Pelivan – Caezar, Goian – Bre etc. Pseudonimele acestea s-au menţinut şi după temniţă. 
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„Istoria Basarabiei”13 demult am trimis-o tătâni-meu acasă şi nu ştiu ce 
mai face el cu dânsa. 

„Iujnâe Zapiski”14 le ştiu şi sora mea e bună cunoscută cu redactorul. 
Iată opt zile, frate, de când mergem pe drumul de fer! E greu de mers, 

căci zdruncină vrăjmaş şi nu sunt clozeturi în vagoane. Schimbarea apei şi 
mâncării produce dizenteria, de care suferă mai tot eşalonul. 

Soldaţii noştri n‑au deloc în vedere să se lupte; se tem ofiţerii de dânşii 
ca nu ştiu de ce. 

Aci, în Ufimskaia gubernia, soldaţii au vrut să-l ucidă pe comandantul 
unei gări şi toată gara s-o risipească şi iată pentru ce. 

Doi soldaţi răniţi şedeau jos afară, la soare. Când au văzut aceasta, 
soldaţii noştri, au hotărât comandantului: dacă D-voastră nu veţi ridica 
imediat pe aceşti răniţi şi nu le veţi da local bun şi altă îngrijire mai bună, 
noi îndată vom începe a dărâma pe toţi şi pe toate. 

Comandantul i-au dus pe răniţi în prima clasă. 
Straşnic proastă, incultă şi sălbatică e Rusia dincoace de Volga: tătari, 

calmâci, chirghiji şi alţii. 
Am văzut şi japonezi luaţi în plen: oameni foarte delicaţi, ne întâmpină 

cu „vozduşnâe poţelui”15 etc. 
Cu toţi aşteptăm pacea. În caz contrar, soldaţii spun că au să facă o 

mare revoluţiune. Nimeni nu vrea să se lupte. 
Scrie-mi la Charbin pe adresa: Staţia Pohvistaevo, Samarsko-

Zlatoustovskaia jeleznaia doroga, gubernia Ufa, Batalionul 19 sapeuri 
(Geniu) Compania a 3-a, ştii cui. 

Te sărut,
Ştefănică

P. S. Trimite-mi la Charbin vreun valatuc de gazete. 
Ştefănică

Adresa pe plic: Oraşul Kazan, Tribunalul Regional, 
lui Ivan Gheorghievici Pelivan. 
Ştampila pe plic din faţă: Vagonul de poştă, 
14-VII-1905. Pe verso: a) Batalionul 19 Sapeuri, 
pentru pachete; b) Kazan, 18-7-05. Adăugat cu mâna: 
armata activă. 

A.N.I.C.,  fond Ioan Pelivan (1449), dosar 142, filele 16v‑14v.
13 De Z. C. Arbore. 
14 Revista din Odessa. 
15 Bezele. I. P. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  311

S c r i s o a r e a  l u i  Ş t e f a n  U s i n e v i c i  c ă t r e 
I o a n  P e l i v a n  d i n  3 0  o c t o m b r i e  1 9 0 5

Manciuria, s. Loo‑Şoo‑Gou

Iubite prietene,
Am primit foiţa „Ligii Culturale”16 şi scrisoarea D-tale. 
Nu ţi-am scris, [pentru] că nu-ţi ştiam adresa. Mi-a scris soră-mea, 

când s-a pornit la Petersburg, că te găseşti la Chişinău, dar adresa nu mi-a 
dat-o, se vede că n-o ştia. 

Bre, la ce vremuri am ajuns noi? Constituţie17? Ha? Socot că vei pune 
toate stăruinţele ca să înfiinţezi vreo foiţă moldovenească la Chişinău. 

Când mă voi porni de aici, nu ştiu, căci nimeni nu-mi bagă de seamă 
drepturile. 

Cu Costic (Goian)18 de câteva ori mai nu m-am întâlnit. Odată el a mas 
la 3 verste de la mine – şi tot nu ne-am întâlnit. În corespondenţă cu el sunt 
de când am sosit în Manciuria. Lui vor să-i dea (gradul de) podporucic19 şi 
să-l comandiruiască20 la Institutul din Vladivostok. Jalovania-i21 vor plăti-o 
după rang. 

Băietul a stat la gânduri şi a cerut [de] la mine [un] sfat. Eu l-am sfătuit 
să vie acasă, să-şi termine educaţiunea la universitate, după cum a început, 
şi să lucreze pentru sărmanii moldoveni. 

El încă nu mi-a răspuns. Iată adresa surorii mele: S.-Petersburg, stradela 
Ertelev, nr. 7, ap. 15, pentru Vera Gheorghe Usinevici. 

Poţi să-mi scrii şi mie pe această adresă, căci mi să pare că degrabă ne 
vom mişca spre Europa. 

Poţi să scrii şi: Harbin 19 Sapeuri... 
Noutăţi sunt multe, dar zău, nu pot să scriu: vrăjmaş îs muncit. 
Cu Cijevski22 nu m-am întâlnit, şi poate nici nu mă voi întâlni, căci nu 

e, frate, cu putinţă. 
16 Gazeta „Basarabia”. 
17 „Constituţia“ hărăzită de ţarul Nicolae II prin Ucazul din 17 octombrie 1905. 
18 Constantin T. Goian din grupul Studenţilor Basarabeni de la Dorpat. 
19 Adică gradul de sublocotenent. 
20 Trimită (rus.)
21 Leafa. 
22 Vasile Gh. Cijevschi, care şi el lupta contra japonezilot în Manciuria şi care 

ulterior, la 20-27 octombrie 1917, a prezidat marele Congres Militar Moldovenesc din 
Chişinău. 
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Aşa-i că eu am fost drept, când ziceam încă la Dorpat, că Basarabia 
noastră n-are intelighenţie23 şi aristocraţie? Acu te-ai convins singur24. 

Trebuie negreşit de organizat o partidă, ori mai bine „un cercuşor”, 
după cum spui D‑ta de inteligenţi, culţi. Nu uita că inteligenţa face ce face. 

Socot că acuma, după iscălirea Constituţiunei, se va putea uşor de 
editat măcar un organ săptămânal moldovenesc. Stăruieşte-te!25

Repet, în Basarabia vei găsi nemţi, greci, armeni, bulgari, ruşi, jidani, 
în fine, de tot neamul câte oleacă, numai oameni culţi şi inteligenţi nu vei 
găsi. 

Dar trebuie să‑i găsim, să‑i căutăm cu lumânarea!
Ce mai spun bătrânii alde Chiriac etc.? Ei, la revedere, frate dragă. 

Iartă-mă că nu scriu mai mult: n-am vreme deloc. 
Te sărută:
[Indescifrabil, urmează un şir de ieroglife chinezeşti]

Ai văzut ce floricele frumoase ies din familia mea în chinezeşte?

Adresa pe plic: Chişinău, Tribunalul Regional, lui 
Ivan Gheorghievici Pelivan
Ştampila: a) biroul poştal de câmp al Corpului 
de Armată 9, 1-XI-1905; b) A doua ştampilă: cea 
oficială a corpului; c) Chişinău: 8 decembrie 1905

A.N.I.C., fond Ioan Pelivan (1449), dosar 142, filele 76v‑78.

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul X, Nr. 8, 1941, p. 21‑30.

23 Intelectualitate. 
24 Eu într-o scrisoare către Usinevici, scrisă prin septembrie 1905, mă plângeam că 

pentru a organiza la Chişinău un „cercuşor“ de naţionalişti moldoveni, nu găseam destui 
intelectuali, tineri cu studii, oameni culţi şi cu sentimente naţionale. Cu pătura intelectuală 
din clasa nobilimii moldovene din Basarabia, tineretul naţionalist nu se putea înţelege pe 
chestia agrară. I. P. 

25 Acest organ sub numele de „Basarabia”, s-a putut înjgheba d-abia în mai 1906. 



L A  M O A R T E A  L U I  VA S I L E  Ţ A N Ţ U 
L u p t ă t o r  b a s a r a b e a n  p e n t r u  r e a l i z a r e a 

i d e a l u l u i  n a ţ i o n a l :  U n i r e a

În ziua de 30 ianuarie curent (1937 – n.n.), în urma unei grele operaţii, 
s-a stins din viată, la Iaşi, în vârstă de 55 ani, acela care în viaţa lui 
pământească a fost Vasile Ţanţu. 

Cu Vasile Ţanţu, dispare unul dintre cei mai vajnici luptători basarabeni 
pentru realizarea idealului naţional: Unirea. 

Îl ţin minte încă de pe la 1908-1909, când era învăţător în satul Gherman 
din judeţul Bălţi şi când a fost introdus de camaradul său Porfirie Fală în 
intimitatea bisericuţei noastre naţionale de la Bălţi. 

Fiu de ţăran, din satul Horodişte, judeţul Lăpuşna, Vasile Ţanţu îşi 
face studiile la Şcoala Normală la Bairamcea, judeţul Cetatea Albă, şi după 
terminarea acestei şcoli este numit la început ca învăţător în satul Cârneşti, 
judeţul Lăpuşna, iar apoi se transferă în satul Gherman, judeţul Bălţi. 

Aici, pentru predarea în limba moldovenească şcolarilor moldoveni, 
are de suferit o serie de prigoniri, şi chiar pentru o bucată de vreme este 
suspendat, din partea renegatului ucrainean Luca V. Golovco, inspectorul 
învăţământului primar din judeţ. 

De aici, din Gherman, Vasile Ţanţu trece de câteva ori Prutul în România, 
în mod clandestin, pentru a săruta, cum spunea el, pământul Patriei libere, 
pentru a vedea cu ochii săi pe fraţii de dincolo, pentru a le auzi „limba dulce şi 
frumoasă”, precum şi pentru a aduce de acolo şi puţină literatură românească, 
de care intelectualii moldoveni basarabeni erau aşa de însetaţi. 

Începându-se războiul, Vasile Ţanţu este mobilizat, la 1915 sau 1916, 
la Şcoala de ofiţeri din Odesa, după absolvirea căreia pleacă, în gradul 
de sublocotenent, pe Frontul românesc, unde este detaşat, ca translator, pe 
lângă Marele Cartier general rus cu reşedinţa la Bârlad, apoi la Iaşi. 

La Bârlad şi la Iaşi, Vasile Ţanţu leagă prietenii, ca şi Simion Murafa şi 
alţii, cu intelectualitatea naţionalistă română, şi are ocazia de a fi prezentat 
lui Ion I. C. Brătianu. 

Izbucnind revoluţia la Petrograd, pe la sfârşitul lunii februarie 1917, 
Vasile Ţanţu, împreună cu alţi ofiţeri şi soldaţi moldoveni basarabeni ca 
Andrei Scobioală, Onisim Ciubuc, Gheorghe Năstase, Ion Buzdugan, Ursu 
şi alţii întemeiază la Iaşi, prin martie sau aprilie a acelui an, Comitetul 
Ofiţerilor şi Soldaţilor moldoveni basarabeni, delegaţi din toate unităţile 
militare ruse de pe întreg Frontul românesc. 
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Punctele principale ale programului de activitate ale acestui comitet 
erau: organizarea unităţilor naţionale militare moldoveneşti şi mai ales 
pregătirea pentru viitorul congres general ostăşesc panbasarabean la 
Chişinău. 

În perioada martie – octombrie 1917, la Chişinău s-au ţinut o serie 
de congrese profesionale: al clericilor, al învăţătorilor, al ţăranilor, al 
cooperatorilor, etc. 

Toate aceste congrese după discuţii interminabile sfârşeau cu exprimarea 
diferitelor deziderate atât profesionale cât şi politice, ca autonomia 
Basarabiei, autonomia bisericii basarabene, introducerea limbii moldoveneşti 
în şcoli, restabilirea ordinii, etc. Toate aceste deziderate, aduse la cunoştinţa 
guvernului de la Petrograd, nefiind sprijinite pe o forţă reală, rămâneau, 
bineînţeles simple deziderate. Trebuia deci creată o forţă reală. 

Şi iată că Comitetul Executiv al ostaşilor moldoveni din Chişinău, sub 
presiunea anarhiei crescânde şi din imboldul comitetului cetăţenesc de la 
Iaşi, convoacă la Chişinău, pentru octombrie 1917, Congresul general militar 
panbasarabean, la care iau parte circa 900 de soldaţi şi ofiţeri moldoveni. 
Trecând în cea mai perfectă ordine, pe strada Alexandrovskaia, minoritarii 
şi toţi adversarii autonomiei basarabene s-au îngrozit, înţelegând că aceste 
„slugi burgheze“ nu sunt dispuse să joace „de-a dezideratele”. Mai ales că în 
public se răspândise zvonul cum că la nevoie, căpitanul Manolachi Catelly 
este gata a trimite de la Odesa, pentru susţinerea autonomiei basarabene, 
până la 120 de mii de baionete. 

Rolul lui Vasile Ţanţu la acest congres a fost excepţional de important. 
Adversarii autonomiei încearcă fel de fel de provocaţii pentru a dezbina 
congresul şi a-i îndrepta lucrările spre „orientaţia Nistrului”. Dar Vasile Ţanţu, 
cu un grup de naţionalişti devotaţi, reuşeşte să pareze această încercare. 

Chiar a doua zi, adică la 21 octombrie, congresul proclamă, în 
unanimitate şi cu un entuziasm indescriptibil, autonomia Basarabiei. Iar 
în ultima şedinţă, din 26 octombrie, congresul alege din sânul său 44 
deputaţi pentru Sfatul Ţării, organul suprem al Basarabiei, şi totodată şi o 
delegaţie restrânsă, un Birou pentru organizarea Sfatului Ţării, adică pentru 
introducerea în viaţă a autonomiei Basarabiei. 

În fruntea acestui Birou este ales Vasile Ţanţu, care ştie să se achite de 
misiunea acceptată, în mod strălucit. 

Studiind statisticile etnografice ale Basarabiei, el stabileşte definitiv 
proporţia etnică a viitorilor deputaţi ai Sfatului Ţării şi anume: 70 la sută de 
moldoveni şi 30 la sută diferiţi minoritari. 

După o muncă grea şi încordată, Biroul de organizare convoacă Sfatul 
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Ţării pe ziua de 21 noiembrie 1917, când acest organ suprem al Basarabiei 
ia fiinţă în mod solemn şi oficial. 

Peste câteva zile, deputaţii Sfatului Ţării se împart, după concepţiile 
lor ideologice în mai multe grupări politice: socialişti democraţi, fracţia 
ţărănistă, fracţia rusă, bulgară. 

Majoritatea însă zdrobitoare a deputaţilor moldoveni, atât cei din 
stânga, cât şi cei din dreapta, formează un singur Bloc Moldovenesc, cu 
tendinţa încă nemărturisită spre „orientaţia Prutului”. 

Ca preşedinte al Blocului Moldovenesc este ales Vasile Ţanţu. 
A trebuit mult tact, multă răbdare multă pricepere şi devotament pentru 

a împăca interesele tuturor fracţiunilor componente pe de o parte, iar pe 
de alta pentru a păstra împotriva tuturor intrigilor duşmăneşti, acest bloc 
strâns unit până la Unire. 

Şi meritul păstrării Blocului (Moldovenesc) revine, în cea mai mare 
parte, lui Vasile Ţanţu. 

Pentru a ajunge la limanul mântuirii Sfatul Ţării a trebuit să treacă 
din etapă în etapă, din tranşee în tranşee. Prima tranşee a fost proclamarea 
Basarabiei autonome ca republică federativă la 2 decembrie 1917, iar a 
doua tranşee a fost proclamarea ei ca republică independentă, la 24 ianuarie 
1918. 

Pentru ca deputaţii Blocului Moldovenesc să poată accepta în mod 
conştient şi solidar aceste etape, a fost nevoie de consfătuiri şi discuţii 
permanente şi îndelungate, deseori până în zori de zi, atât în sala blocului, 
cât şi la locuinţe conspirative. 

Aceste „consfătuiri“ au fost o adevărată şcoală naţionalistă şi unionistă. 
Şi unul din puţinii conducători şi profesori ai acestei şcoli a fost Vasile 
Ţanţu. 

Când la 6 ianuarie 1918, bolşevicii pun stăpânire pe Chişinău şi Sfatul 
Ţării se vede în faţa unei primejdii de moarte. Blocul Moldovenesc, întrunit 
în şedinţă conspirativă, deleagă la Iaşi pentru a cere intervenţia armatei 
române şi pe Vasile Ţanţu. 

Vasile Ţanţu avea toată încrederea Blocului Moldovenesc şi putea uşor 
să fie ales ca ministru al republicii. Dar, modest din fire, a preferat să rămână 
numai deputat. La câţiva ani după Unire, Vasile Ţanţu este numit prefect de 
Lăpuşna. El a murit însă tot ca învăţător, ca cel mai sărac învăţător. 

Ion PELIVAN, Preşedintele Asociaţiei „Sfatul Ţării”

Publicat după Viaţa Basarabiei, nr. 3‑4, 1937, p. 119‑120.



Î N T R U  V E Ş N I C A  P O M E N I R E  A 
E P I S C O P U L U I  D I O N I S I E  E R H A N 

C u v â n t a r e  r o s t i t ă  l a  î n m o r m â n t a r e ,  
î n  z i u a  d e  2 0  s e p t e m b r i e  1 9 4 3

Întristată asistenţă, 
În cursul celor 25 de ani, care s-au strecurat de la Unirea Basarabiei 

încoace, au trecut spre cele veşnice o serie de naţionalişti basarabeni, 
dintre care mai de seamă, ca: Nicolae Alexandri, Mihail Minciună, Ion 
Costin, Vasile Ţanţu, Vasile Cijevschi, Vasile Laşcu, Vasile Gafencu, Vasile 
Stroescu, Paul Gore, Vladimir Herţa, preot Alexandru Baltaga şi alţii. 

A venit rândul şi Prea Sfinţitului Episcop Dionisie Erhan. În ziua de 17 
septembrie crt., orele 9 dimineaţa, şi-a dat el obştescul sfârşit. 

Pentru România, şi în special pentru Basarabia, încetarea din viaţă a 
Episcopului Dionisie este peste măsură de dureroasă, nu numai pentru că 
noi am pierdut în persoana Prea Sfinţiei Sale un mare patriot şi un adevărat 
părinte sufletesc, ci şi pentru că ea se întâmplă în vremuri nespus de grele, 
pline de grije şi primejdii, prin care trece astăzi ţara noastră. 

Episcopul Dionisie Erhan s-a născut la 2 noiembrie 1868, în satul 
Bardar din judeţul Lăpuşna, într-o familie veche de răzeşi modeşti. El nu 
a putut să-şi facă studiile, pe care le-ar fi dorit, dar mulţumită inteligenţei 
agere, cu care a fost înzestrat de la natură, precum şi voinţei sale puternice, 
fără nici o protecţie şi ajutor de nicăieri, a ştiut să se ridice, în ierarhia 
bisericească, de la simplu frate şi călugăr până la înaltul grad de episcop. 

Adevărata lui Şcoală, după cum mărturisea el însuşi, a fost „Biblia şi 
Biserica”. 

Episcopul Dionisie, întreaga sa viaţă şi-a închinat-o Bisericei ortodoxe 
şi cauzei naţionale române. 

Când şi cum s-a deşteptat în el sentimentul naţional, nu putem preciza. 
Ştim că în 1898 era „posluşnic“ = frate în mănăstirea Suruceni. 

Aici, în luna iunie a acelui an, într-o duminică, ne-a fost dat, mie şi 
prietenului meu, răposatul Vasile Cijevschi, să asistăm în biserica mănăstirii 
la oficierea sfintei Liturghii. 

Din „strana moldovenească“ ne-a atras atenţia un tânăr „posluşnic”, 
atât prin frumuseţea vocei sale, cât şi prin felul atrăgător, cum executa în 
limba moldovenească diferite cântări bisericeşti. Era „posluşnicul“ Dimitrie 
Erhan, devenit prin călugărie Dionisie. 

Ulterior am aflat că acest frate „posluşnic“ a prins secretul frumoaselor 
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cântări bisericeşti în limba moldovenească de la ieromonahul mănăstirii 
Anatolie Turovici, neîntrecut cântăreţ, şi că el, în afară de cărţi bisericeşti, 
împrumuta de la ieromonahul aceleiaşi mănăstiri Iosif Botea, pentru citire, 
cărţi de istorie şi literatură românească, care fusese aduse în mod clandestin 
de la mănăstirea Neamţu. 

Se ştie că episcopul Pavel Lebedev (1871-1882) în scop de a rusifica 
Biserica noastră basarabeană, a introdus în bisericile moldoveneşti aşa zisa 
„strană rusească”, în care se cânta şi se citea numai slavoneşte. 

Ori, prin citirea şi cântarea moldovenească, ce se produceau la „strana 
moldovenească”, fratele Dimitrie Erhan contribuia, într-o largă măsură, 
la păstrarea limbei, tradiţiei şi spiritului vechi moldovenesc în mănăstire, 
împiedicând astfel întrucâtva mersul rusificării. 

În 1906, îl vedem pe ieromonahul Dionisie Erhan vizitând adeseori 
redacţia gazetei moldoveneşti „Basarabia“ şi aducând pentru redactorii 
ei, când câte un sac de făină, când câte-o putinică de brânză, când câte-o 
şuncă, când câte-o barlercuţă de vin, etc., încurajând astfel pe slujitorii 
slovei moldoveneşti. 

Din conversaţiile cu ieromonahul Dionisie, redactorii „Basarabiei“ 
află că cuvioşia sa primeşte de peste Prut revista „Albina“ şi „Gazeta 
Săteanului”. 

Când, în 1908, apare la Chişinău revista bisericească „Luminătorul”, 
ieromonahul Dionisie colaborează la ea cu articolele sale, îndreptate mai 
ales contra sectei inochentiştilor. Ulterior colaborează la ziarul „Cuvânt 
Moldovenesc”. 

La 7 ianuarie 1918, când bolşevicii ruşi, dezertaţi de pe frontul 
românesc, pun stăpânire militară pe capitala Basarabiei şi când o delegaţie 
secretă, însărcinată de „Blocul Moldovenesc“ din Sfatul Ţării trebuia să 
parvină cu orice chip la Iaşi pentru a solicita intervenţia armatei române 
contra bolşevicilor în Basarabia, ajungând la mănăstire pe jos noaptea pe 
la orele 2, îi cere un vehicul pentru a fi transportată la Leova, unde deja 
se găsea un detaşament militar român, stareţul mănăstirei Dionisie Erhan 
o primeşte cu braţele deschise, cu toată căldura unui frate şi părinte, îi 
oferă adăpost, şi apoi, cu riscul vieţii, îi pune la dispoziţie o trăsură, cu 
care delegaţia reuşeşte, prin drumuri piezişe şi nepracticabile de câmp, să 
ajungă la Leova şi Huşi, iar de acolo cu un automobil al diviziei XI-a, a 
doua zi, la Iaşi,

Nu voi uita niciodată cuvintele adresate la plecarea delegaţiei, de 
stareţul Dionisie Erhan, vizitiului Vasile Harbuz, care era frate al mănăstirei:

„Frate, zise stareţul Dionisie, să se prăpădească caii, să se prăpădească 
trăsura, să te prăpădeşti tu, dar să-i duci pe dumnealor acolo, unde îţi 
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vor spune. Să nu ştie nimeni de unde vii, pe cine duci şi unde-i duci. Cu 
Dumnezeu înainte!”. 

Fără îndoială că dacă bolşevicii ar fi aflat de această faptă a stareţului, 
l-ar fi împuşcat şi poate i-ar fi distrus şi mănăstirea. 

Episcopul Dionisie a fost un om de o mare iniţiativă şi de o mare putere 
de voinţă. 

Ales episcop de Ismail şi Cetatea Albă, el de la început reuşeşte „să 
pună în mişcare toate forţele creatoare din Eparhia sa, care până atunci 
zăceau în stare latentă”. 

Înţelegând să reaşeze Biserica în rolul ei de odinioară, ca mamă a tuturor 
suferinzilor şi dezmoşteniţilor de soartă, Episcopul Dionisie înfiinţează, 
în 1934, în oraşul Ismail, un orfelinat eparhial, în care „orfanii primesc o 
îngrijire aleasă şi o educaţie profund creştinească şi profund naţională”. 

În 1933, Prea Sfinţia Sa găseşte mijloacele necesare şi transformă 
capela veche şi neîncăpătoare de pe lângă palatul Eparhial din Ismail într-o 
biserică episcopală „frumoasă, în stil curat moldovenesc”. 

Tot în 1935, în scop de a scoate comerţul de icoane din mâinele evreilor, 
iar pe de altă parte pentru păstrarea intactă a iconografiei bisericeşti, 
conform tradiţiei curat ortodoxe, episcopul Dionisie înfiinţează în Ismail 
două ateliere de pictură bisericească şi totodată reorganizează pe cei de la 
mănăstirea Borisăuca. 

Iar în 1938, ridică o clădire monumentală la aceeaşi mănăstire 
Borisăuca, pentru un atelier de pictură bisericească, precum şi de ţesătorie 
naţională. 

În 1937, de asemenea, ridică o clădire „impunătoare”, prevăzută cu 
chilii spaţioase şi luminoase, pentru călugări, unde este aşezat şi muzeul 
eparhial, ce poartă numele în veci regretatului profesor Nicolae Iorga. 

În afară de acesta, episcopul Dionisie mai înfiinţează la Ismail o 
tipografie eparhială şi o fabrică de lumânări bisericeşti. 

Este de remarcat, că toate aceste înfăptuiri sunt realizate numai în curs 
de 4 ani (1934-1938). 

În sfârşit, nu putem să nu subliniem faptul că tot episcopului Dionisie 
se datoreşte construcţia frumoasei biserici, în stil moldovenesc, din satul 
Sociteni, judeţul Lăpuşna, care a fost ridicată şi împodobită cu cheltuiala 
lui proprie. 

Iată numai câteva fapte din viaţa şi activitatea Episcopului Dionisie 
Erhan. Ele zugrăvesc îndestul fizionomia lui atât ca român, cât şi ca om al 
Bisericii. 

Pentru o mai amplă caracteristică a lui, ţinem să prezentăm mai jos 
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câteva aprecieri, făcute la adresa sa de către persoane marcante, care l-au 
cunoscut îndeaproape:

„În tihna mănăstirei, zice eruditul profesor universitar Gr. Pişculescu 
(Gala Galaction), în liniştea nopţilor de veghe şi în lungul anilor jertfiţi 
Duhului, Vlădica Dionisie a citit mult mai mult decât noi ceilalţi, care 
ajungem pe cărările academiei până la porţile doctoratului. După ştiinţa 
mea, el este al doilea arhiereu, care ştie pe din afară toată sfânta scriptură şi 
toate cărţile întrebuinţate în Biserică”. 

Un alt profesor universitar, Popescu-Prahova, fost decan al facultăţii de 
Teologie din Chişinău, face următoarea remarcă:

„Vrednice de subliniat sunt cunoştinţele Prea Sfiinţiei Sale în cele 
bisericeşti, cunoştinţe pe care şi le-a însuşit fără să fi obţinut vre-o diplomă 
şi pe care le lămureşte şi le înfăţişează credincioşilor cu un real talent 
oratoric, într-o frumoasă limbă românească, în care puternic se resimte 
aroma vechilor cazanii”. 

Cât despre talentul oratoric al Episcopului Dionisie, marele nostru poet 
naţional Octavian Goga s-a exprimat astfel:

„În materie de predică naţională, Vlădica Dionisie este în adevăr Gură 
de Aur (ziarul „Ţara noastră”)”. 

Iar la răposatul doctor Duşcian, cunoscut publicist şi corespondent al 
ziarului „Universul”, găsim următoarea informaţie, privitoare la activitatea 
şi sentimentul naţional ale Prea Sfinţitului Dionisie:

„În toamna anului 1908, zice Dr. Duşcian, colindam prin mănăstirile 
basarabene. Într-o seară m-am oprit la mănăstirea Suruceni, unde 
arhimandritul Dionisie Erhan m-a primit cu dragoste, pentru că veneam 
din Regat, şi mi-a vorbit mult de nevoile pe care le întâmpina cu oblăduirea 
rusească, în ce priveşte învăţătura limbei moldoveneşti a călugărilor şi 
slujitorilor mănăstirei sale. 

Dar nu dispera. Avea o şcoală moldovenească pe lângă mănăstire şi 
mi-a spus aceste cuvinte profetice:

„Mă căznesc să-i învăţ pe fraţii mei a ceti şi a scri româneşte. Ei sunt 
oameni de 30-40 de ani şi deci vor putea încă pe atâta să mai trăiască şi să 
înveţe şi pe alţii limba strămoşilor lor. Şi apoi eu nădăjduiesc, că vor veni 
vremuri, când vor învăţa în Basarabia cu toţi limba strămoşească”. 

În fine, părintele N. Tomoilă, cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani a Prea 
Sfinţitului Dionisie, îşi manifestă admiraţia faţă de Prea Sfinţia Sa în 
următoarele cuvinte:

„Noi generaţia bubuitului de tun şi a furtunilor năprasnice, trebuie să 
fim mândri că în neamul nostru, din pământul acestei binecuvântate ţări, a 
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izbucnit, ca o lavă puternică, un om, din viaţa şi purtarea căruia fiecare din 
noi poate lua cel mai strălucit exemplu... Prea Sfinţitul Dionisie a ştiut să 
fie sentinelă veşnic veghetoare aici, la hotarele credinţii şi a patrimoniului 
nostru naţional”. 

Iată în cuvinte scurte şi în trăsături generale figura mult regretatului 
Vlădică Dionisie. 

Basarabia îndoliată, cu adâncă evlavie şi smerenie se închină în faţa 
rămăşiţelor pământeşti ale aceluia, care a iubit-o, a jelit-o, a povăţuit-o, şi 
care a fost Episcopul Dionisie Erhan!

Dumnezeu să-l odihnească cu cei drepţi!
Ioan Pelivan

Publicat după „Viaţa Basarabiei“ Anul XII, Nr. 11‑12, noiembrie‑decembrie 
1943, p. 89‑92. 



L A  Î N M O R M Â N T A R E A  
M I T R O P O L I T U L U I  B A S A R A B I E I 

G U R I E  G R O S U 
D i s c u r s  r o s t i t  d e  I o a n  P e l i v a n

Întristată asistenţă,
Încă nu s-a uscat ţărâna de pe cele 2 morminte, a iconomului stavofrofor 

Constantin Popovici, fost profesor al Seminarului Teologic din Chişinău 
şi a episcopului Dionisie Erhan al Ismailului, ambii stâlpi ai bisericei 
basarabene, decedaţi în decursul ultimelor 5 luni de zile, – şi în faţa acestei 
biserici îndoliate se deschide un al treilea mormânt: acela al mitropolitului 
Gurie Grosu, care a condus Biserica dintre Prut şi Nistru aproape 19 ani 
(1919-1938). 

Mitropolitul Gurie Grosu s-a născut la 1 ianuarie 1877, în satul 
Nimoreni judeţul Lăpuşna, în familia modestă a cântăreţului de biserică 
Ştefan Grosu. 

La vârsta de 8 ani, copilul Gheorghe, devenit ulterior în călugărie 
Gurie, rămâne orfan de tată. 

În 1887, intră în Şcoala Spirituală, în 1892 în Seminarul Teologic din 
Chişinău, pe care le termină cu strălucit succes, iar în 1898 este numit ca 
student la Academia Spirituală Movileană din Kiev, academie întemeiată 
în 1631 de marele mitropolit moldovean Petru Movilă (1597-1647), fiul 
domnitorului Moldovei Simion Movilă. 

După terminarea Academiei în 1902, Gheorghe Grosu îmbrăţişează 
cariera monahală, e hirotonisit ieromonah, şi primeşte funcţia de misionar 
contra răscolnicilor şi diferiţilor sectanţi din Basarabia, cu reşedinţa la 
mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani) din judeţul Tighina. 

Încă fiind student al Academiei din Kiev, el se împrieteneşte şi face 
legături strânse cu câţiva colegi ai săi, originari din România, care îl pun 
la curent cu stările din ţara românească, şi îi procură cărţi de istorie şi 
literatură română. 

La Noul Neamţ, în ceasurile libere de serviciu, în atmosfera 
moldovenească a mănăstirei, ieromonahul Gurie Grosu, se ocupă cu 
studierea documentelor vechi moldoveneşti din bogata arhivă şi rara 
bibliotecă a mănăstirei şi, ca rezultat al studiilor lui, peste câţiva ani apare 
lucrarea sa – Istoria mănăstirii Noului Neamţ. 

În legătură cu această lucrare, în 1904 el vizitează România, unde vine 
în contact cu o serie de reprezentanţi ai Bisericei şi ai culturii române. 
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În decursul acestei vizite, ieromonahul Gurie, înzestrat cu mult spirit de 
observaţie, constată cu durere, prin comparaţie, nivelul înapoiat de cultură 
al maselor moldovene din Basarabia, faţă de progresele la care ajunsese 
poporul român din Regatul liber al României. 

De pe atunci încă, el ia fermă hotărâre să-şi închine toate puterile pentru 
ridicarea stării culturale a fraţilor săi moldoveni din Basarabia. 

Pe atunci în Basarabia nu existau nici şcoli moldoveneşti, nici presă 
moldovenească, nici tipografie moldovenească. 

Toate instituţiile de stat – administraţia, justiţia, şcoala şi chiar biserica – 
fuseseră transformate de politica ţaristă în instrumente de deznaţionalizare 
şi rusificare. 

Înţelegând că fără şcoală şi fără carte moldovenească, moldovenimea 
basarabeană nu poate fi scoasă din bezna întunericului în care zăcea, 
ieromonahul Gurie Grosu, împreună cu un alt apostol al românismului 
basarabean, preotul Constantin Partenie, începe lupta dârză pentru 
reîntronarea limbei moldoveneşti în instituţiile bisericeşti din Basarabia. 

Profitând de revoluţia rusă din 1905, când toate seminţiile neruse din 
Imperiul Moscovit reclamă drepturi naţionale, ieromonahul Gurie Grosu 
caută mereu să agite chestiunea limbei moldoveneşti în sânul intelectualilor 
moldoveni şi mai ales în sânul clericilor moldoveni din Basarabia. 

În gazeta rusă din Chişinău „Besarabskaia Jizni“ din anul 1905, găsim 
o serie de articole ale ieromonahului Gurie Grosu, în care el caută să 
sublinieze necesitatea limbei moldoveneşti în şcoală şi biserică. 

În nr. 272 din 30 octombrie 1905 al acestei gazete, în articolul intitulat „O 
scumpă autorizaţie”, articol provocat de autorizaţia Sf. Sinod din Petersburg 
de a se tipări cărţile bisericeşti şi în limba moldovenească, ieromonahul 
Gurie, după ce explică însemnătatea limbei materne în serviciile divine din 
bisericele moldoveneşti, apelează către preoţii moldoveni, rugându-i să ia în 
discuţie la proximul Congres Eparhial chestiunea unei tipografii moldoveneşti 
eparhiale, precum şi a mijloacelor necesare pentru înfiinţarea ei. 

În continuare, ieromonahul Gurie Grosu invită „persoanele 
binefăcătoare“ şi „mănăstirile moldoveneşti“ basarabene, să sară în ajutorul 
norodului moldovenesc, ce „zace în întunericul religios şi moral”, dând 
fiecare obolul lor pentru organizarea tipografiei de cărţi moldoveneşti. 

Prestigiul moral şi intelectual al ieromonahului Gurie era aşa de mare, 
încât în toamna lui 1905, când se adună Congresul Eparhial, printre cele 
dintâi chestiuni de la ordinea zilei, figurează introducerea, în Seminarul 
Teologic şi Şcoala Eparhială de fete din Chişinău, a catedrei de limba 
moldovenească, precum şi înfiinţarea tipografiei eparhiale moldoveneşti. 
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Congresul Eparhial în unanimitate primeşte aceste 2 puncte şi în 
acelaşi timp votează şi sumele necesare pentru întreţinerea profesorului 
de limba moldovenească, precum şi pentru înfiinţarea tipografiei Eparhiei 
moldoveneşti. 

Trebuie să subliniez că (în) primul an, din lipsă de fonduri, profesorul 
Gr. Constantinescu a fost plătit din punga personală a ieromonahului Gurie 
Grosu. 

Episcopul Vladimir al Basarabiei, care, deşi rus, era departe de orice 
politică în Basarabia, cu bucurie aprobă hotărârile Congresului. 

Ziua de 26 octombrie 1906 e zi de triumf pentru cauza noastră naţională 
în Basarabia. Căci în această zi, în prezenţa autorităţilor bisericeşti, în frunte 
cu Episcopul Vladimir, şi a celor administrative, în frunte cu guvernatorul 
Haruzin, precum şi a unui număr select şi impunător de intelectuali 
moldoveni în frunte cu Em. Gavriliţă, directorul gazetei „Basarabia”, în 
mod solemn se inaugurează tipografia eparhială moldovenească. 

Dar pentru pregătirea şi îndrumarea preoţilor moldoveni din Eparhia 
Basarabiei, în sensul naţional moldovenesc, se cerea organizarea unei 
reviste moldoveneşti cu caracter naţional. 

Meritul înfăptuirei acestei reviste îi revine ieromonahului Gurie 
Grosu, precum şi protoiereului Constantin Popovici şi preotului Constantin 
Partenie, care la 1 ianuarie 1908 încep să scoată la Chişinău, cu blagoslovenia 
bunului Episcop Vladimir, revista moldovenească „Luminătorul”, care îşi 
continuă apariţia şi până astăzi. 

Redactorii şi îndrumătorii principali ai revistei erau ieromonahul Gurie 
Grosu şi protoiereul Constantin Popovici. 

În afară de activitatea publicistică „bisericească”, ieromonahul 
Gurie Grosu publică în 1908 o „Carte de învăţătură“ cu caracter didactic 
bisericesc, în 1910 o „Carte de cetire“ şi în 1917 un abecedar moldovenesc 
cu litere chirilice şi apoi cu cele latine. 

Bineînţeles, mişcarea aceasta naţional-culturală moldovenească 
nu putea fi văzută bine de funcţionarii ruşi, care aveau ca misiune – 
deznaţionalizarea Basarabiei. 

Aceştia, împreună cu o serie de renegaţi moldoveni, în frunte 
cu numeroasa şi puternica familie Krupenski, caută să atragă atenţia 
Petersburgului asupra pericolului pentru statul rus, ce ar prezenta tendinţele 
naţionaliste ale moldovenilor basarabeni, precum şi legăturile lor cu fraţii 
de peste Prut, din România liberă. 

De aceea, în octombrie 1908, blajinul Episcop Vladimir, care nu voieşte 
să devină instrument de rusificare, este mutat într-o eparhie centrală, iar în 
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locul său este numit belicosul episcop Serafim Ciceagov, fost polcovnic de 
gardă imperială. 

Acesta fu însărcinat cu misiunea specială de a stârpi „separatismul, 
încuibat în sânul clerului moldovenesc din Basarabia”. 

Prima victimă a politicii prigonitoare a lui Serafim cade preotul 
Constantin Partenie, a doua fu ieromonahul Gurie Grosu, ambii denunţaţi 
noului episcop de cozile de topor basarabene, ca „cei mai periculoşi 
separatişti”. 

Gurie Grosu, deşi ridicat la rangul de arhimandrit, în urma raportului lui 
Serafim către ober-procurorul Sf. Sinod, este exilat, în 1910, la mănăstirea 
Spaso-Avramiev din guvernământul Smolensk, de unde peste câtva timp 
este transferat la Alexandrovsk-Gruşevsk din regiunea Donului, iar de 
acolo la Şamovca din guvernământul Hersonului. 

De aici arhimandritul Gurie Grosu scapă numai după 7 ani, în 1917, 
graţie izbucnirii revoluţiei ruse şi prăbuşirei autocratismului ţarist. 

Întorcându-se în Basarabia, arhimandritul Gurie ia parte activă la 
toate peripeţiile mişcării naţional-revoluţionare moldoveneşti din 1917, 
dedicându-se în special misiunii culturale, ţinând conferinţe, publicând 
cărţi şi articole, atât în presa rusă, cât şi în cea moldovenească. 

În decembrie 1917, când se formează primul guvern al Republicei 
Moldoveneşti, arhimandritul Gurie este ales de Sfatul Ţării la postul 
de Subsecretar de Stat la Ministerul de Justiţie, pentru conducerea şi 
îndrumarea cultelor basarabene. 

În 1918, este numit vicar al Mitropoliei din Iaşi cu titlul „Botoşăneanul”, 
iar în curând este ales arhiepiscop şi mitropolit al Basarabiei, în care calitate 
funcţionează până în 1938. 

Mitropolitul Gurie a avut destui duşmani. Unii îl urau, în special ruşii 
şi rusificaţii, pentru intransigenţa sa în chestiunea naţională a Basarabiei. 
Alţii – pentru intransigenţa sa în chestiunea stilului nou în biserică. 

El a fost mult bârfit de apaşii unei prese dezmăţate străine din ţară, 
după cum au fost bârfiţi toţi naţionaliştii activi ai Basarabiei. 

N-a fost minciună, n-a fost insultă, n-a fost calomnie grosolană, pe 
care aceşti apaşi străini să nu le fi aruncat pe socoteala bunului român, 
înfocatului naţionalist şi iertătorului părinte duhovnicesc, care a fost 
mitropolitul Gurie Grosu. 

Scopul bârfitorilor era ca, lovind în fruntaşii românismului basarabean, 
să compromită cauza pentru care aceştia luptau, inclusiv şi marele act al 
Unirei. 

Mitropolitul Gurie a avut mult de suferit din partea unor potentaţi, 
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pentru că nu înţelegea să se lese atras în luptele politicianiste. El a fost crunt 
lovit de unii farisei şi unii lupi flămânzi travestiţi în piele de oaie. 

Mitropolitul Gurie moare departe de Basarabia lui dragă, în care s-a 
născut, a crescut şi a activat, pe care a iubit-o până la moarte şi pentru care 
a trebuit atâta să sufere. 

Cu mitropolitul Gurie dispare unul dintre cei mai de seamă luptători 
pentru cauza naţională din Basarabia, precum şi unul din cei mai credincioşi 
şi devotaţi slujitori ai bisericei lui Hristos. 

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească cu cei drepţi. 
Fie-i memoria binecuvântată acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Mănăstirea Cernica, 17 noiembrie 1943

Publicat după Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), Fond Ioan 
Pelivan (1449), dosar 228, f. 1‑6.



L Ă M U R I R E A  U N E I  M I S T I F I C Ă R I 
I S T O R I C E

În revista „Viaţa Basarabiei“ Nr. 7-8 din iulie-august 1937, sub titlul 
„Contribuţiuni nouă pentru istoria evoluţiei naţionalismului între Prut 
şi Nistru (din notele biografice ale D-lui T. Porucic)”, un autor care se 
ascunde sub iniţialele P. T. Şt., încearcă să facă o istorie a mişcării naţionale 
şi culturale din Basarabia, sub stăpânirea rusească. 

Autorul se căzneşte să lege, cu orice chip, de această mişcare nu 
numai numele d-lui T. Porucic, transformându-l într-un factor important al 
mişcării, ci şi acela al părintelui său, Ştefan Porucic, dascăl de biserică şi 
apoi diacon din satele: Bacsani (jud. Soroca), Hlinoaia de Jos (jud. Hotin) 
şi Dubna (jud. Soroca). 

În încercarea sa, autorul, fără să arate sursa din care îşi împrumută 
informaţiile, înşiră, pe 33 de pagini, o mulţime de „năsbâtii“ şi „blasgonii”, 
care sunt în flagrantă contrazicere cu faptele istorice. 

Aşa, de pildă, d-sa afirmă:
1. Că, în epoca a 4-a (1890-1905) a istoriei Basarabiei de sub ruşi 

„ţărănimea se înstrăinase cu totul de... răzăşime şi se împrietenise“ de-a 
binelea cu ruşii, a căror mentalitate, ideologie şi „aspiraţiuni şi le însuşise“ 
(vezi p. 73-74). 

Adică, autorul ar vrea să zică, că ţăranii noştri moldoveni, ca prieteni 
ai ruşilor, benchetuind la sărbători de familie, cu „vrednicii”, „straşnicii”, 
„pristavii“ şi alţi reprezentanţi demni ai rusismului din Basarabia, nu 
mai jucau hora, sârba, bulgăreasca etc. Şi nu mai cântau cântecele vechi 
antiruse, ca aceste:

Raz, dva, tri, cetire..., 
Vine porcul la fatire... 

 sau:
Rus, muscal şi paparus,
De unde dracu te-a adus?

Ci, la un stacan de vodcă obligau şi pe toţi flăcăii lor să danseze 
„cazaciocu”, „comarinschi mujic“ etc. şi să cânte:

Eh, Mascva, Mascva, Mascva,
Vsemu miru golova... 

sau:
Tri derevni, dva sela,
Vosem devoc, odin ea... 

Sau, poate, ar vrea să ne convingă autorul, că ţăranul nostru moldovan, 
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„însuşindu-şi mentalitatea, ideologia şi aspiraţiunile“ ruşilor, a început să 
creadă şi el, ca ruşii:

a) că „maimuţa este inventată de nemţi”;
b) că imperiul rusesc se sprijină pe „trei balene”:
„Pravoslavie, Samoderjavie i Narodnosti”, adică pe Ortodoxie, 

Autocraţie şi Naţionalitatea moscovită (cum credeau vechii slavofili: 
Homiacov, Samarin, Onu şi alţii)?;

c) că, în curând, „Batiuşca-Ţar“ va pune mâna pe Strâmtori şi pe 
Constantinopol, va cuceri toate Indiile, iar pe nemţi, englezi şi japonezi 
îi va „turti cu şăpcile“ şi apoi îi va alipi „de bună voia lor”1 la „Matuşca 
Rusia”, Edi-i-nnaia, Veli-i-caia, Neobia-a-a-tnaia (Una, Mare, Imensă)2. 

2. Că tot în acea epocă a 4-a, „ţărănimea, ba chiar şi răzăşimea“ 
„începuse să iubească Rusia, care le oferea atâtea posibilităţi de trai bun: 
moldovenii sărăciţi se puteau aşeza ca colonişti prin Caucaz, Turchestan, 
Siberia”... (Vezi p. 73). 

Păcat că autorul se face a uita, că politica guvernelor din Petersburg, 
de deznaţionalizare a moldovenilor din Basarabia prin colonizări în Caucaz, 
regiunile Amur, Ussuriisc etc., a adus cauzei româneşti şi ţăranilor noştri atâta 
rău. Căci este cunoscut că miile de familii ţărăneşti din Basarabia, colonizate 
în regiunile arătate mai sus, din cauza diferenţei mari de climă, apă, traiu etc., 
în mare majoritate s-au prăpădit de felurite boli în noua lor patrie3. 

Apoi ce fel de „trai bun“ îşi poate închipui autorul, când moldovenilor 
osândiţi să dispară ca neam şi naţie li s-a interzis limba în şcoală, biserică, 
justiţie, administraţie etc., însuşi numele lor de moldovan fiind transformat 
de ruşi în cuvânt de ocară: „moldovan-baran”, „moldovan-cap de bou”, 
„moldovan-trinadţataia vera”?... Aceasta se poate numi trai bun?

3. Că Victorin Iacubovici era „boier moldovan“ şi că toate reprezentaţiile 
(teatrale), Petre Alexandrescu (cunoscutul artist de la Iaşi), „cu trupa sa, le 
organiza cu ajutorul lui Victorin şi a familiei sale... mai ales a fiicei sale 
Bojena (nume neaoş românesc!), care azi zace în cea mai neagră mizerie“ 
(p. 76). 

Poate că într-adevăr Victorin Iacubovici a fost un om foarte cumsecade, 
fără să fi fost însă „boier moldovan”, căci în listele de dvoreni (boieri) 
basarabeni nu se găseşte. 

Dar, cât priveşte „familia sa”, să mi se permită această întrebare: „oare 
Vitold (iarăşi nume adevărat românesc!) Victorinovici Iacubovici, care, sub 

1 Cum i-a „unit»pe basarabeni la 1812. 
2 Ce glumă de prost gust! Sau, mai bine:ce erezie!
3 A se vedea în această privinţă mărutiria scriitorului rus A. Starostavschi în revista 

„Vestnik Evropâ”, din martie 1896, „Din amintirile trecutului”. 
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ruşi, făcea parte din „ciornaia sotnia“ (suta neagră) a „Ligii adevăraţilor 
ruşi”, care era directorul gazetei antiromâneşti „Drug”, în care persecuta pe 
toţi neruşii din Basarabia, care a tipărit în acest „Drug”, cam prin 1914-1915, 
o serie de articole sub titlul „Sluşai, Rumânia“ (Ascultă, Românie), toate 
extrem de impertinente şi insultătoare la adresa României şi care, în fine, 
sub regimul românesc a suferit câteva luni de închisoare corecţională la 
Chişinău pentru excrocherie şi şantaj, – oare acest Vitold Victorinovici 
Iacubovici nu făcea şi el parte din „familia boierului moldovan“ Victorin 
Iacubovici, „mare român“ şi „mare factor cultural românesc”? (p. 78). 

Cum poate autorul P. T. Şt. să falsifice în mod aşa de grosolan faptele 
istorice şi să transforme pe duşmanii neamului nostru în „mari factori 
culturali româneşti”?

Sau, poate, acest autor crede că toţi contimporanii lui Vitold Iacubovici 
au murit şi nu mai există nimeni care să cunoască şi să poată dovedi 
activitatea antiromânească a acestui agent de rusificare?

4. Că Pavel Cruşevan, de asemenea, a fost un „mare naţionalist“ (p. 88). 
Se naşte întrebarea: cine oare din bătrânii intelectuali basarabeni nu 

ştie că renegatul Pavel Cruşevan a fost „mai catolic decât papa”, că dânsul, 
împreună cu arhiereul Serafim Ciceagov, au fost inspiratorii şi ideologii 
„Ligii adevăraţilor ruşi“ din Basarabia şi că, în gazeta sa „Drug”, a dus 
o înverşunată campanie contra mişcării naţionale moldoveneşti, ce se 
conducea de prima gazetă moldovenească „Basarabia“ (1906-1907)?

Niciodată nu voi uita articolul lui Cruşevan din „Drug“ nr. 5 sau 6 de la 
începutul lui ianuarie 1907, intitulat: „Nu! Noi nu‑i vom trăda”(pe ruşi), în 
care – pe de o parte – combătea mişcarea naţională moldovenească, iar – pe 
alta – făcea apologia rusificării. 

5. Că „tatăl lui T. Porucic, Ştefan Porucic, era pe acea vreme (1878) 
învăţător în şcoala moldovenească“ din satul Bacsani jud. Soroca (p. 78), pe 
când, îndeobşte, este cunoscut că şcolile moldoveneşti fuseseră desfiinţate 
cu mult înainte de 1878. 

Autorul P. T. Şt. ne zugrăveşte pe Ştefan Porucic ca pe un organizator al 
cercului cultural moldovenesc din Bacsani, din care cauză a avut de suferit, 
căci, în 1881, a fost arestat de poliţie (p. 81). 

Oare acest Ştefan Porucic nu a fost cumva aceeaşi persoană, care, în 
februarie 1914, dădea sfat părintesc fiului său Teodor Porucic, după cum 
se vede dintr-o scrisoare reprodusă mai jos, şi-l îndemna ca să denunţe 
arhiepiscopului Serafim, faimosul mâncător de moldoveni, „despre 
propaganda românească în sânul clerului basarabean”? Cum s-ar putea 
împăca, oare, activitatea „naţional-culturală moldovenească“ a lui Ştefan 
Porucic cu sfatul şi îndemnul de mai sus?
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6. Că „naţionalismul pământeniei (moldoveneşti) din Iuriev 
(Dorpat-Liflanda, azi Tartu în Estonia) a luat un caracter mai pronunţat“ 
din momentul „când a început o vie corespondenţă (în 1901) între T. Porucic 
şi membrii pământeniei“ (p. 103). 

Subsemnatul, care am fost preşedintele pământeniei, nu-mi pot aduce 
aminte, dacă cineva dintre studenţii, membri ai pământeniei dorpatene, a 
fost în corespondenţă cu T. Porucic. 

Să aibă bunătatea d-l P. T. Şt. să publice măcar o scrisoare de la vreun 
membru al pământeniei către d-l T. Porucic, din epoca până la 1902, când 
toată pământenia a fost desfiinţată, iar 12 membri ai ei arestaţi şi închişi, 
dintre care trei, după ce au fost deţinuţi 8-9-10 luni în închisorile din Dorpat 
şi Wenden, au fost exilaţi în guvernământul Arhanghelsk. 

De altfel, „naţionalismul pronunţat“ al d-lui T. Porucic destul de bine 
se vede din scrisorile d-sale de mai jos, una din octombrie 1905 şi alta din 
februarie 1914. 

7. Că ţăranii basarabeni au fost împroprietăriţi „la 1862“ (p. 71), că 
ei au primit nadeluri4 până la 30 hectare şi că tot pe la 1862 aceşti ţărani 
„doreau autonomia Basarabiei“ (p. 80). 

Se ştie că împărţirea „nadelurilor“ în Basarabia a început de abia după 
1869-1870 şi că mărimea nadelurilor a atins maximum 13 ½ des. Asta 
rezultă din „zbornicele“ Zemstvelor judeţene şi al celui gubernial5. 

Cât priveşte „autonomia Basarabiei”, dorită de ţăranii noştri încă pe la 
1862, asta ar fi o mare şi îmbucurătoare descoperire, căci ar arăta un grad 
foarte avansat de educaţie şi dezvoltare politică a ţărănimei noastre, care, 
pe atunci, de fapt încă era clăcaşă şi făcea „boierescul”6. 

8. Că ziarul „Basarabia“ se redacta după cum influenţau „C. Stere şi S. 
Cujbă”, iar aceste persoane nu s‑au priceput să „adapteze ziarul cerinţelor 
publicului şi ziarul a murit“ (p. 100). 

Nimic mai inexact. Şi Stere şi Cujbă sunt morţi, nu se pot apăra, nu pot 
răspunde. 

Noi credem că dacă conducerea gazetei în a 2-a jumătatre a vieţii sale 
ar fi ascultat de sfaturile lui Stere şi Cujbă, poate că gazeta nu murea aşa 
de curând. 

De altfel C. Stere nu s-a amestecat de loc în redactarea gazetei. 
Subsemnatul ştiu aceasta, pentru că am fost cel dintâi prim redactor 

al gazetei. După mine, care intrasem ca stagiar la Tribunalul Regional 
Chişinău, au venit ca primi redactori Sergiu Cujbă şi, apoi, Pan. Halippa. 

4 Zamfir Arbore, Istoria Basarabiei în secolul XIX, pp. 130-134. 
5 Cote de pământ. 
6 Ibidem, p. 134. 
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9. Că, după 1905, Sergiu Niţă, I. Scodigor şi Zinaida Popovschi „au 
alcătuit sâmburele mişcării naţionaliste de mai târziu“ (p. 100). 

Îndrăznim să afirmăm cu toată tăria că sâmburele mişcării naţionale 
după 1905 l-au format cei din jurul gazetei „Basarabia”, adică M. Gavriliţă, 
V. Hartia, Nicolae Popovschi, N. Florov, N. Andronovici, P. Halippa, 
M. Vântu, I. Petrilă, S. Cujbă, preotul C. Partenie, Pr. Iulian Friptu, Gr. 
Constantinescu, Alexei Mateevici, Teodor Inculeţ, Tudosă Roman, Vasile 
I. Oatul (foiletonistul) şi alţii. 

La această mişcare au aderat Porfirie Fală, Constantin V. Popescu şi 
alte persoane, care şi înainte, pe răspundere personală, făceau propagandă 
naţională. 

Cât despre Sergiu Niţă, Zinaida Popovschi şi Ion Scodigor, aceştia 
niciodată nu au făcut parte din gruparea gazetei „Basarabia”. 

Mărturisim că departe de noi de a tăgădui cuiva meritele şi munca. 
Dar orice încercare de a falsifica şi a mistifica istoria mişcării naţionale din 
Basarabia e revoltătoare. 

Şi sunt foarte mulţi indivizi, care înainte de Unire combăteau cu 
vehemenţă mişcarea noastră naţională şi mai ales unionistă, fie în favoarea 
Rusiei Ţariste, fie în favoarea Rusiei marxiste-federative, dintre care unii 
au votat chiar Unirea la Ucraina, iar alţii la Rusia, şi care, astăzi, profitând 
de munca, abnegaţia şi suferinţele altora, îmbracă toga naţionalistă şi stau 
în fruntea bucatelor, la înălţimi nemeritate şi îşi atribuie roluri importante 
în această mişcare. 

Sunt indivizi, care absolut fără nici un merit, au căpătat câte 50 ha. 
„pămânţel”, ca „recunoştinţă din partea Statului”, diferite favoruri şi 
diferite decoraţii, inclusiv „Ferdinand I al Unirii”. 

În fiecare zi poţi vedea pe strada Alexandru cel Bun din Chişinău 
perindându-se o serie de foşti candidaţi la „comisariatul poporului“ şi foştii 
duşmani ai Unirii, care până mai ieri diriguiau gospodăria Primăriei sau 
conduceau o Cameră profesională sau fac şi azi încă educaţia naţională 
tinerei generaţii din Universitate şi din şcolile secundare, sau îndeplinesc 
alte mari însărcinări în „România Mare”. 

10. Că „în 1910 au venit la Bucureşti I. Pelivan şi V. Oatul... din acele 
părţi ale Rusiei, unde bântuia holera“ şi „au lăsat microbii holerei, căci 
s-a îmbolnăvit toată familia lui T. Porucic”, „soţia lui a murit, precum şi o 
fetiţă de 11 ani”... şi că „din basarabeni n-a venit nimeni să-l ajute cu ceva, 
nici chiar I. Costin şi S. Niţă, care locuiau în curtea vecină. Aşa au fost 
basarabenii întotdeauna şi aşa vor pieri cu toţii“ (p. 100-101). Adevărul 
este următorul: I. Pelivan şi V. Oatul au venit la Bucureşti în anul 1910 nu 
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„din părţile Rusiei, unde bântuia holera”, ci, primul, de la Bălţi, unde avea 
funcţie de judecător, iar al doilea din comuna Cuhneşti jud. Bălţi, unde îşi 
petrecea vacanţa în casa părintească. Şi, slavă domnului, nimeni nu poate 
spune că în anul 1910, în Basarabia, a bântuit holera!

Apoi, se ştie că atât Oatul, cât şi Pelivan au rămas teferi. Iar holera, 
microbii căreia ei i-ar fi lăsat la Bucureşti, nu a îndrăznit să se atingă de 
administraţia revistei V. B. 

Cât priveşte „fetiţa de 11 ani”, ea nu putea să aibă vârsta aceasta, 
căci, după cum afirmă autorul la pagina 94, „X. Zaleţcaia s-a măritat cu T. 
Porucic... în toamna anului 1901”. 

În sfârşit, autorul P. T. Şt. nu are dreptate să reproşeze „basarabenilor“ 
faptul că, fiind T. Porucic bolnav de holeră, ei nu au mai venit să-l ajute cu 
ceva. Căci, cu 3 pagini mai sus, d-sa afirmă că însuşi T. Porucic „s-a folosit 
de o neînţelegere cu Z. Arbore, a transformat-o intenţionat în ceartă şi s-a 
despărţit de „emigranţi”, izolându‑se de ei cu totul“ (p. 97). 

___________

Iată numai câteva din nenumăratele afirmaţiuni inexacte, exagerate, 
denaturate şi chiar fanteziste de ale onoratului istoric P. T. Şt. 

Nu mai vorbesc de insinuările ticluite de d-sa la adresa subsemnatului şi 
a lui Ivan Nicolaevici Halippa, insinuări care au fost oprite de administraţia 
revistei V. B. 

Despre mine însumi nu pot vorbi. Dar despre Ivan Nicolaevici Halippa 
accentuez, cu toată convingerea că oricâte greşeli i s-ar atribui în calitatea 
lui de fost subinspector al Seminarului Teologic şi, apoi, ca fost inspector al 
învăţământului primar (cine în locul său putea să aibă curajul de a proceda 
altfel?), – toate aceste greşeli, chiar reale să fi fost, sunt o nimica toată 
faţă de cele trei mari tomuri de documente vechi moldoveneşti, adunate şi 
publicate de el, precum şi de informaţii extrem de interesante şi preţioase, 
privitoare la trecutul nostru moldovenesc în genere, şi la cel basarabean în 
special. 

Aceste trei volume, oricât s-ar tăgădui însemnătatea lor, au avut darul să 
dezmeticească pe mulţi tineri şi bătrâni intelectuali moldoveni din Basarabia, 
să trezească sentimentul naţional, să deştepte întâi curiozitatea şi apoi 
dragostea pentru limba strămoşească, pentru naţia noastră moldovenească, 
pentru trecutul ei, precum şi să-i îngrijoreze pe aceşti intelectuali de soarta 
viitoare a poporului moldovenesc de sub oblăduirea rusească. 

___________
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Dar să revenim la „notele biografice ale d‑lui T. Porucic”, expuse sub 
titlul pompos de „Contribuţii nouă pentru istoria evoluţiei naţionalismului 
între Prut şi Nistru”. 

Cu toate părţile negative ale acestor „Contribuţiuni”, ele au şi partea 
pozitivă, scrisă cu multă competenţă şi netăgăduită autoritate. 

Trebuiesc socotite ca foarte interesante următoarele informaţii, pe care 
autorul ni le dă în legătură cu spionajul internaţional, ce se ţesea pe atunci 
(1901-1910) la Bucureşti şi care evidenţiază bogăţia cunoştinţelor d-lui T. 
Porucic:

a) „un evreu bătrân, cu barba încâlcită, cu perciunii cât o coadă de 
câne”, pe care T. Porucic „l-a predat poliţiei cu toate protestele lui Z. Arbore, 
Ecaterina Arbore“ şi alţii, – a mărturisit în cele din urmă, „că el este evreu 
din Galaţi”, cu numele Grinberg, că „este în serviciul de spionaj rusesc şi că 
se află sub ordinele lui Gheorghe Melas, un alt agent rus, care, fiind „grec din 
Levant, luase de la T. Porucic şi câteva lecţii practice de limba rusă“ (p. 97);

b) un „alt vestit revoluţionar rus, Gherşuni, încercase să-l asocieze pe 
T. Porucic la o organizaţie de atentat împotriva unui ministru rus”, dar „T. 
Porucic iarăşi s-a dat în lături“ (p. 96):

c) T. Porucic „în casa lui Z. Arbore făcuse cunoştinţă, fugitiv, cu un 
revoluţionar rus, cu un cap mare, cu ochi scânteietori”, pe care „îl văzuse în 
treacăt şi în casa lui Gh. Melas7 mai înainte”. 

„Într-o bună zi, T. Porucic a fost poftit la consulatul german pentru 
nişte traduceri în limba rusă. Acolo a fost primit cu multă curtoazie şi i s-a 
recomandat şi un domn”, care „vroia să mai facă practică de limba rusă. Era 
acelaşi domn, pe care-l văzuse la G. Melas. T. Porucic i-a dat vreo 3-4 lecţii, 
apoi i s-a făcut propunerea să meargă ca translator cu acel domn în Rusia”, 
dar „Porucic a refuzat”. 

Domnul acesta, ulterior, s-a dovedit a fi „vestitul revoluţionar Azev, care 
era şi agent provocator al poliţiei ruse, „genial excroc în arta spionajului şi a 
revoluţiei“ şi care „a fost în realitate un agent al Germaniei“ (p. 97-98). 

d) „În anul 1914 la Bucureşti trăia un tânăr, Ilie Cătărău, de fel din 
Mărcăuţi, jud. Orhei”, care „a trecut în România, cu acte false s-a înscris 
la Facultatea de Litere din Bucureşti şi îşi agonisea bani cu fel de fel de 
aventuri. Căpătase încrederea profesorului S. Mehedinţi şi din însărcinarea 
acestuia lucra la alcătuirea hărţii etnografice a Basarabiei. Această hartă a 
fost publicată în anul 1918 de către „Alexie Nour“ (p. 101). 

„Pentru motive necunoscute încă, el (Cătărău) era foarte mult protejat 
atât de siguranţa generală a statului român, cât şi de ambasada rusă”. 

7 Despre spionul Gh. Melas a se vedea ziarul „Basarabia”, organ al Partidului 
Naţional Român din Basarabia, Nr. 1, p. 4, din 1905. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  333

Pentru dărâmarea „statuii lui Arpad de pe Tâmpa din Braşov”, precum 
şi pentru atentatul fioros de la Debreţin, poliţia austriacă aflase numele 
atentatorului şi ceruse extrădarea lui. Însă Cătărău s-a ascuns atunci la 
mănăstirea Căldăruşani. Scăparea lui s-a datorat grijei lui I. Brătianu, Regelui 
Carol I şi ambasadorului rus din Bucureşti“ (p. 101-102). 

e) „Pe atunci (1901) agenţii Austro-Ungariei şi Germaniei au început 
să facă instigaţii printre membrii tuturor „pământeniilor“ din Rusia, agitând 
ideea separatismului... Regatul Român, afiliat atunci politicii Germaniei, 
ţinea şi el hangul acestei politici clandestine“ (p. 104). 

Aici ne permitem o mică paranteză: în ce priveşte „pământenia“ 
moldovenească din Dorpat, rog pe d-l P. T. Şt. să mă creadă, până la proba 
contrarie, că agenţii Austro-Germaniei nu au avut absolut nici un rol. 

Iată atâtea lucruri extraordinare, necunoscute până azi. 
Ne surprinde luxul acesta de informaţii bogate, extrainteresante şi 

variate, dintr-un domeniu, în care, afară de cei consacraţi, nu orice muritor 
poate pătrunde. 

Vestiţii revoluţionari şi „geniali excroci în arta spionajului”: Gherşuni, 
Azev, Melas – la un moment dat se găsesc cu toţii la Bucureşti. 

Împrejurările şi cunoaşterea limbii ruse fac, ca T. Porucic să vină cu ei 
în contact destul de des, să le dea lecţii de limba rusă (Gherşuni şi Azev nu 
ştiau bine ruseşte?), să viziteze casa lui Melas, să fie primit cu curtoazie la 
consulatul german, să i se facă propuneri să meargă cu Azev în Rusia... 

Apoi, aceleaşi împrejurări fericite îl ajută pe T. Porucic să pătrundă în 
tainele lui I. Brătianu, ale ambasadorului rus şi chiar ale Regelui Carol I – 
privitor la Cătărău – şi să afle ce face în această privinţă Siguranţa Generală 
română, ambasada rusă... 

În cele din urmă, T. Porucic, după „Contribuţiile“ d-lui P. T. Şt., reuşeşte 
să afle şi secretele agenţilor austro-germani, care fac instigaţii „printre 
membrii tuturor pământeniilor din Rusia, agitând ideea separatismului, la 
care agitaţie se afiliază şi România”. 

Ce păcat că autorul „Contribuţiilor“ a uitat să ne destăinuiască felul 
„separatismului“ ce se propaga printre membrii pământeniilor velicoruse, 
căci nu se prea înţelege: de cine ar fi vrut velicoruşii să se separe: de Polonia, 
Ucraina, Basarabia? Şi cu cine ar fi vrut ei să se unească? Cu germanii, 
austriacii sau românii?

În orice caz îi aducem omagii de recunoştinţă d-lui P. T. Şt. Pentru aceste 
informaţii preţioase. Dacă d-sa nu ni le destăinuia, ar fi fost o mare pierdere 
nu numai pentru „istoria evoluţiei naţionalismului între Prut şi Nistru”, ci şi, 
în genere, pentru istorie. 
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d o C u M e n t e  a u t e n t i C e

Acum, iată, în ordine cronologică, şi două scrisori ale d-lui T. Porucic, 
una din 1905, alta din 1914, despre care am vorbit mai sus, la punctul 5 şi 6, 
şi în care se oglindeşte la perfecţie „naţionalismul pronunţat“ al autorului lor. 

S c r i s o a r e a  l u i  T .  P o r u c i c  c ă t r e  I o a n 
P e l i v a n ,  1 8  o c t o m b r i e  1 9 0 5

Scumpe Prietene,
Aş vrea să mai aştept puţin, să mă gândesc mai temeinic la întrebările 

ce mi le-ai pus. Şi aceste întrebări sunt cam numeroase şi m-au pus pe 
gânduri. 

Dar mă grăbeşti şi voi căuta să-ţi răspund aşa cum voi putea, pe cât îmi 
va permite inteligenţa şi amara experienţă de 5 ani. 

Ca răspuns voi adopta forma critică, ca fiind cea mai uşoară. Îmi cer 
dinainte scuze pentru unele vorbe, care ţi se vor părea ofensatoare. 

Visezi să vezi România? Visuri nejustificate, chiar copilăreşti. În 
România n-ai ce vedea decât aceeaşi mizerie, care o găseşti şi în Rusia, de 
la Arhanghelsk şi până la Balaclava, de la Sosnoviţ şi până la Krasnoiarsk. 
Ba, ceva şi mai groaznic. 

Vei zice că există în România o cultură originală, naţională. Dar cultura 
aceasta puţin se deosebeşte de acea rutenească de prin Podolia şi Bucovina 
(făcând excepţie de limbă). Pe lângă Dunăre această cultură încă se mai 
împleteşte cu cultura turcească, tătărască, bulgară şi grecească. Dar ceva 
original, pur naţional – aproape nimic!

Iată cum e cultura „băştinaşă“ a românilor din Regat. 
Cât priveşte cultura europeană, ea este transplantată numai pe la oraşe, 

şi pe la sate găseşti acelaşi ţăran incult, cu puţină carte, plin de viclenie, de 
gânduri pungăşeşti (rămăşiţă a tătarilor şi pecenegilor) şi de un bigotism 
fetişist. 

Instrumentele de cultură europeană abia acum încep să fie introduse 
în viaţa ţăranului şi a marelui proprietar. Mă rezum: cultura naţională a 
românilor nu prezintă niciun interes, căci aproape nu există8. 

Poate mi-i spune că ai vrea să vezi România, ca să înveţi ceea ce trebuie 
românului basarabean. Adică, vrei să cheltuieşti banii poporului, pentru ca 
să vezi o ţară care nu-ţi va da nimic instructiv. 

8 Sublinierea e a noastră. I. P. 
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Te rog să nu reclami la comunitatea de limbă şi sânge între basarabean 
şi românul din Regat9. 

Limba se schimbă la fiecare 2-3 secole şi nu poporul trebuie să trăiască 
pentru limbă, ci limba trebuie să servească fericirii poporului. 

Vara viitoare în România va fi Expoziţia Naţională. Pentru ea ai putea 
încă să vii în România. Însă eu cunosc foarte bine ce va fi această Expoziţie 
şi ştiind că, tot la anul viitor, vor fi două Expoziţii Internaţionale: în Tokio 
şi în Chestchurch (Noua Zeelandă), te sfătuesc să te duci anume acolo, în 
unul din cele două oraşe. 

În Tokio vei vedea, alături de cultura europeană, în toată floarea ei 
şi cultura asiatică extraoriginală şi instructivă din punct de vedere tehnic, 
moral, social, religios, filosofic etc. 

În Noua Zeelandă vei vedea acea societate socialistă, la care abia 
visează Bebel, Jorès, Plehanov etc. 

Cinci ani am stat eu în România şi în acest timp m-am convins pe 
deplin, că aici sunt numai pungăşii, şantaje, fanfaronade şi mizerii... 

Scrii de limba „străbună“. H-m-m! Dar care e limba străbună? Filologia 
ne arată că... 

Eu ştiu că sunt basarabean (sic), iar nu român, şi că basarabenilor le 
trebuie deplină libertate politică şi economică. În acelaşi timp eu am ferma 
convingere că a agita un naţionalism, poate chiar cu tendinţe şoviniste, 
aceasta e meseria unor oameni, care sunt flămânzi de putere şi care, pentru 
a-şi realiza scopurile lor, nu se opresc de a scormoni acel morman puturos, 
care se numeşte naţionalism şi care dă naştere la masacre tătaro-armene, 
turco-armene, antisemite şi altele. 

Spre a contribui la fericirea poporului, nu e nevoie de a apela la gloria 
lui Mihai Viteazul etc. (care din punctul de vedere al moralei, psihologiei şi 
dreptului modern – sunt nişte bandiţi ordinari). Un ţăran din Durleşti habar 
n-are de ei... 

Mă întrebi: ce gazetă ori revistă aş putea să-ţi recomand? Niciuna, căci 
toate sunt pline de şantaj. 

Mai scrii: „asemenea te poftesc să-mi trimiţi cataloagele de cărţi, 
broşuri populare”... Ha, ha, ha!

Cataloage nimeni nici nu gândeşte să le facă aci. Cât priveşte broşurile, 
apoi original nu e nimic. Totul nu prezintă altceva decât traduceri-plagiate... 

Decât să-ţi indic traducerile româneşti, nu e mai bine ca să te rog să te 
adresezi la literatura rusă, germană, daneză, poloneză?

Dar şi aceste traduceri-plagiate sunt în număr restrâns... 
M-am obosit scriind, de aceea scurtez scrisoarea, lăsând răspunsul la 
9 Sublinierea e a noastră. I. P. 
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celelalte întrebări, ce mi le-ai pus, pentru scrisoarea viitoare,
Teodor Porucic

Bucureşti, strada Rozelor Nr. 5. 

S c r i s o a r e a  l u i  T .  P o r u c i c  c ă t r e 
a r h i e p i s c o p u l  S e r a f i m  C i c e a g o v , 

f e b r u a r i e  1 9 1 4

Înalt Preasfinte! Sosind din România, unde am trăit 13 ani, în urma 
sfatului părintelui meu, diaconul din satul Dubno, judeţul Soroca, îmi iau 
îndrăzneala de a vă ruga să-mi acordaţi o audienţă secretă, pentru a vă 
comunica oarecare informaţii despre propaganda românească în sânul 
clerului basarabean, dacă asemenea informaţii vă pot interesa. 

Primiţi, Înalt Prea Sfinţite, asigurarea perfectei mele stime şi a celui 
mai adânc respect. 

Teodor Porucic 
februarie 1914

Conţinutul acestor scrisori este prea clar şi nu are nevoie de niciun fel 
de comentarii. 

Poate judeca după ele oricine, ce fel de „contribuţie“ a putut aduce T. 
Porucic „pentru evoluţia naţionalismului între Prut şi Nistru”. 

P. S. Am găsit de cuviinţă să dăm răspunsul de mai sus d-lui P. T. Şt. 
nu pentru a face polemică cu d-sa, ci pentru motivul, ca nu cumva cititorii 
revistei „Viaţa Basarabiei“ să ia drept monedă curată ceea ce povesteşte 
d-sa pe 33 pagini ale revistei. 

Lipsa unui răspuns dat astăzi, va putea fi tălmăcit mâine şi mai ales 
poimâine în sensul că „tăcerea este semnul aprobării”. 

Faptul că am întârziat cu răspunsul, pe care îl dau de abia după 6 luni, 
se explică exclusiv prin aceea că arhiva mea cu scrisorile vechi se găsea la 
Bucureşti, iar eu, din septembrie 1937 şi până la sfârşitul lui ianuarie nu 
m-am putut deplasa de la Chişinău. 

Deocamdată atât. 

O lămurire. Mulţumind d-lui Ioan Pelivan pentru răspunsul drastic 
pe care îl dă d-lui T. Şt. P. la aşa-zisele „Contribuţii nouă pentru istoria 
evoluţiei naţionalismului între Prut şi Nistru”, – mă simt obligat să adaog că 
aceste „contribuţii“ au putut să apară în paginile „Vieţii Basarabiei“ numai 
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din cauza absenţei mele din ţară, când redacţia a fost surprinsă în buna ei 
credinţă de d-l T. Şt. P. Întors în ţară, am fost sesizat de cele întâmplate 
de d-l I. Pelivan, care tot atunci m-a anunţat că doreşte să-l puie pe d-l T. 
Porucic la punct, printr-un articol special. Regretul că d-l I. Pelivan n-a 
avut posibilitatea să-şi îndeplinească dorinţa mai urgent, astăzi se şterge 
prin răspunsul aşa de esenţial şi aşa de documentat. 

Pan. Halippa

Chişinău, 3 martie 1938
Ioan Pelivan

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul VII, nr. 3, martie 1938, p. 37‑ 51. 



E P I S C O P U L  S E R A F I M  C I C E A G O V 
( 1 9 0 8 ‑ 1 9 1 4 )  Ş I  M I Ş C A R E A 

S E P A R A T I S T Ă  Î N  B A S A R A B I A 
( 1 9 0 5 ‑ 1 9 1 2 )

În 1912, în Basarabia, ca şi în toată Rusia, au avut loc alegeri pentru 
Duma Imperială. S-a dat o luptă aprigă între cele două partide: „Partidul 
Centrului”, condus de familia renegaţilor şi reacţionarilor Krupenski 
şi „Partidul Zemstvei”, compus parte din elemente progresiste şi parte 
naţionaliste moldoveneşti. 

La conducerea „Partidului Zemstvei“ erau M. Gh. Feodosiu, M. 
Katacazi şi A. F. Aleinicov, vicepreşedinte, P. Gh. Gore, secretar şi membri: 
V. I. Catargi, M. C. Razu, I. I. Levinschi şi C. A. Mimi, toţi din clasa 
prioprietarilor agricoli1. 

Lupta la aceste alegeri fu extrem de violentă. Guvernul, după experienţa 
primelor trei Dume Imperiale „prea democratice”, a impus autorităţilor 
guberniale să se suţină la alageri elementele de dreapta. 

Între alţii, Episcopul Serafim Ciciagov, fost colonel de gardă imperială, 
pe de o parte ca preşedinte onorific al „Ligei Sacre a poporului rus”, Ligă 
ce în majoritate se recruta din elemente mai mult ca dubioase, cum erau 
„pogromiştii“ (spărgătorii) contra evreilor din anii 1903 şi 1905, iar pe de 
altă parte ca şef al Bisericei basarabene, caută să îndemne şi chiar să forţeze 
pe preoţi să lupte pentru triumful Partidului Centrului. Dar mulţi preoţi, 
care făceau parte din Partidul Zemstvei sau simpatizau cu acest partid, 
luară atitudine de opoziţie faţă de „îndemnurile“ lui Serafim2. 

Cu această ocazie, începe lupta contra reacţionarismului de sus, iar în 
jurnalele din Chişinău şi Petersburg apare o serie de articole îndreptate atât 
contra „centraliştilor“ Krupenski, cât mai ales contra Episcopului Serafim, 
învinuit de „violenţe”, „despotism”, „nedreptăţi”, „insulte“ şi „denunţuri 
secrete“ calomnioase la adresa clerului basarabean3. 

Pentru a se dezvinovăţi de aceste „insinuări“ şi „calomnii”, Episcopul 
Serafim răspunde prin mai multe articole (replici), ce se publică în 
„Petersburgskie Vedomosti“ şi „Kişinevskaie Eparhialnîe Vedomosti”4. 

1  Gh. Bezviconi, Un capitol din viaţa instituţiilor Basarabiei de altă data, în 
„Viaţa Basarabiei”, Nr. 11-12/1941, p. 52. 

2  Operele Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia, Chişinău, 
1913, vol. VIII, p. 269. 

3  Ibidem, p. 224, 227. 
4  „Chişinevskaia Eparhialnaia Vedomosti”, Nr. 34-35 din 1912. 
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În aceste replici, el caută să dovedească, că nu a calomniat nici pe 
basarabeni în genere, nici clerul basarabean în special. 

Pentru a ne face o idee despre intensitatea mişcării naţionale şi 
separatiste moldoveneşti din Basarabia, din epoca 1905-1912, reproducem 
mai jos din aceste replici câteva pasaje. 

În replicile sale, episcopul Serafim mărturiseşte că, în privinţa clerului 
basarabean, el a înaintat două rapoarte secrete, unul ober-procurorului Sf. 
Sinod şi altul direct Sf. Sinod. 

Iată, între altele, ce a scris ober-procurorului, după înseşi mărturisirea sa: 
„La numirea mea în Chişinău (1908), ni s-a atras atenţia asupra tendinţei 

de separatism, ce exista în sânul clerului modovenesc, asupra tendinţei lui 
spre dezlipirea Bisericei Moldoveneşti (autocefalia), precum şi asupra 
mişcării naţionale ce a crescut în ultimul timp în Basarabia”. 

„Partidul Moldavofililor în Basarabia, în sânul clerului se compune 
din preoţi care spre regret, sunt cei mai dotaţi, cei mai puternici, cei mai 
capabili de muncă şi cei (mai) influenţi în eparhie”. 

Şi mai departe:
„La începutul revoluţiei din 1905, evreii (?), cu ajutorul amicilor lor 

din România, au încercat să creeze separatismul în sânul populaţiei din 
Basarabia şi tendinţa spre unire cu moldovenii din România şi chiar au 
început să scoată la Chişinău gazeta lor5. Dar acestea au fost repede oprite 
de administraţie. 

Moldavofilismul provine, mai întâi, din frica de pierdere a limbei... 
iar în al doilea rând, din conştiinţa preoţilor... că şcolile ruse până acum au 
dat numai un neînsemnat procent de ştiutori de carte rusească şi că masa 
principală a populaţiei nu pricepe limba rusă bisericească. 

De aceea, când se oficia serviciul divin în limba bisericească 
slavonească, moldovenii stăteau în biserică fără a înţelege acest serviciu, 
iar în urmă au început să se dezveţe de a umbla la biserică şi în sfârşit au 
încetat cu totul progresul în domeniul religios, începând a se deda la vicii 
şi superstiţii...”6. 

Iar în alt loc, Episcopul Serafim afirmă: „Mărturisesc că... lupt contra 
partidului separatiştilor, care tind să-i facă pe moldoveni să înveţe limba 
cultă românească pe care ei nu o cunosc”7. 

5  Desigur că e vorba de gazeta „Basarabia“ (1906-1907). 
6  „Kişinevskaie Eparhialnîe Vedomosti“ Nr. 4 din 1910, p. 123.
7  Iosif Parhomovici, O scurtă schiţă asupra vieţei şi activităţii Prea Sfinţitului 

Serafim Ciceagov, în Operele Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia, 
Vol. VIII, Chişinău, 1913, p. 264-274. Vezi şi „Chişinevskaia Eparhialnaia Vedomosti“ Nr. 
34-35 din 1912, p. 996-997. 
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Din mărturisirile de mai sus ale Episcopului Serafim, trebuie să reţinem 
în concluzii:

1. Că în Basarabia în perioada de la 1905-1912 a existat un „partid al 
moldavofililor“ şi altul al „separatiştilor”;

2. Că în sânul clerului, care de obicei, cum se ştie, e foarte conservator, 
exista o „tendinţă spre separatism”. 

3. Că din partidul preoţilor „moldavofili“ făceau parte preoţii „cei mai 
dotaţi, cei mai puternici, cei mai capabili de muncă şi cei influenţi 
în eparhie”. 

4. Că în genere în Basarabia exista o mişcare naţională ce a crescut în 
ultimul timp (1905-1912). 

5. Că populaţia moldovenească nu cunoştea limba rusă şi 
6. Că în 1905 s-a încercat crearea chiar în sânul populaţiei a curentului 

separatist şi a „tendinţei spre unire cu moldovenii din România”. 
Privitor la „evreii”, despre care vorbeşte episcopul Serafim, afirmăm 

cu toată tăria că nici în 1905, nici ulterior, absolut nici un evreu nu a fost 
amestecat în mişcarea naţională şi separatistă şi că (absolut) nici un evreu 
nu a colaborat la gazeta „Basarabia“ (1906-1907) şi nici la celelalte gazete 
moldoveneşti. 

Căci, evreii,... afară de mici excepţii, erau contra Unirei Basarabiei, 
dovada cea mai bună este faptul că la 27 Martie 1018, când Sfatul Ţării 
votează Unirea cu Patria Mamă, unii din deputaţii evrei s-au abţinut de la 
vot, iar restul au absentat8. 

R ă z b o i u l  m o n d i a l  ( 1 9 1 4 ‑ 1 9 1 7 )  ş i 
m i ş c a r e a  s e p a r a t i s t ă  d i n  B a s a r a b i a

Nu trece nici un an de la începerea războiului mondial (1 august 1914) 
şi în cercurile intelectualilor moldoveni se şi ridică chestiunea eliberării 
Basarabiei de sub jugul rusesc. 

Chiar în 1905, între migranţii basarabeni din România se înfiinţează o 
organizaţie, care are de scop dezrobirea acestei provincii9. 

Iată ce scrie în privinţa aceasta, în 1915, bătrânul revoluţionar Zamfir 
Arbore, unul dintre cei mai vechi emigranţi basarabeni din România, 
convins de biruinţa armatelor austro-germane:

„Avem în ajutorul acestor 2 000 000 de români, a smulge această 
8  Proces verbal al şedinţei Sfatului Ţării din 27 Martie 1918 (la Academia 

Română). Vezi şi Ion Pelivan, Chronologie de la Basarabie, Paris, 1920, p. 25. 
9  Zamfir Arbore, Liberarea Basarabiei, Bucureşti, 1915, p. 55. 
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poporaţiune nenorocită din ghiarele Rusiei, este datoria sfântă a Românilor. 
Soarta moldovenilor din Basarabia este groaznică. Acolo piere neamul 
nostru, sugrumat de muscali. 

Astăzi (1915) nu mai poate fi vorba de o simplă autonomie a Basarabiei. 
Acum e vorba de liberarea Basarabiei. 

Au trecut o sută de ani, de când această parte a ţării româneşti zace sub 
călcâiul muscalilor, strivită, sugrumată, martirizată. 

Va suna ora supremă a mântuirei: O lume întreagă urmăreşte cu o 
încordare straşnică războiul istoric al Austro-Germaniei cu despotismul 
rus... 

Dar în faţa victoriilor armatelor austro-germane se clatină imperiul 
ţarilor şi în curând se vor deschide porţile temniţei, unde zac nenumărate 
popoare subjugate, odinioară libere şi neatârnate, acuma încătuşate de 
muscălime. 

Aceste părţi zăvorâte până acum se vor închide... Basarabia se va libera, 
trebuie să se libereze împreună cu Polonia, Basarabia şi Finlanda. 

Numai înfrângerea Rusiei şi retragerea ei în hotarele etnografice ale 
vechii împărăţii moscovite va asigura odată pentru totdeauna viitorul 
neamului nostru”10. 

Un alt emigrant basarabean Gh. Dighiş (Ion Costin), vorbind despre 
regimul apăsător al cinivnicimei ruse din Basarabia ajunge şi el la concluzia 
că Basarabia trebuie recucerită:

„... Desigur, zice Dighiş, românul basarabean nu-şi poate deschide 
inima în faţa cinovnicilor ruşi. Cnutul şi deportarea în Siberia ameninţau 
prea mult, pentru ca românul din Basarabia să-şi fi putut spune făţiş 
gândurile şi dorinţele. O, de ar fi putut ei vorbi din inimă..., care de peste 
Prut n-ar fi strigat trimisului imperial de la Petersburg:

– Vrem alipirea la Patria Mamă; Vrem viaţă românească (p. 11). Ca 
lăcustele s-au aruncat cinovnicii asupra pământului roditor şi bogat al 
Basarabiei. Ca lipitorile au supt toată vlaga şi tăria fraţilor noştri de peste 
Prut. N-a fost ţinut, n-a fost oraş şi târg şi sat, care să nu fi gemut sub 
călcâiul murdar al cismei celor mai păcătoşi dintre cinovnici. 

... Basarabia trebuie să redevină românească, Basarabia trebuie 
recucerită”11. 

În acel an 1915, în cercurile politice din România neutrală, ca şi în presă 
se discută mereu chestiunea: „Cu cine să mergem? Cu Austro-Germanii, 
sau cu Franţa, Anglia şi Rusia?”. 

Ca răspuns la această întrebare, un al treilea emigrant basarabean, 
10  Ibidem, p. 49-56. 
11  Gh. Dighiş (Ion Costin), Sub jug strein, Bucureşti, 1915, pp. 11, 14, 48. 
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profesorul de la Iaşi, Auxente Frunză, în broşura sa „România Mare“ 
(Bucureşti, 1915), scrie următoarele:

„... Pentru ce să regretăm insuccesul unor vecini (Rusia bătută în 
războiul cu Japonia în 1903-1904), care ne-au furat în mijlocul zilei, şi în 
mijlocul unui secol de lumină ne-au smuls cu carne şi sânge o parte din 
trupul nostru, nouă, prietenilor şi aliaţilor de la Plevna?

A reînoi contactul cu această lume a crimei şi întunericului de unde 
figura rânjândă a călăului ne pândeşte însăşi existenţa noastră de popor?

... Românii de peste Prut (basarabenii)..., în această oră supremă, visează 
să vadă venind dinspre Apus... muscalii din neamul lor, să-i elibereze de 
pacostea streină, să-i unească cu ai noştri de dincolo...”12. 

Peste un an, în 1916, apare la Bucureşti un volumaş de poezii de Sergiu 
Cujbă, poet basarabean, volumaş intitulat „Patrie şi libertate”. 

În el găsim poezia „Doina Prutului”, care ne vorbeşte de reîntregirea 
Moldovei lui Ştefan cel Mare, din care făcuse parte şi Basarabia. 

Foaie verde de secară, O, Stăpâne, Doamne, sfânt, 
Prutule, apă amară, Ce nu eşi tu din pământ,
Ce vii tulburat prin ţară? Să baţi aprig din picior,
– Cum să nu viu tulburat, Să-ţi aduni al tău popor?
Dacă-atât am aşteptat Iar eu mândru, fericit,
Şi aştept-aştept mereu Să curg iarăşi lin, tihnit,
Să se schimbe rostul meu Pentru-un singur neam şi-o ţară, 
 Cum a fost odinioară13. 

V i c t i m e l e  p r i o g o n i r e i  ţ a r i s t e

Se ştie că orice progres, în orice domeniu, fie ştiinţific, fie social, fie 
politic sau naţional, cere jertfe. 

Nici luptele moldovenilor basarabeni, pentru păstrarea fiinţei lor etnice 
şi pentru dezrobire, nu au făcut excepţie de la această regulă neînduplecată. 

Numai în perioada de la 1900-1918, o serie de tineri naţionalişti 
basarabeni plătesc dragostea lor pentru românism cu tot felul de persecuţiuni 
administrative, cu supravegheri poliţieneşti, cu arestări şi exiluri în Siberia 
şi la oceanul îngheţat şi chiar cu jertfa vieţei lor. 

În 1902, cum am spus mai sus, sunt arestaţi şi deţinuţi în puşcăriile 
din Dorpat şi Venden (Liflanda), timp de 5-11 luni, studenţii moldoveni 
basarabeni Teodor Loghin, Constantin Goian, Vasile Maho, Nicolae Siminel, 

12  Auxente Frunză, România Mare, Bucureşti, 1915, pp. 96, 99, 101. 
13  Gh. Cardaş, Poeţii şi prozatorii basarabeni (1812‑1918), p. 540. 
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Alexandru Poleanschi, Alexandru Oatul, Nicolae Hâncu-Hincolov, Grigore 
Cemarina, Gheorghe Chicu, Alexandru Hrişcă, Vasile Oatul şi Ion Pelivan. 

Ultimii trei, după eliberarea din puşcărie, sunt surgiuniţi: V. Oatul la 
Pinega, A. Hrişcă la Onega şi I. Pelivan la Mezen, adică în regiunile Mării 
Albe, din gubernia Arhanghelsk, unde stau până în 1905, când izbucneşte 
revoluţia. Iar restul, deşi eliberaţi şi trimişi în satele lor natale, trebue totuşi 
să suporte acolo supravegherea şi controlul zilnic poliţienesc, neavând voie 
să părăsească localitatea fără avizul prealabil al poliţiei locale. 

Tot în 1902, sunt arestaţi în Basarabia şi deţinuţi în puşcăria din Dorpat 
studenţii basarabeni din Bucureşti: Alexandru Groapă şi Ştefan Usinevici. 

Atât aceşti doi din urmă, cât şi cei 12 de mai sus, au trebuit să sufere 
pentru „crima“ de a fi dorit dezrobirea Basarabiei14. 

În 1907, Emanuil Gavriliţă, director al gazetei „Basarabia“ (1906-1907), 
este de mai multe ori amendat, apoi condamnat la puşcărie, de care scapă 
cu multe greutăţi15. 

Tot pe atunci, Sergiu Cujbă, primul redactor al acestei gazete, este 
ridicat într-o noapte cu forţa de ohrana ţaristă şi expulzat peste Prut, de 
unde venise, fără respectarea nici a unei forme legale. Iar Gheorghe Stârcea, 
colaboratorul gazetei, pentru traducerea în româneşte a faimosului manifest 
revoluţionar de la Vîborg, este condamnat la un an de zile închisoare, care 
osândă o ispăşeşte în puşcăria centrală a Chişinăului16. 

În 1909, învăţătorul Porfirie Fală, din judeţul Bălţi, pentru propagandă 
naţională, este propus de către ohrana ţaristă să fie surghiunit într-una 
din regiunile Trans-Uralice, dar scapă numai mulţumită intervenţiei 
procurorului din Bălţi A. D. Inglezi. 

În 1910, Ion Loghinescu, institutor din Hotin, pentru aceeaşi propagandă 
printre învăţători, este exilat la Pernov, în guvernământul Liflanda, iar 
ieromonahul Gurie Grosu, pentru moldofilism şi separatism, la mănăstirea 
Spaso-Avrumiev din gubernia Smolensk, de unde este transferat la 
Alexandrovsk-Gruşevsk din regiunea Donului şi apoi în satul Şarovca din 
guvernământul Herson. 

În timpul dictaturei episcopului Ciceagov (1908-1914), în Eparhia 
Basarabiei, în afară de Gurie Grosu, o serie de preoţi, ca Constantin Partenie, 
Ion Bălteanu şi alţii, sunt supuşi la felurite pedepse pentru „moldavofilism“ 
şi „tendinţă spre separatism”. 

14  Gheorghe Chicu, Pământenia basarabeană din Dorpat, în revista „Viaţa 
Basarabiei“ Nr. 7-8 din 1936, pp. 120, 121. Vezi şi Alexandru Oatul, Amintiri despre 
„Pământenia din Dorpat”, Ibidem Nr. 2 din 1943, p. 29; Vezi şi Ştefan Usinevici, Prin 
temniţele ruseşti, Ibidem Nr. 8 din 1941, p. 91. 

15  Ziarul „Basarabia”, Nr. 41 şi Nr. 52 din 1906. 
16  Ioan Pelivan, Basarabia de sub oblăduirea rusească, Bucureşti, 1941, p. 8. 
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Tot în această epocă (1911), profesorul Ion Rădulescu de la Seminarul 
Teologic din Chişinău şi Vasile Florov, profesor de la Şcoala Eparhială 
de fete din acelaşi oraş, sunt exilaţi, „pentru românofilism”, primul la 
Kameneţ-Podolsk, iar al doilea la Ardon din Regiunea Terscia (Caucaz). 

În 1914, când deja începuse războiul mondial, studenta medicinistă de 
la Iaşi Elena Alistar, basarabeancă, învinuită de a fi făcut, printre ţăranii 
basarabeni, propaganda ideii de Unire a Basarabiei cu România, este 
deţinută în puşcăria Chişinăului 45 de zile şi scapă numai graţie intervenţiei 
lui Vasile Stroescu. 

Tot în timpul războiului mondial, institutorul C. V. Popescu, bănuit de 
spionaj românesc, este mereu hărţuit de jandarmeria Basarabiei şi scapă 
numai în 1917, după izbucnirea revoluţiei. 

În 1915, Teodor Ciuhureanu, proprietar din jud. Bălţi, a trebuit să stea 
la închisoarea din Bălţi mai bine de 7 luni de zile, pentru că şi-a exprimat o 
părere defavorabilă despre armata rusă şi în acelaşi timp convingerea că, în 
curând, armata română va intra în Basarabia spre a o „curăţi“ de muscali. 

În 1916, Iustin Frăţiman, profesor la liceul teoretic din Soroca, este 
surghiunit în Castanai, Oblastia Turgaisk, în Siberia, pentru că lupta la 
redeşteptarea conştiinţei naţionale a elevilor din această şcoală. 

În fine, în timpul revoluţiei din 1917, sunt omorâţi mişeleşte de 
haitele bolşeviste naţionaliştii basarabeni: Simion Murafa, avocat, Andrei 
Hodorogea, inginer, Mihail M. Razu, moşier, şi protoiereul Dimitrie S. 
Baltaga. 

Iar în ianuarie 1918, cu câteva zile înainte de intrarea armatelor române 
în jud. Bălţi, vechiul naţionalist Porfirie Fală, condamnat în toamna lui 
1917 la moarte de către gruparea bolşevistă bălţeană (A. Paladi et. Co.) este 
prins în comuna Glodeni şi acolo, pentru „limba mamă”, schingiuit timp de 
trei zile şi trei nopţi. A fost găsit cu 11 răni în cap şi aproape mort. 

Aceeaşi soartă îl aştepta şi pe naţionalistul Dimitrie A. Vrabie, care 
scapă, ca prin minune, refugiindu-se la prietenul său medicul veterinar 
Xavier Sicorski, polonez, care îl ascunse în casa sa, unde stătu până la 
venirea armatei române17. 

Publicat după Ioan Pelivan, Episcopul Serafim Ciciagov (1908‑1914) şi 
mişcarea separatistă în Basarabia (1905‑1912), în Arhivele Naţionale Istorice 
Centrale (A.N.I.C.), Bucureşti, Fond Ioan Pelivan (1449), dosarul 194, f. 1‑14. 

17  Ibidem, p. 8-10. 



C E L  D I N T Â I  R E N E G A T ,  
M A T E I  G R I G O R I E  K R U P E N S K I  

E  Ş I  D E L A P I D AT O R  D E  B A N I 
P U B L I C I

Matei Gr. Krupenski, în administraţia vechei Moldove, până la răpirea 
Basarabiei în 1812, nu ocupa nici o situaţie de seamă. 

În timpul ocupaţiei Principatelor Dunărene (1806-1812) de către 
armatele ruse, „acest om micşurat în patria sa cea di mai dinainte, întru 
care alta nu era nimică dicât un tălmaci pi lângă prezădenţi“ (adică pe 
lângă Cuşnicov şi Crasno-Milasevici preşedinţi ai Divanurilor din Iaşi şi 
Bucureşti)1. 

Pentru unele servicii, aduse causei ruseşti pe timpul ocupaţiei, Matei 
Krupenski, în Basarabia răpită, devine „persona gratissima”. 

În urma instrucţiunilor date primului gubernator al Oblastei Basarabiei 
Scarlat Sturdza, de către amiralul Ciceagov, comandantul suprem al oştirilor 
ruse din Moldova şi Valahia, înfiinţându-se o „Ocârmuire Vremelnică”, 
compusă din două departamente, – Matei Krupenski este numit, la început, 
consilier al Departamentului al 2-lea, care avea, între alte atribuţii, şi acele 
economico-financiare, iar în 1818 este ridicat la rangul de preşedinte al 
acestui departament. În cele din urmă, ajunge şi vicegubernator al Oblastei 
Basarabiei. 

Căsătoria sa cu Ecaterina Comnen din Petersburg, fata lui Hristofor 
Comnen, unul din generalii favoriţi ai împărătesei Ecaterina II, îl ajută şi mai 
mult pentru a câştiga simpatia şi încrederea guvernanţilor din Petersburg. 

Una din casele cele mai frecventate din Chişinău, în epoca din 
1812-1829, de cinovnicimea şi ofiţerimea rusă, unde această societate 
petrecea mult şi se simţea ca într-o adevărată familie rusească, era casa lui 
Matei G. Krupenski. 

Cronicile timpului sunt pline de nume ale persoanelor simandicoase, 
care vizitau casa aceasta. Între alţii, şi poetul A. S. Puşkin, surghiunit în 
Basarabia în 1820, foarte deseori este oaspetele familiei M. G. Krupenski. 

Fără îndoială, ospitalitatea lui M. Krupenski îl costa multe parale. 
Fiind moşier nu tocmai dintre cel mai bogaţi, dânsul caută să facă faţă 

reputaţiei sale de mare „hlebosol rus”2, confundând adesea fondurile şi 
veniturile „Expediţiei Financiare”, unde era consilier şi unde apoi devenise 
preşedinte, cu ale sale proprii. 

1 I. N. Halippa, Trudî, Vol. I. 
2 Primitor, ospitalier. 
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Matei Krupenski, un fel de ministru de finanţe al Basarabiei de pe 
atunci (mai ales în anii 1818-1823), încurcase afacerile departamentului 
său din cale afară. 

Când în 1823, din ordinul namestnicului şi gubernatorului general 
Voronţov din Odesa, i se face o anchetă, i se găseşte în casă o lipsă „de 
peste 4 000 000 lei”. 

Nu a fost dat în judecată, numai „din respect pentru serviciul îndelungat 
şi pentru deosebitul devotament către guvern. Voronţov i-a dat posibilitatea 
să demisioneze de bună voie“ (A. Nacco). 

Documentul ce reproducem mai jos, între alte belele, năcazuri şi 
nemulţumiri ale moldovenimei basarabene din 1814, zugrăveşte şi o 
părticică din figura morală a lui Matei Gr. Krupenski, afirmând că dânsul 
era „iubitor de rău câştig”. 

Iată şi documentul, care este o jalobă-protest, adresată Consiliului de 
Stat, iscălită de 21 boieri de seamă, între care şi Dumitru Râşcanu, ales în 
1818 ca cel dintâi mareşal al nobilimei basarabene. 

Ioan Pelivan

Cătră Consiliul Statului

Iată au trecut şaisprezce luni, de când această Gubernii afierosită întru 
sloboda răpirii iubitorilor de rău câştig ocărmuitori, să tăngueşte supt giugul 
urmărilor celor răli şi ai priincioasii înputerniciri a unora din slujbaşii 
ocărmuitorii Basarabiei. 

Ce mai mare parti din boerii di aice, dipărtaţi cu totul de toati 
împărtăşirile aceştii ocărmuiri, sunt făliţi a rămâne întru ce disăvărşitoare 
(?) privitori numai anii orânduealei şi a înpilărilor, cari să pricinuesc la toati 
treptili părţii aceştia di cătră unii din răpitorii, ei au tras la dânşii stăpânire 
creditului acelor slabi ocărmuitori, boieri aceştii părţi, povăţuindusă după 
obişnuita la dânşii răbdare. 

Prin taină să jăluesc cu tănguiri pentru nenorociri, cari creşte din zi în 
zi. Dar li socoate pi di o parte, că pricinuesc din fiinţa acelor optusprezăce 
luni, cari încă nu era trecuţi după trahtaturile săvărşite la Bucureşti3, iar 
pi di altă parte din întâmplările celor mari trebuinţi4, cari opresc pi înalta 
stăpăniri di a rădica o osăbită luari aminti şi pentru închipuire alcătuirii 
aceştii părţi şi în sfârşit din lipsa dila Împărătescul scaun a Împărăteştii sali 
măriri, cari urmează după aceste mari întâmplări. 

3 Din 16 mai 1812 (n.n.). 
4 Toată atenţia şi toate puterile Rusiei erau îndreptate atunci spre Europa şi în 

special spre Franţa lui Napoleon I. (n.n.)
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Drept aceia boiarii de aici, încredinţaţi fiind pentru făcătoare de bini 
şi milostivitoare îngrijire a Împărăteştii Sale Măriri către pământul acesta, 
cu atât mai mult erau datori ca să păzească răbdari, pentru că că sfiau să 
nu aducă cu jalubile lor vre-o pricină de ce mai mică împotrivă cugetări a 
norodului acestuia cătră buna cunoştinţă a îngrijării cei iubitoare de omeniri 
a Monarhului, cari au binevoit a împreuna pământul acesta întru sfânta 
ocărmuire a schiptrului său. 

Aşa dar fiind, boerii să hrăne cu nădejde cari şi acum urmează, că altă 
mai priincioasă vremi şi întâmplări vor aduce înlesniri spre a să îndrepta 
aşezare unei părinteşti oblăduiri în gubernia aceasta şi că încăpere rălelor 
urmări se va dizrădăcina, şi întâmplătoarile nenorociri se vor îndrepta. 

Aceste cugetări vor fi ţinut întru tăceri boiarii di aici, dacă încăpere 
urmărilor cari ave la început o înfăţoşari numai di răutati particularnică, 
n-ar fi agiuns după aceasta a să face şi păgubitoari şi pricinuitoare de 
stricăciuni împărăteştilor folosuri. 

Deci iată îndemnare, cari ni îndatoreşti, ca pi nişti credincioşi supuşi şi 
giuraţi scaunului, să arătăm cătră înnalta ocărmuiri celi urmate aice. 

Împărăteasca Sa măriri, binevoind a arăta din început o dovadă a 
părinteştii sali purtări de grijă pentru ferecire locuitorilor a pământului 
adăogit cătră stăpănire sa, li-au dăruit păzire pronomiilor celor vechi şi au 
orănduit spre paza lor pi patriotul nostru, grajdanscoi gubernator, lucrătoriul 
svetnicul statului5, ace cumplită înputerniciri a iubitului său, în puţină 
vremi au făcut fără rod cugetările celi iubitoari de oameni a îndurătorului şi 
premilostivului monarhului nostru. 

În curgiri de 4 luni, din vreme încontenirii stăpânirii Rosii dintr-aceli 
doâ prinţipaturi, şi de preme mutării ocărmuiri la Basarabia, Gubernia 
aceasta, având temeiu alcătuirii ocărmuirii sali la enstrucţiile, ci s-au dat 
di cătră cei mai înainte mari Comandiri a oştilor şi admiral Ciciagov, 
îndată după unire stăpănirii, s-au dat cătră voinţa celui iubitori de rău 
câştig a unuia anumi Krupenschi, şi această înscris orănduiala a ocărmuirii 
Basarabii au fost în curgire vremii aceştia acoperită, căci toati ramurile 
ocărmuirii erau îngreunati6 în fiinţa persoanii aceştia, şi mai ales sumile de 
bani în toată vreme aceasta erau în rânduiala casii sali şi a întrebuinţărilor 
sali. Iară intrare veniturilor şi cheltuelilor ci să face, în sfârşit celi mai multi 
fără documenturi, cari documenturi şi cnigă cuprinzătoari a sumelor, s-au 
făcut după câteva luni la o osăbită canţălerie moldovinească, ce era lăngă 
gubernatorul Sturdza. 

5 lucrătoriul svetnicul statului = sfetnic efectiv al statului (deistvitelni statski 
sovietnic – n.n.).

6 Adică: concentrate – n.n.
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Rănduire în boerii acelor, cari erau mai înainti de deschidere gubernii, 
spânzura numai di cătră învoinţa acestuia şi locurile ispravnicilor dila 
ţinuturi să împarţă numai prin alegeri a numitului Krupenschi şi să încredinţă 
fără osăbiri di cătră unii streini dila Moldavia, cari nu urma giurământului 
vecinicilor credinţi cătră Rosia. 

Întru această stare a lucrurilor în sfârşit apoi s-au arătat începire ace de 
mult dorită a punirii la cale a doâ dipartamenturi cătră oblăduire Basarabii, 
după obrazovania mai marelui Comandir Admiral Ciciagov7 şi asuprita 
această parti a locului, socotind strălucire razilor nădăjduitii dreptăţi, să 
bucură oftând pentru ninorociri răpirilor celor trecuti, însă iară încăpere ce 
cumplită a numitului Krupenschi, înputernicindusă din neputinţa trecutului 
cu vârsta bătrâneţelor ocârmuitori, n-au lăsat multă vreme pi acii di aice a 
gusta dulceaţa nădejdelor. 

Ci îndată ci s-au deschis ocărmuire gubernii, s-au dat numitului 
Krupenschi oblăduire dipartamentului al 2-lea, şi acest om micşurat în 
patria sa ce di mai di nainte întru cari altă nu era nimică d cât un tălmaci 
pi lângă prezădenţi, au luat în stăpănire sa finansul Basarabii şi împreună 
toată soarta treptii cei mai din urmă a lăcuitorilor de aici, şi săvărşire tuturor, 
cari stăpănire poati să aibă întru această gubernii. 

Di prisos socotim a arăta mai prelargu urmare di atunci şi până acum 
a sfetnicului colegii D-lui Matvei Krupenschi, cari câştigând slăbiciune 
ocărmuitorului, nu întâmpină nici o înpiedicari cătră împlinire iubirei 
sale de răli câştiguri, aducătoriul jalubei noastre, ştiut aici întru dipărtare 
de interes şi cunoscut întru ispitire slujbelor, slujind de când au venit 
oştile pe lângă prezădenţi şi după aceasta lângă gubernatorul Basarabii, 
ari cuprinzatoari ştiinţi de toati şi noi înştiinţându-ni de purcedire sa la 
Petrezburg, l-am rugat ca să aducă jaluba noastră, având statornică nădejde 
celor precunoscuţi, cătră un giudecător cu isteţimi şi dipărtat de interes 
este cuprins în obrozovania ocărmuirii Basarabii spre dipărtare rălilor 
urmări, ca sovetnicul dipartamentului al 2(-lea), cari ocărmueşti finansul, la 
înplinire de patru luni să de socoteală pentru venituri şi cheltuelile gubernii 
la obştească adunari a amânduror dipartamenturilor. 

Dar di când s-au deschis oblăduire, acest feli de socoteală numitul 
Krupenschi n-au dat până la anul acesta 1814, şi poati nici acum nu ar fi dat 
socoteală, dacă nu s-ar fi îndemnat de voinţa mergerei sale la Petrezburg. 
Către toati acestea fiind privitori boierii de aice a întâmplărilor următori 
şi cu mâhniri văzând pătimirile pământenilor, apoi cu adăugire s-au 

7 În urma instrucţiunilor amiralului Ciceagov, cârmuirea vremelnică a Basarabiei 
se compunea din două departamente, care trebuiau să imite vechiul Divan al Moldovei 
(n.n.). 
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văzut pisaţ asupriţi, când de D-l Gubernator Sturdza, din pricina boalii 
sali, au luat osfatcă8 şi i-au dat mai înaltă slobozenii, ca să facă arătări 
pentru persoanile, ci s-au împărtăşit di ostinelile slujbii, şi numai pi D-l 
Krupenschi l-au pristavlisit, cari au şi luat cinul sfetnicul coleghii şi câţiva 
alţii dintru ai săi, pi cari însuşi au vrut să-i adaugă în arătare ci s-au făcut 
într-ascunsu şi au rămas uitaţi persoani, ci au slujit în celi mai mari locuri 
a Basarabii, şi mai ales şi canţăleria rusească a politicescului gubernator, 
cari s-au nevoit către alcătuire obrazovanii şi nu s-au învrednicit măcar 
unii mărturii buni di ostenelile Sali, ci au făcut spre a ţine în orânduială şi 
această curgeri a pricinilor, cari pricini numitul Krupenschi li duce la casa 
sa şi schimbându li după după voinţa sa le încurcă din zi în zi şi le duce întru 
opriri. O asămâne închipuire di ocărmuire, adică împărţire (a) slujbilor sau 
a boeriilor cătră oameni necredincioşi şi în sfârşit învrednicire răsplătirilor 
cătră oameni şi persoani, cari n-au avut meriton, au pricinuit cătră locuitorii 
prinţipatului Moldovii o nepriincioasă cugetari şi mulţi dintru dânşii şi din 
rudeniile noastre, ce era gata să să muti în locu gubernii, aducând înpreună 
îndestulă averi, au schimbat hotărârile lor şi au rămas la patria lor. 

Însuşi locuitorii ci se află lângă Prut, arată cugetile lor spre a fugi la 
Moldavia, ca să scapi di asprime ocărmuitorilor pământeşti, precum şi sati 
întregi au fugit, pentru cari oblăduire de aici ari ştiinţă întru acest chip, dar 
în loc să îndemni cu plăcută năzuire norodului megiaşit, pentru cari este 
cuprindere şi enstrucţioani ci s-au dat di cătră gubernatorul şi poruncă ca să 
se silească spre înmulţire lăcuinţii gubernii, ocârmuire această au îndemnat 
să se întoarcă la Moldavia oamenii, cari venisă cu cugetări ca să să aşeze 
în Basarabia. 

Tăcere noastră pentru toati acesti răli urmări, ni va faci nu numai 
nemulţămitori îndurărilor împărăteştii Sali măriri, cari sântu tipăriţi 
în sufletili noastri, dar ne va arăta şi călcătorii giurământului, cari ne 
îndătoreşti să arătăm cătră stăpăniri, toati celi ci pricinuesc păgubiri haznelii 
şi stricăciuni norodului. 

Pentru aceasta dar, arătând numai o parti din rălile urmări, cari s-au 
făcut la aciastă gubernii, şi sântu cunoscuţi şi ocârmuirii cutezăm a ceri 
că atât pentru păzire folosului haznelii împărăteştii sali măriri de răpire 
îndelungată, căt şi spre măntuire norodului de pătimiri, să să dipărtezi 
numitul Krupenschi nu numai din împuterniciri ci au dobândit din slăbiciune 
ocărmuitorilor, dar şi de toată împărtăşire ce prelungită a oblăduirii gubernii, 
iar pentru ca să pui la loc ace spre bucurii cu asemănare lucrării acii iubitoari 
de oameni şi îndurătoari a împărăteştii sali măriri cătră această gubernii, 
noi ni rugăm ca să să rănduiască aici gubernator, om ispitit cătră dreptăţi 

8 Demisie (n.n.). 
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şi dipărtat de interese, vrednic de a primi cugetările celor răi, cari poftesc 
a ave împărtăşiri la ocârmuire spre a dobândi dorinţa lor ce otrăvitoari a 
iubirii răului câştig. Acest fel de daruri, cari trebuesc la ocărmuitorul aceştii 
gubernii, să găsesc în fiinţa sfetnicului boier de aici, în persoana excelenţii 
sale general Maior şi Cavaler Catargiu9, patriotul nostru, cari prin multile 
slujbili sali, au câştigat iscusinţa ocărmuirii a pricinilor pămănteşti şi după 
lipire sa cătră prestolul Rosii-îndurare împărăteştii sali măriri. 

(Sămnaţi) Dimitrii Răşcanu-ban, Ioan Rusul-paharnic, Neculai Catargiu, 
Matei Donici-stolnic, Iordache Donici, Ioniţă Rusu, Ştefan Răşcanu-comis, 
Constantin Rusu-medelnicer, Matei Răşcan-stolnic, Dumitrachi 
Donici-klucier, Lupu Rozet-medelnicer, Constantin Rusu, Iordache 
Răşcanul, Iancu Donici, Vasile Iamandi, Manolache Vărnav-stolnic, Ilie 
Rusu, Dinu Rusu, Iordachi Rusu, Nicolachi Donici, Panait Catargiu. 

În Chişinău Ianuarie 29 zile 1814. 
Dosarul ocârmuirei guberniale Nr. 45/1814 

Publicat după Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), Bucureşti, 
Fond Ioan Pelivan (1449), dosarul 224, f. 13‑15. 

9 Ilie Filipovici Catargi (n.n.)



CAPITOLUL III.
MEMORII ŞI MĂRTURII

D E Ş T E P T A R E A  N A Ţ I O N A L Ă 
A M I N T I R I

P l a n u l  c a p i t o l e l o r

1. 
Întoarcerea la Chişinău după Dorpat, Arhanghelsk, Viatka, în august 

1905. 
2. 
Începerea stagiului de ajutor de avocat la Andrei Hristoforovici 

Gherghiu. 
3. 
Începutul timid al trezirii conştiinţei naţionale în Basarabia, în legătură 

cu mişcările naţionale din Ucraina, Polonia, Finlanda etc., după dezastrul 
din Manciuria (războiul ruso-japonez 1903-1905) şi după izbucnirea 
revoluţiei din 1905 (Odesa, Kronştadt, „Potiomkin“ etc.). 

4. 
Întrunirile intelectualilor moldoveni şi nesfârşitele discuţii asupra 

drepturilor naţionale moldoveneşti în Basarabia şi asupra programului de 
activitate. 

5. 
Şedinţele grupului de iniţiativă la avocatul M[anuil] G. Gavriliţă. 

Participanţi: M. Gavriliţă, Antonina Gavriliţă (Cioflec), I. Pelivan, V. I. 
Bodi, N. I. Andronovici, Vasilie Iv. Oatul (foiletonistul viitor de la gazeta 
„Basarabia”), N. A. Popovski, N. P. Floroff, Vasile C. Hartia, Alex. Iv. 
Oatul, Ilarion Vas. Verdeş, Constantin Porumbescu, Osmatescu, pr. Const. 
Parfenieff. 

Apoi numărul grupului se măreşte cu intrarea lui M. Vântu, Pan. 
Halippa, Teodor Inculeţ, Al. Mateevici (poetul), Pr. Iulian Friptu, Gheorghe 
Stârcea. Vine pe urmă de la Bucureşti şi Sergiu Cujbă. 
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6. 
Constituirea programului, ideologiei, doctrinei. Stânga şi Dreapta. 
7. 
Boierii (Feodosiu, Dicescu, Anghel, Surucianu Feodor şi Mihail 

Feodorovici, E. Purcel, Gore, Gh. Glavce, A. Krupenski ş.a.)
Socialiştii: Nicolae Bivol, Pavel Grossu, Feofilact Platonoff, Halippa 

etc. 
8. 
Vizitele lui C. Stere. Întâlniri cu D-sa la Popovschi (unde Stere a citit 

bucăţi din Oct. Goga, lăudându-l) la Hotel Suisse, la Gavriliţă. 
Încercarea lui C. Stere de a face legături cu boierii (Feodosiu, Dicescu 

etc.), în scopul de a crea un curent naţional. Nereuşita. 
9. 
Întâlnirile lui Stere cu „socialiştii“ şi discursul lui la o întrunire mare a 

acestora, care a făcut adâncă impresie. 
10. 
Hotărârea lui Stere de a rupe cu boierii şi socialiştii şi intrarea sa în 

legături mai strânse cu grupul moderaţilor şi naţionaliştilor, în frunte cu M. 
Gavriliţă. 

11. 
Personalitatea lui Emanuil Gr. Gavriliţă. Mic proprietar al moşioarei 

Baxani din jud. Soroca (110-120 desetine). Avocat nu prea căutat. „Drugul“ 
lui A. Kruşevan îl numea „Ghitara lui Gavriliţa”. Ducea o viaţă modestă. 
Trăia pe strada Kuznecinaia (Fierarilor), nr. 32. 

Însă foarte bun moldovean; din viţa veche a Costăcheştilor, mari boieri 
odinioară. Cu trup şi suflet pentru cauza română. Însurat cu o rusoaică de la 
Moscova, unde a făcut studiile universitare. 

Cam puţin precaut. Câteodată în public batjocorea guvernul rus şi 
boierimea locală, „vândută ruşilor”, ceea ce i-a atras ura boierilor şi urmărirea 
ohranei şi chiar nu era prudent pentru vremurile acelea, atrăgând atenţia 
asupra mişcării noastre abia în faşă, din partea duşmanilor românismului. 

Calităţi pentru conducător nu avea. Lumea nu-l prea lua în serios. 
Era cam dezordonat. Însă în epoca de revoluţie din 1905 şi imediat după 
aceasta, între intelectualii moldoveni din Chişinău nu se găsea un om mai 
mult sau mai puţin (in)dependent, cu oarecare situaţie socială, care pe faţă 
să mărturisească principii naţional-democratice moldoveneşti şi să fie gata 
a lupta pentru realizarea lor. 

Vasile Stroescu era mare naţionalist, iar nu prea democrat. Şi apoi trăia 
mai mult (după 1900) în străinătate. 

Nicolae Alexandri, democrat şi de aceea naţionalist moldovean, era 
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prea tolstoian şi prea influenţat de „marea“ cultură şi literatură rusă. Şi nu 
era nici el făcut pentru a conduce masele. 

P. Gore, naţionalist, dar boieros, om de cabinet, cu puţină experienţă 
a vieţii, cam înfumurat, precaut peste măsură, nehotărât. De aceea nu a 
voit, în Republica Moldovenească, să primească demnitatea de deputat în 
Sfatul Ţării, nici să ocupe postul de reprezentat al Guvernului Republican 
pe lângă guvernul român de la Iaşi, care i s-a propus, în faţa Doctorului 
Petre Cazacu şi a lui Vladimir de Herţa, în decembrie 1917. 

– De aceea nu a primit postul de profesor la Universitatea din Iaşi şi 
nici nu a intrat în vreun partid politic. Nici un partid român nu-i plăcea. Era 
prea conservator şi vântul democraţiei nu-i făcea bine. 

– La propunerea, ce i-am făcut-o de a merge la Iaşi să reprezinte 
interesele guvernului Republicii Moldoveneşti în calitate de „ministru 
plenipotenţiar”, a refuzat categoric, obiectând că „nu vrea să se compromită, 
reprezentând o Republică de Operetă”. 

– Cu toţii, noi, moldovenii conştienţi din Basarabia, trebuie să jucăm 
câte un rol de operetă până ajungem acolo unde trebuie, i-am răspuns eu. 

De părerea mea au fost şi Cazacu şi Herţa, care vroia să meargă la Iaşi, 
dar pe care nu-l vroia majoritatea din guvern, pentru dânsul fiind numai eu, 
care l-am propus, Codreanu şi Ioncu... 

De altfel, în vremea aceasta critică, când trebuia să se hotărască soarta 
Basarabiei, mai ales până la intrarea armatei române în Chişinău, care ne-a 
asigurat viaţa, liniştea şi averea, nu se prea băga lumea în foc; puţini erau 
acei ce în mod conştient îşi riscau capul. 

Rusismul mâncase inima şi sufletul moldovenilor şi le redusese la 
minimum curajul. Apoi, aproape toţi se temeau de Denikin şi Vranghel, ce 
luptau contra bolşevicilor, şi vroiau să cucerească Moscova prin deviza: 
„Единая, Великая и Неделимая Россия”, adică „Rusia Una, Mare şi 
Indivizibilă”. 

Trebuie să constat cu durere că oamenii, la epoca aceasta mare şi 
hotărâtoare, s-au dovedit prea mici. Numai o mână de tineri curajoşi, deşi 
nepregătiţi, au salvat cinstea naţională a moldovenilor basarabeni. 

Boierii Semigradoff D. N., Botezatu N. I., Sinadino P. V. ş.a. erau 
convinşi că Denikin sau Vranghel – generalii armatelor albe ruse – vor 
birui pe bolşevici, vor cuceri Moscova şi vor veni „călare pe cai albi”, 
să alunge pe [cuvânt indescifrabil] „români“ din Basarabia, să spânzure 
pe capii mişcării naţionale moldoveneşti, pe toţi separatiştii şi unioniştii, 
precum şi pe acei ce visează „marea reformă agrară”. 

– Fraţilor, camarazilor mei de luptă, de-ar sta armata românească în 
Basarabia măcar o lună, măcar o săptămână şi încă este f.(oarte) important, 
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căci ar fi o dovadă în fapt că doreşte să ne unească şi apoi ar întrerupe 
prescripţia (vechimea) de 100 ani de stăpânire muscălească, cum a făcut 
Mihai Viteazul cu Ardealul. Pe urmă, faptul că a stat armata română în 
Basarabia va rămânea de pomină pentru ţărănimea noastră moldovenească 
şi pentru generaţiile viitoare din Basarabia. Se vor crea cântece, poveşti, 
legende, care vor face să se păstreze în sufletul lor ideea naţională 
românească, care la finele sutei de ani de stăpânire rusească cam dispăruse... 

12. 
Discuţiile, împreună cu Stere, asupra absolutei necesitaţi de a se înfiinţa 

la Chişinău o gazetă moldovenească cu caracter naţional şi democratic, nici 
reacţionară, nici socialistă. Făgăduinţa lui Stere de a procura bani pentru 
gazetă. Înfiinţarea unui Comitet provizoriu pentru conducerea gazetei, 
compus din Gavriliţă, Pelivan, Popovski, Hartia şi Floroff. Făgăduinţa din 
partea lui Stere de a ne procura şi o tipografie românească. 

13. 
Venirea la Chişinău, în toamna lui 1905, a lui Vasile Stroescu (era 

cu barbă mare). Vizita ce i-am făcut eu cu Gavriliţă la Hotelul „Suisse”, 
rugându-l să ne ajute băneşte să scoatem o gazetă moldovenească în 
Chişinău. Promisiunea lui Stroescu de a se interesa de acest lucru. Toţi 
membrii din grupul naţionalist îi eram necunoscuţi. Nouă ni s-a părut 
Stroescu sceptic în ceea ce priveşte posibilitatea scoaterii unei gazete 
moldoveneşti în Basarabia. 

14. 
Cunoştinţa cu Alexis Nour la redacţia gazetei „Bessarabskaia Jizni“ 

a lui Feodor Egorovici Zaharoff, unde din când în când ne-adunam noi, 
tinerii naţionalişti moldoveni, pentru a ţine şedinţele noastre. 

Gazeta aceasta, precum şi Zaharoff, aveau reputaţia de cam roşi, de 
revoluţionari. Ea, „Bes. Jizni“ făcea mare opoziţie „Bessarabeţului“ lui P. 
Kruşevan, care era gazetă reacţionară, „adevărat rusă”. 

Nour era un fel [de] secretar la gazeta lui Zaharoff şi din când în când 
insera câte un articol în gazetă, fie că era inspirat de grupul nostru, fie că 
era alcătuit de noi. 

15. 
Apariţia gazetei „Bessarabeţ“ sub o nouă direcţie, a lui P. V. Dicescu 

(deşi nu oficial), cu caracter ceva mai progresist şi naţional (bineînţeles în 
ruseşte). Mi se pare că Kruşevan îşi cedase gazeta din cauza unei jene [unor 
probleme] financiare. 

16. 
Constituirea unui alt grup moldovenesc, compus din moldoveni 

mari-proprietari, în frunte cu Dicescu şi Feodosiu M. Gh., sub formă 
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de societate pentru ridicarea nivelului cultural al ţărănimii moldovene 
din Basarabia. Statutul acestei societăţi, [a fost] întărit de guvernatorul 
Haruzin (?). Încercarea acestui nou grup de a dizolva grupul 
naţional-democrat de sub conducerea lui Gavriliţă, care grup era considerat 
de boierii naţionalişti periculos, mai ales că tinerii democraţi considerau 
reforma agrară ca unul din principalele puncte ale programului său. Eu 
personal am fost solicitat, prin vulpea de D-nul Ion Vărzaru, să-mi părăsesc 
grupul meu, dar fără rezultate. După cât mi-amintesc, numai V. Bodi a trecut 
la boieri. Bodi considera ca o mare cinste pentru sine să stea cu boierii 
naţionalişti. Când s-a aflat că între aceştia se găseşte şi „naţionalistul“ A. 
N. Krupenski, nimeni dintre tinerii democraţi nu a mai dorit să stea cu ei de 
vorbă, prea cunoscută fiind fizionomia reacţionară a lui. 

17. 
Invitaţia, în toamna lui 1905, adresată unor naţionalişti-democraţi 

moldoveni, din partea preotului Nicolae V. Laşkov, la o consfătuire pentru 
a discuta programul „unei gazete moldoveneşti”. Numele lui N. V Laşkov, 
prieten cu A. N. Krupenski, era sinonim cu reacţionar în rasă şi mare rusofil. 
De aceea nu am răspuns nici eu la această invitaţie. 

18. 
Propaganda moldovenească ce [o] făceam prin „Bessarabskaia Jizni”, 

„Odesskie Novosti”, „Odesski Listok“ etc. 
19. 
Mişcarea moldovenească printre preoţii Basarabiei şi printre 

seminariştii Chişinăului. 
Arhimandritul Gurie, preotul Constantin Parfenief, ieromonahul 

Dionisie Erhan, Iulian Friptul, Alexandr Estratief, Mihail Neaga, Constantin 
Popovici, Ioan Băltean etc. Contactul tineretului nostru cu Pr. C. Parfenief, 
la locuinţa sa de la biserica „Buna Vestire”. 

Congresul Eparhial din 1905, care hotărăşte: 1) reînfiinţarea tipografiei 
eparhiale din 1813; 2) înfiinţarea Catedrelor de limba moldovenească la 
Seminarul Teologic şi Şcoala Eparhială de fete din Chişinău. 

Grigore Constantinescu, licenţiatul academiei spirituale din Chişinău, 
este numit ca profesor-titular al acestor două catedre. Reacţia duşmănească 
din partea autorităţilor românofobe. 

Succesul Congresului Eparhial se reduce numai la citirea cărţilor 
bisericeşti, fără istorie şi literatură română. 

20. 
Cadoul de 8 000 ruble din partea lui Stere, cadou care reprezenta 

honorarul său de avocat al Zemstvei guberniale Basarabene, cadou destinat 
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pentru gazeta moldovenească. Apariţia gazetei „Basarabia“ la 24 mai 1906, 
în tipografia gazetei „Bessarabskaia Jizni“ a lui Zaharoff. 

Singurul din grupul tinerilor n[aţional-]d[emocraţi] care a stat de veghe 
toată noaptea la naşterea gazetei, adică la ieşirea primului număr, am fost 
eu, care l-am corectat, care am făcut unu[l] sau două articole şi care am 
stabilit ortografia, cu care a urmat a fi scrisă gazeta, caracterele (literele) 
fiind cele ruseşti. 

Bucuria nespusă, ce am simţit eu şi prietenii mei, şi mândria naţională 
satisfăcută, la ieşirea acestui prim număr al „Basarabiei”. 

21. 
Colaboratorii primi ai gazetei şi caracteristica lor. Sporirea redacţiei 

prin noi colaboratori. Impresia în public. Reflecţiile „Drug”-ului lui 
Kruşevan. „Nu! Noi nu vom trăda patria noastră rusă” – scria Kruşevan în 
„Drug”, ca protest contra ieşirii gazetei „Basarabia”. 

22. 
Apariţia organului boieresc „Moldovanul”, redactat de Gh. V. Madan. 

Apariţia gazetei lui N. P. Bivol, „Lumina“ (a ieşit ori numai a fost în 
proiect?), cu tendinţă socialistă, a „Glasului Basarabiei“ a lui Constantinescu 
şi „Vieţii Basarabiei“ al lui A. Nour. 

23. 
A. Nour, printre tinerii naţional-democraţi şi printre colaboratorii 

„Basarabiei”. Purtările sale suspecte. 
Traiul său, care depăşeşte bugetul şi posibilităţile sale financiare. 

Presupunerea ce făceam mereu, privitor la viaţa lui Nour, eu cu Popovski, 
întrebându-ne adesea: „De unde are el atâtea mijloace?”. Mânca la 
restaurante de mâna întâi şi se îmbrăca „şic”. 

De-abia în timpul revoluţiei din 1917, în vară, când o comisie din A. 
Gheorghiu şi Postelnicof (?), cu secretarul Ucitel, a luat în primire arhivele 
jandarmeriei din Chişinău, s-a dovedit definitiv că Nour fusese agent al 
Ohranei ţariste, găsindu-se acolo câteva rapoarte şi denunţuri a[le] lui Nour. 

Curios tip: socialist-revoluţionar ca student la Kiev, cadet şi chiar 
secretar al partidului constituţionalist-democrat din Basarabia (C. D.) cu 
L. E. Siţinski în frunte. Siţinski nu o dată mi s-a plâns că Nour, părăsind 
partidul D-sale, l-a excrocat de multe zeci de ruble. 

Părăsind pe cadeţi, Nour scoate o gazetă mică, „Bessarabeţ”, în 
Chişinău, cu banii, se zice, ai lui V. Stroescu. 

Pe urmă trece, terminând banii, ca secretar la gazeta lui Iakubovici 
„Drug”, care gazetă trecuse la Iakubovici după moartea lui Kruşevan. 
În redacţia acestei gazete se formase o adevărată bandă, compusă din 
Iakubovici, Nour şi un oarecare Ianovski, secretar al bandei, numită „Soiuz 
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russkogo naroda”, adică „Liga poporului rus“ cu Kruşevan, Purişchevici şi 
Pronin în frunte. 

Gazeta „Drug“ propovăduia ideologia acestei bande, care se numea 
ligă, partid, având ca bază programatică „pravoslavie, samoderjavie i 
narodnosti”, adică „ortodoxia, absolutismul monarhic şi naţionalismul 
rusesc”. 

Această trinitate a şantajat multă lume, între care pe Dim. Krupenski, 
pederast cunoscut, mareşal al nobilimii din judeţul Tighina, pe Ianuşevici, 
fost, pe urmă, guvernator la Stavropol, bănuit că, ca tutore, a prădat pe un frate 
al său slăbănog la minte, şi încercase să şantajeze pe Dalivo-Dobrovolski, 
mareşal al nobilimii din jud. Orhei, oameni tot cu avere mare. 

Cu Dalivo însă li s-a înfundat. Procurorul a început ancheta. Nour a 
spălat putina. Ianovski a fost arestat, aruncând totul în sarcina lui Nour, 
Iakubovici formaliceşte nu era, se zice, amestecat. 

Nour a fugit la Kiev, de unde, căpătând paşaport, a plecat în Germania 
şi de acolo – în România, unde a fost adăpostit, la Iaşi, ca student, de către 
Stere şi unde s-a aranjat ca colaborator la revista „Viaţa românească“ a lui 
Stere, făcând pe patriotul român, ca să nu fie bănuit de meseria adevărată. 

Un epizod: la masa dată de Marghiloman la restaurantul Londra din 
Chişinău în preziua Unirii (27/III-1918), de unde până unde apare Nour, 
invitat, nu ştiu de cine. Văzându-l, câţiva prieteni erau gata să-l ia la bătaie 
ca pe vechi ohranic, provocator, spion. Intervenind Doctorul P. Cazacu, 
Nour imediat a părăsit masa. 

24. 
O nouă încercare de a se apropia cele două grupări moldoveneşti 

naţionaliste. Mesele îmbelşugate de la Eugen V. Purcel din strada Iaşilor, 
casa roşie de cărămidă, în iarna 1905-1906, la care luau parte reprezentanţii 
ambelor grupări: P. V. Dicescu, Purcel, Suruceanu Mihail şi Feodor, 
Glavcea de la [indescifrabil], Ion Vărzaru („Puişor”), N. Iv. Andronovici, 
subsemnatul, preoţii C. Parfenief şi Ion Bivol ş.a. 

Mi-amintesc că, după mesele copioase, noi tinerii, nerăbdători, plini 
de energie şi gata de jertfă, mereu atacam pe simpaticul şi chibzuitul 
Pavel Viktorovici Dicescu, „filosoful de la Găleşti”, învinuind pe boierii 
naţionalişti pentru teoreticianismul lor sterp şi nesincer, pentru tembelismul 
şi indiferentismul lor faţă de interesele şi nevoile mari naţionale şi economice 
ale ţărănimii noastre şi pentru laşitatea şi politica de „sărut mâna“ şi „capul 
plecat nu-l taie sabia“ faţă de guvernul din Petersburg. 

Răposatul P. Dicescu de obicei ne asculta cu multă răbdare şi apoi ne 
răspundea: De, măi băieţi, voi sunteţi prea tineri şi prea lipsiţi de cunoştinţa 
şi experienţa vieţii, stând cu voi de vorbă, nu pot să nu exclam: o, dacă 
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tinereţea ar şti şi dacă bătrâneţea ar putea! Drepturile naţionale ce le-am 
avut şi le-am pierdut, le putem recâştiga numai cu multă prudenţă şi 
răbdare. Numai prin prudenţa şi iscusinţa noastră, a păturii conducătoare 
din Basarabia, am putut introduce în Basarabia Zemstva, adică autonomia 
locală administrativă, gospodărească, şcolară, medicinală etc., ceea ce nu 
au putut obţine nici polonii, nici ucrainenii, nici letonii, nici lituanienii, nici 
gruzinii, nici armenii, care nu au ştiut să inspire guvernului încredere pentru 
loiallitatea şi devotamentul lor. Numai noi, dintre toţi inorodţii (alogenii) 
Imperiului! Şi aceasta este un mare merit şi succes al conducătorilor 
basarabeni. 

Sper că acuma, după manifestul Împărătesc din 17 octombrie 1905, 
se va putea să obţinem pentru moldovenimea noastră şcoală în limba ei 
maternă. Eu acuma lucrez, cu ajutorul doctorului Gheorghe Glavcea, la 
alcătuirea unui memoriu în sensul acesta, pe care în scurtă vreme îl voi 
înainta celor în drept. Îmi mai lipsesc nişte date statistice. Nădăjduiesc că 
memoriul meu va fi sprijinit şi de Zemstva noastră gubernială. Pe urmă 
ne vom gândi să introducem limba noastră şi în alte dregătorii… Încetul 
cu încetul se face oţetul. Deci, nu prin revoluţie putem face ceva pentru 
poporul nostru moldovenesc, ci numai prin evoluţie... Rezultatele revoluţiei 
nu pot fi decât acelea ale războiului, ciumei, holerei, mizeriei, morţii, adică 
regresului. 

Chestia agrară, continua P. V. după oarecare pauză, este una din cele 
mai grele şi complicate chestii sociale de stat. Cât pământ trebuie dat şi 
cui? Cu despăgubire sau de pomană? Văd că voi sunteţi dispuşi să ne luaţi 
moşiile pe gratis. Ei, dragii mei, asta nu se poate într-o ţară de drept şi de 
ordine. Văd că voi sunteţi gata să împărţiţi pământurile la toţi pârliţii, la toţi 
ţiganii, la toţi veneticii, care idee n-au de agricultură, care n-au nici plug, 
nici vacă, nici boi. Asta, după mine, ar însemnă să aruncăm bunul nostru 
strămoşesc în glod. Doar n-au trecut nici 30 de ani de când s-a dat, pentru 
întâia data, nadel (loturi) la ţărani sub Alexandru II şi acuma ţăranii din nou 
sunt flămânzi de pământ. 

Şi apoi credeţi voi că chestia agrară, după ce azi veţi împroprietări 
pe ţărani, s-a terminat? Credeţi, că peste 20-25 ani, ţăranii nu vor avea 
iarăşi nevoie de pământ? Şi atuncea de unde se va mai lua pământ? Căci 
ţărănimea sporeşte şi se înmulţeşte, iar pământul nu este cauciuc să se 
întindă. A propos, să vă interesaţi, cum a realizat reforma agrară Cuza Vodă 
la 1864. El a întărit pe ţăranii cei mai cuprinşi, mai înstăriţi, mai voinici, şi 
nu pe bicisnici, pe golani, pe ţigani, fără unelte agricole şi fără cunoştinţele 
elementare în ale agriculturii. Apoi voi nu vă gândiţi, că împroprietărirea 
ţăranilor şi pulverizarea (divizarea) moşiilor vor aduce mari pagube 
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economiei naţionale a întregului imperiu şi deci şi a Basarabiei noastre, 
căci, ţăranul, fiind sărac şi incult, nu va putea produce nici cantitativ, nici 
calitativ, cât şi cum produce marele proprietar, înzestrat şi cu capital şi cu 
cultură specială agricolă. Viaţa deci va regresa, traiul se va scumpi şi cei 
dintâi care vor suferi vor fi tot ţăranii. 

Deci, după convingerea mea, reforma agrară nu este decât un paliativ. 
Trebuie de căutat altă ieşire pentru energia ţăranului. Trebuie, încetul cu 
încetul, să se deprindă cu meseriile şi comerţul, care azi se află în mâinile 
veneticilor şi străinilor. Trebuie de creat industrie, uzine, fabrici, unde ar 
putea ţăranii să-şi aplice munca lor. Este necesar de a-l scoate din întuneric 
prin şcoala naţională, ca să nu fie exploatat ca o vită, ca să nu fie amăgit şi 
înşelat de orice aventurier internaţional, fără patrie, fără naţie, fără religie... 

Şi Pavel Viktorovici părea a fi foarte sincer şi adânc convins de cele ce 
spunea. 

Dintre musafiri, cel mai radical ni s-a părut Mihail F. Suruceanu. El ne 
dezvolta ideea unei mari revoluţii în Rusia şi apoi a unei republici. Numai 
atunci, spunea el, Polonia, Ucraina şi Basarabia vor putea scăpa de robia 
velicorusă. 

Şi asta o spunea M. Suruceanu – într-un cerculeţ restrâns de tineri. 
Mi s-a părut că e cam frazeur fantezist şi lipsit de sinceritate, în căutarea 

unei popularităţi. Pe Dicescu îl considera de reacţionar. 
Stăpânul casei, Eugen Purcel, făcea bună impresie în genere şi mai ales 

în ceea ce priveşte sentimentul naţional. Ştiu că el, într-o vreme, hotărâse, 
prin diată, să lase toată averea sa societăţii culturale moldoveneşti. 

La mesele acestea simpatice, noi, tinerii democraţi, înştiinţam [aflam] 
multe lucruri interesante din trecutul Basarabiei, din luptele pentru 
conservarea limbii, obiceiurilor şi datinilor noastre strămoşeşti, din luptele 
şi animozităţile dintre conducătorii Basarabiei, fie pe tărâmul Zemstvei, fie 
pe acela al activităţii nobilimii. 

Apoi tot la aceste mese intime auzeam, pentru prima dată, de numele 
unor luptători moldoveni, ca Alexandru Cotruţă, Nicolae Caşu (Casso), 
Petre E. Leonard, Ştefan Gonata, Costache Moruzi, Iancu Strajescu, 
Cazimir ş.a., care ţineau strânse legături cu fraţii din Moldova. 

25. 
Serioja Cujbă. Sosirea lui la Chişinău. Poet. Vorbitor. El ne corecta 

limba românească. Discuţii la teme diferite: generale şi speciale româneşti. 
Cu el ne-a sporit curajul şi credinţa dreptăţii cauzei, pentru care începusem 
lupta. 

Cujbă introdus în Societatea prietenilor şi cunoştinţelor noastre: Vladimir 
şi Alexandr Şmidt, familia Dim. Costin, Sachilaridi, C. Parfenieff etc. 
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Adunările societăţii culturale moldoveneşti la Zemstva jud. Chişinău, 
sub preşedinţia lui P. V. Dicescu, în toamna lui 1906, unde veneau mulţi 
intelectuali moldoveni: preoţi, funcţionari, studenţi, seminarişti, nobili. 

La o întrunire s-a discutat şi chestia şcolii moldoveneşti în Basarabia. 
L-a împins păcatul pe Cujbă să ia şi el cuvântul. A vorbit foarte frumos şi 
convingător şi a făcut mare impresie asupra auditorului. Gheorghe Madan, 
directorul gazetei „Moldovanul”, susţinută de cercurile oculte (se spunea, 
de A. N. Krupenski, din fondurile Ministerului de interne pentru combaterea 
propagandei extremiste a gazetei „Basarabia”), prezent şi el la şedinţă, a 
încercat de câteva ori să combată propunerile şi dovezile lui Cujbă, dar 
absolut fără nici un succes. Cujbă i-a răspuns „cu vârf şi îndesat“ şi a fost 
frenetic aplaudat, pe când Madan aproape că a fost huiduit. 

Nu ştiu dacă întâmpinările lui Madan erau izvorâte din sinceră 
convingere sau sugerate şi impuse de cineva din cercurile oficiale ruseşti. 
Succesul acestei întruniri în general şi, în special, succesul ce l-a obţinut 
Cujbă, a fost sărbătorit, în aceeaşi seară, la restaurantul naţional a lui 
Capmare, într-un cabinet separat, într-o atmosferă de intimitate prietenească 
rară, părintele Constantin Parfeniev comandând de bucurie şi câteva sticle 
de şampanie. 

Din participanţii la această sărbătorire mai ţin minte pe N. Andronovici, 
Pr. C. Parfenief, S. Cujbă, N. Popovski şi subsemnatul. 

Nimeni dintre noi, în acea seară memorabilă, nu bănuia ceea ce avea să 
se întâmple a doua zi. 

A doua zi de dimineaţă, un jandarm vine la redacţia „Basarabiei”, 
unde locuia Cujbă (strada Armeană, colţ cu Podolskaia) şi-l anunţă, că Dl 
colonel de jandarmii Vasilieff îl roagă să poftească imediat la jandarmerie 
(str. Viilor, vizavi de str. Mihailovskaia). 

Noi, colaboratorii „Basarabiei”, îndată am simţit că „nu miroase a 
bine”. Şi, într-adevăr, înapoindu-se peste un ceas, Cujbă ne spune că 
colonelul Vasiliev i-a propus să părăsească Chişinăul şi să plece în ţară „cu 
primul tren”, dacă nu vrea să facă o călătorie mai lungă „pe gratis”, „prin 
regiunile îndepărtate ale Siberiei”. 

Primul tren spre Iaşi pleca pe la ora 11 noaptea. La gară am avut curajul 
să-l petrecem pe Cujbă numai câţiva prieteni: eu, Andronovici, Popovski şi 
încă vreo doi-trei. 

Toţi colaboratorii „Basarabiei“ şi prietenii ei au rămas revoltaţi, 
convinşi fiind că Cujbă a fost expulzat din cauza discursului său înflăcărat 
din ajun şi că denunţul ohranei asupra şedinţei de la Zemstvă şi, în special, 
asupra celor spuse şi propuse de Cujbă, nu a putut să fie făcut decât de 
Gheorghe Madan. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  361

Ţin minte că în urma acestui incident, membrii grupării din jurul 
„Basarabiei“ au rupt orice legătură şi cunoştinţă cu Madan, care, de altfel, 
se făcuse odios cercurilor naţionaliste şi mult înainte, tocmai după ce se 
făcuse cenzor asupra literaturii şi presei ce venea din România şi după ce 
primise misiunea, propusă de A. N. Krupenski sau de ohrana ţaristă, de a 
redacta „Moldovanul”. 

Se mai spunea că, pentru a putea să se reîntoarcă în Basarabia, de 
unde emigrase pentru a nu face armata rusă, ohrana rusă i-a impus anumite 
servicii. 

În orice caz, după motivele ce am, nu cred că Madan îşi îndeplinea 
misiunea de mai sus cu inima uşoară. 

Eram în corespondenţă cu D-sa, când eu eram încă student la Dorpat şi 
D-sa era artist la Teatrul Naţional din Bucureşti. Scrisorile sale erau pline 
de ură contra ruşilor şi de dragoste pentru poporul românesc din Basarabia, 
ale cărui „cântece şi suspine“ D-sa a publicat. 

Trebuie să se fi întâmplat ceva foarte serios în viaţa sa, de s-a hotărât el 
să primească de la ruşi slujba ce a primit. 

Ţin minte că, după reîntoarcerea sa în Basarabia, colonia emigranţilor 
români basarabeni la Bucureşti, în frunte cu Z. C. Arbore, l-a afurisit şi 
blestemat prin jurnale ca pe un Iuda, trădător şi nemernic. 

Cu toate acestea, în redeşteptarea naţională din Basarabia, Madan a 
jucat şi un rol pozitiv, prin cântecele lui, prin dansurile naţionale ce le infiltra 
în cercurile intelectuale moldoveneşti, mai ales cele boiereşti, prin piesele 
teatrale, ce le juca cu atâta măiestrie, prin adunare de folclor naţional etc. 

 26. 
În vara lui 1906, pentru prima dată m-a învrednicit Dumnezeu să trec 

în România. Demult visam să văd patria mamă, dar de-abia acum mi s-a 
împlinit visul. 

Încă fiind student, în vara lui 1900, când am petrecut vreo 2 săptămâni 
la Cuhneşti, la prietenul şi colegul meu de seminar şi universitate Vasile 
Oatul, încercasem să trec Prutul, dar fără succes. 

Simţeam o putere tainică, care mă atrăgea la malul drept al Prutului şi 
dincolo de el. Mă uitam la ţărmul drept al „râului blestemat“ şi la cei ce se 
mişcau pe acest ţărm cu durere că nu-i pot vedea de aproape şi că nu pot 
sta de vorba cu ei. Aveam sentimentul copilului furat din sânul familiei şi 
dus cu de-a sila departe, la stăpân străin. Şi chiar noaptea, adesea ceasuri 
întregi, mă uitam la focurile şi luminile de pe acest ţărm, căznindu-mă să 
ghicesc traiul, să pătrund gândurile şi păsurile celor din jurul lor. 

În temniţele muscăleşti, în care am zăcut, mai bine de un an, şi în 
surghiunul Arhanghelskului şi Viatkăi, mereu îmi surprindeam gândul 
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zburând la fraţii de peste Prut, pe care nu-i cunoşteam, pe care niciodată 
nu-i văzusem, dar pe care îi socoteam scumpi şi dragi. 

Şi, în sfârşit, soarta s-a milostivit şi mi-a îngăduit fericirea să-i văd şi 
să-i aud în carne şi oase. Nu pot descrie sentimentul ce m-a cuprins, când 
m-am suit la Unghenii ruşi, pentru prima dată în trenul românesc, când 
acest tren a traversat Prutul şi când m-am văzut pe pământul suferinţelor 
strămoşeşti, pe pământul României mici, dar libere şi independente. La 
Unghenii români, de bucurie nespusă şi de o emoţie ce mă stăpânea, 
plângeam ca copiii. Îmi venea să îmbrăţişez pe toţi românii ce-i vedeam. 
Îmi venea să mă arunc la pământ şi să-l sărut. 

În curs de o lună de zile am căutat să văd tot ce mi se părea mai 
interesant şi mai important. 

La Iaşi, unde am fost găzduit în casa lui C. Stere, am vizitat Mitropolia, 
Universitatea, muzeul etc. Statuia lui Ştefan cel Mare m-a impresionat 
adânc. Ea mi-a amintit de statuia [cuvânt indescifrabil] de la Kiev a 
lui Bogdan Hmelniţki şi de statuia măreaţă a lui Petru cel Mare de la 
Petrograd, ambele reprezentând eroii pe cai năpraznici, din care cea dintâi 
personificând mândria şi gloria trecută a Ucrainei, iar cea a doua – mândria 
şi puterea Marii Rusii. 

Statura de la Iaşi a lui Ştefan cel Mare mi-a grăit însă de „vechea slavă 
a Moldovei“ şi mi-a întărit nădejdea în viitorul de aur al neamului întregit. 

Am vizitat mănăstirile Moldovei, Bucureştiul. Ploieştii, unde la gară 
făcui cunoştinţă, după o recomandaţie specială a lui C. Stere, cu bătrânul 
C. Dobrogeanu-Gherea, Constanţa, Slănicul Moldovei, Slănicul Prahovei, 
unde am cunoscut pe scriitorul basarabean Dr. Victor Crăsescu, părintele 
lui Sergiu Cujbă, N. Iorga. 

Am căutat să văd şi să fac cunoştinţa emigranţilor basarabeni. Zamfir 
Arbore, cu care eram demult în corespondenţă, dr. P. Cazacu, Bulat, Dr. 
Codreanu, dr. Guţu, Axenti Frunză, Teodor Porucic ş.a. 

Bătrânul B. P. Haşdeu, preşedintele Societăţii Basarabene „Milcovul“ 
şi Directorul gazetei „Basarabia”, ce se tipărea pe hârtie de ţigară şi se 
trimitea în Basarabia prin contrabandă, se afla bolnav şi am regretat f[oarte] 
mult că nu l-am putut vedea în carne şi oase. 

Am admirat bunătatea şi ospitalitatea românilor din regatul liber, unde 
făcui cunoştinţa lui Nicu Ganea, lui generalul Ştefan Stoica de la Urziceni, 
a familiei Pasci etc. Am admirat frumuseţea şi măreţia codrilor şi munţilor, 
unde străbunii noştri au găsit adăpost în vremuri de bejenie, de urgie, de 
restrişte şi de năvălire a barbarilor. 

Am rămas încântat de frumoasele progrese pe toate tărâmurile, ce le-a 
realizat Mica Românie în termen aşa de scurt de viaţă politică independentă. 
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Într-un cuvânt, în câteva săptămâni am căutat să mă recompensez, 
măcar în mică măsură, pentru atâţia ani de aşteptare, de izolare forţată, 
de amar, streinism, de nostalgie... Am reuşit în acest timp să înmagazinez 
destul curaj pentru lupta ce mai aveam de dus. Mi-am întărit crezul, 
convingându-mă şi mai mult că merg pe cale bună şi dreaptă. 

La întoarcerea acasă, ridicam slavă Cerului, că m-a învrednicit să 
mă fac „hadj”, să văd locurile sfinte ale pământului strămoşesc şi să mă 
împărtăşesc din tainele sfinte ale credinţei şi aspiraţiunilor noastre naţionale. 

Sosind la Chişinău, am şi adunat un grup de tineri şi tinere, pe care în 
toamna aceluiaşi an i-am şi trimis la Iaşi, unde, cu ajutorul lui C. Stere, 
au fost primiţi ca studenţi în universitate. Grupul acesta a fost compus 
din Mihai Vântu, Maria Şchiopu, Ecaterina Pelivan, Sergiu Niţă, Zinaida 
Popovski, Ion Loghinescu, Colun. Scopul principal era să se pregătească 
un cadru de intelectuali moldoveni pentru toate tărâmurile vieţii noastre 
basarabene. În toamna lui 1907, la Universitatea de la Iaşi a intrat alt grup 
de studenţi basarabeni şi aşa a urmat aproape în fiecare an. 

27. 
Viaţa din jurul gazetei „Basarabia”. Slaba cunoştinţă a limbii româneşti 

de către colaboratorii ei. Le mai lipsea şi o doctrină, o ideologie, un program 
bine statornicit. Lipsa aceasta aducea şi gazetei şi cauzei naţionale mare 
prejudiciu. Avântul tinereţii înflăcărate trebuia moderat şi lipsea autoritatea 
unui conducător matur. Moderaţiunea era reprezentată prin Gavriliţă, prin 
mine şi Cujbă. Noi veşnic luptam cu socialismul revoluţionar al fraţilor mai 
tineri Halippa, Vântul ş.a. 

Neplăcerile ce le avea Gavriliţă, ca director al gazetei, din cauza 
extremismului tinerilor Vântu, Halippa... 

Darea lui Gavriliţă în judecată. Amendările suferite. Gavriliţă veşnic 
sub frica puşcăriei. Gazeta era veşnic ameninţată să fie închisă. Dacă 
redacţia ar fi fost mai moderată, fără îndoială, gazeta avea o durată mai 
mare. 

Succesul gazetei. Însemnătatea ei. 
Moşu Braga, învăţător de la Ulmu. Abecedarul alcătuit de el. Povestirile 

lui din tinereţe şi asupra trecutului naţional. 
Biblioteca de la „Basarabia”, care a fost risipită şi vândută de Nour şi 

de tovarăşul lui, unu[l] Efodiev. 
Începuturile literare ale lui Mateevici, seminarist. Fotograful şi coristul 

Petre Gheorghianof. Ion Gandu, Costache Inculeţ, Iuliu Friptu, Tudos 
Roman – poetul orb. 

Învăţători şi preoţi care ţineau legătură cu Basarabia. 
Corespondenţa cu Stere, Iorga. Sfaturile lui Iorga şi ale gazetei lui. 
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Ecoul „Basarabiei“ în presa română. Corespondenţa cu Gavriliţă a celor 
din Regat. Scrisori de la ţară. 

28. 
Alte manifestări ale redeşteptării naţionale. 
A. Matineul artistic din Sala Gutor (unde e azi Orfeumul), [organizat pr 

data de] 12 decembrie 1906 (?) cu concursul D-şoarelor Liubov D. Costin, 
Ecaterina Sachelaridi, Nadejda Cotoman, Gh. Madan, Vl. Madan, S. Cujbă 
ş.a. 

Organizat a fost matineul de subsemnatul cu ajutorul lui Nicolae I. 
Andronovici, I. D. Petrilă. Cujbă a ţinut o conferinţă despre „doina“ noastră 
naţională. Gh. Madan jucând întoarcerea soldatului invalid basarabean, cu 
traista la spate, de la războiul ruso-japonez din Manciuria, cu un monolog 
expres compus de dânsul, a stârnit ovaţii nemaiauzite în Chişinău (mantaua 
mea soldăţească i-a prins f[oarte] bine). Vl. Madan a organizat un cor 
minunat. S-au cântat câteva duo şi trio. S-a cântat „Deşteaptă-te, române“ 
în prezenţa unui comisar de poliţie, care n-a înţeles nimic din conţinutul 
acestui marş-imn. Succesul acestui matineu a fost strălucit (de căutat 
programul). Sala era arhiplină. 

Bătrânii Petrilă, A. Iv. Botezatu, Serbinof şi alţi boieri, câţiva preoţi 
şi funcţionari moldoveni, câteva cucoane bătrâne moldovence – plângeau 
ca copiii, auzind cântându-se sârbele şi doinele noastre naţionale şi 
dansându-se dansurile noastre naţionale. 

Matineul acesta a rămas de pomină în Chişinău. Multă vreme, pe urmă, 
ne tot întreba lumea: da când o să mai faceţi vreun matineu sau vreo serată 
moldovenească?

B. Inaugurarea redeschiderii tipografiei eparhiale la oct (?) 1906 (?) 
din strada Sf. Haralambie. Istoria acestei tipografii. Meritele ei. Închiderea 
ei? Episcopul Isachie. 

Solemnitatea redeschiderii, cu blagoslovirea Sf. Sinod şi a preasf. 
Arhiepiscop Vladimir. 

Iniţiatorii redeschiderii: Arhim. Gurie, Dionisie, ierom., Pr. C. Parfenief, 
Pr. Ignatovici, Pr. A. Eustafiev, Pr. Const. Popovici ş.a. Invitaţiile. 

Masa ce s-a servit cu această ocazie. Discursurile. Cuvântarea lui S. Cujbă 
ş.a. Iscăliturile depuse pe un document ce vorbea de restaurarea tipografiei... 

Începerea de tipărire a cărţilor bisericeşti... Personalul tipografiei. 
C. Piesele teatrale româneşti jucate la teatrul Clubului Nobilimii de 

tinerii şi tinerele din elita moldovenească a Chişinăului: „Cinel-cinel”, 
„Piatra din Casă“ ş.a. 

Dansurile noastre naţionale. Gh. Madan ca regizor al pieselor şi 
profesor al dansurilor. 
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Artişti şi artiste: fetele Dicescu, A. Iaşcinski, Sârbu, Lida Hinculova, 
Dna Kononovici ş.a. 

Influenţa acestor manifestări artistico-culturale-naţionale asupra 
seminariştilor şi liceenilor. 

Vântul naţional creşte. Entuziasmul sporeşte. Se simte nevoia de cărţi 
şi jurnale româneşti tot mai mult. 

D. Moşu Alexandru, vânzător de gazete româneşti pe strada 
Alexandrovskaia: „Universul”, „Adevarul“ ş.a., ce se comanda[u] de 
librăria „Obrazovanie“ din str. Alex. cel Bun colţ cu str. Puşkin, din casa 
moştenitorilor Doncev, la Bucureşti. 

Evreul Feldman din librăria aceasta (azi „Unirea”). 
E. Înfiinţarea şcolii speciale pentru cântăreţi bisericeşti, care să-nveţe 

vechea cântare bisericească moldovenească. 
„Viaţa Românească“ de la Iaşi pătrunde tot mai mult. 
Const. Popescu. „Pilde şi poveţe”. Zemstvele [P. ] Gore cer şcoală 

moldovenească. Broşura lui Dicescu. 
Teatrul moldovenesc, înfiinţat la Băcioi, de Vasile C. Hartia. Curentul 

creşte, trece şi se răspândeşte în toată Basarabia. 
29. 
Reacţia. Pogromurile (1 oct. 1906). V. Florof. Rădulescu, inspector al 

Seminarului. Pr. Ion Bălteanu. C. Parfenief. I. Halippa. Serafim Ciciagof. 
Mişcarea inochentistă. Episodul de la gara Chişinău (Chirică Volovei). 
Plecarea mea la Bălţi (1907), Hotin şi iar la Bălţi, definitiv. 

Publicat după A.N.I.C., Bucureşti, fond Ioan Pelivan (1449), dosar 313, filele 
1‑44; Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Arhiva Ion Pelivan, 
caietul de amintiri, I, ms. 27; Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare 
îngrijită de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2 – Scrieri, Bucureşti, 1984, 
p. 133‑153; Ioan Pelivan. Deşteptarea Naţională. Corespondenţă. Memorii 
(1900‑1918), Ediţie specială îngrijită de Gheorghe Negru, în „Destin 
Românesc”, Revistă de istorie şi cultură, An IV(XV), Nr. 5‑6 (63‑64), Institutul 
Cultural Român, Chişinău, 2009, p. 265‑277. 



D E S P R E  A C T I V I T A T E A  Ş I 
A R E S T A R E A  M E M B R I L O R 

P Ă M Â N T E N I E I  D E  L A  D O R P A T
In seara de 24 februarie 1902, fiind teatrele închise şi neputând să 

avem nici o distracţie, ne-am gândit să serbam lăsatul de sec la profesoara 
noastră de limba germană Elena Ivanovna Teppen. Pentru a fi veselie mai 
multă am invitat şi două studente farmaciste care cântau frumos, surorile 
Schehtmann. 

Dintre basarabeni ne aflam acolo: Oatul Vasile, Loghin Teodor, Maho 
Vasile, Siminel Nicolae, Ceremisov, Grişcov, Chicu Gheorghe, Hinculoff, 
Goian Costache, Pelivan Ion. In total 12 studenţi. Doamna Teppen invitase 
două nepoate ale dânsei, între care una drăguţă, Zelnoa, după cină s-a făcut 
muzică, canto şi s-a dansat. 

După ora unu noaptea ne pomenim că intră în casă vreo 9-10 jandarmi şi 
poliţai în frunte cu un ofiţer care ne spuse că toţi cei de faţă suntem arestaţi. 
Imediat am aruncat în sobă proclamaţiile revoluţionare ce le aveam prin 
buzunare, căci în timpul acesta studenţii universitari erau în grevă şi circulau 
diferite foi revoluţionare ale Comitetului central al tuturor organizaţiilor 
studenţeşti; din aceste proclamaţii aveam şi noi prin buzunare. Jandarmii 
au surprins mişcarea noastră şi au scos din foc o parte din ele. Ne-au făcut 
la toţi percheziţie corporală. Au făcut percheziţia casei şi au găsit în pod un 
depozit întreg de literatura revoluţionară, cărţi ce diferiţi studenţi o rugase 
pe gazdă să le păstreze. 

După aceasta pe toţi ne-au dus la comisariatul central de poliţie. Am 
fost întâmplător cel dintâi căruia i s-a luat un scurt interogatoriu şi m-au 
condus la puşcărie, aşa că nu ştiam ce soartă aveau ceilalţi tovarăşi şi eram 
îngrijorat de biata doamnă Teppen, femeie bătrână, şi de celelalte patru 
domnişoare. 

Parcă mă văd în prima noapte de puşcărie. Mi-a venit rândul în o odaie 
cu doi ruşi, studenţi la medicină. Odaia da în coridorul puşcăriei. A doua 
zi s-a auzit foarte bine cum s-a adus o serie de arestaţi şi am auzit că s-au 
pus în odaia vecină nenorociţi ca şi noi. Ca să înştiinţăm cine se află acolo 
am început să lovim în peretele comun folosindu-ne de aşa-zisul «telegraf 
puşcăriaş». Acest sistem era foarte primitiv, trebuiau atâtea lovituri în zid, 
care să corespundă cu numărul alfabetic al literei; de pildă, litera C are trei 
bătăi, şi aşa mai departe. «Cine eşti?“ – a fost prima mea întrebare. «Goian 
Costică, tovarăş». De la el am aflat că a fost arestată şi biata babă Teppen 
şi toţi studenţii basarabeni. Spre bucuria mea, nepoatele doamnei Teppen 
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şi cele două studente farmaciste au fost eliberate. S-a făcut percheziţie 
la locuinţele noastre de unde s-a confiscat corespondenţa şi toate cărţile 
româneşti ce aveam. După mai multe săptămâni de închisoare ni s-a luat un 
scurt interogatoriu din care am înţeles că suntem învinuiţi de a face parte 
dintr-o organizaţie revoluţionară care avea ca scop răsturnarea guvernului 
şi schimbarea formei de stat (vezi art. 250, cod penal rus). Peste câteva zile 
după acest interogatoriu toţi basarabenii au fost duşi în aprilie la puşcăria 
din Wenden (Liflanda). Cu tot regimul aspru şi sever al puşcăriei, reuşisem, 
prin bani, să corup pe paznic şi prin el să leg comunicaţia cu Dorpat cât 
şi cu Basarabia. Mulţumită banilor, regimul puşcăriei era aşa de corupt 
că puteam să ne procurăm vin şi rachiu. Ţin minte cum în o dimineaţă 
doctorul puşcăriei care, intrând în celula mea, văzând pe fereastră o 
sticluţă cu eticheta «Calibromat», care mi-l prescrisese, mă întrebă dacă 
primesc regulat această doctorie. In sticluţă, calibromatul era demult vărsat 
şi înlocuit cu rachiu. Bineînţeles că doctorului i-am spus că beau regulat 
doctoria, mai ales înaintea mesei. Prin paznicul Grundus am primit chiar 
mandate de bani. Eram cu toţii convinşi că în contra noastră jandarmeria 
nu avea nici un argument mal mult sau mai puţin serios. Administraţia 
interioară a puşcăriei era aşa de coruptă de noi, încât puteam să ne întâlnim 
foarte des între noi şi să ne sfătuim ce purtare să avem şi ce răspunsuri să 
dăm jandarmului care ne lua interogatoriul. 

Puşcăria din Dorpat a fost o citadelă, este situată în centrul oraşului, în 
apropiere de Universitate şi vizavi de Iohaniskirhe. 

Intre studenţi exista ideea că studiile universitare nu pot fi complete 
dacă n-au trecut prin «Cucuvae“ (puşcărie). Clădirea puşcăriei avea forma 
unei cazarme cu trei etaje, o parte da înspre stradă şi alta în curte, despărţite 
între ele printr-un coridor. Prima dată am stat în o celulă a cărei fereastră 
da spre stradă. Fiindcă în celulă nu aveam voie să avem lampă şi prin 
micul geam ce era în uşă venea niţică lumină de la lampa ce ardea pe sală, 
puneam masa în dreptul uşii, scaunul deasupra şi acolo mă suiam ţinând 
cartea aşa ca să fie luminată cât de cât şi puteam citi în lungile zile de iarnă, 
că eram singur în celulă şi nu aveam voie să vorbesc cu nimenea. Mahu şi 
Oatul erau până în atât de enervaţi că starea lor sufletească ne inspira multă 
grijă. Din răspunsurile ce dam noi lui Pocroşinschy, rotmistrul de jandarmi, 
când ne lua interogatoriu, a înţeles că ne putem sfătui şi nu putea să ne 
prindă cu nici o contrazicere. Din acea cauză, după trei luni de închisoare 
la Wenden, au hotărât să ne despartă, –Costică Goian, Ion Pelivan, Vasile 
Oatul şi Grişcov au fost permutaţi îndărăt la puşcăria din Dorpat, de unde 
după trei-patru luni, Costică Goian, Grişcov şi Oatul au fost eliberaţi. Pe 
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mine m-au ţinut să hrănesc ploşniţele puşcăriei până în ianuarie 1903. 
Eram reprezentantul studenţilor moldoveni din Universitatea din Dorpat 
în comitetul central al tuturor organizaţiilor revoluţionare. Aceasta a fost 
cauza pentru care am fost reţinut mai multă vreme. După ce am fost adus 
de la puşcăria din Wenden mi s-a dat o celulă a cărei fereastră da spre curte, 
uşa celulei venea cam vizavi de biroul puşcăriei. Celula era îngustă şl foarte 
înaltă, cu o mică fereastră sub tavan, încât nu se putea zări nimic, în afară 
de un mic petec de cer, timp de 20-30 minute zăream razele soarelui când 
apunea. Pardoseala grozav de învechită, scândurile erau aşa de încovoiate 
că între ele rămâneau crăpături prin care pătrundea zăpada în zilele de 
viscol, căci dedesubtul celulei era un beci cu răsuflătoare. Pereţii celulei se 
vedea că odinioară fuseseră văruiţi. Uşa care da pe coridor avea la mijlocul 
ei un geam de mărimea unei piese de cinci lei şi avea un mic oblon pe 
partea coridorului. Scopul acestui ochi de geam era ca paznicul din coridor 
la fiecare jumătate de ceas, ori mai des, să poată vedea şi supraveghea orice 
mişcare a deţinutului. Nervii îmi erau atât de iritaţi, încât de fiecare dată 
când auzeam zgomotul ce se făcea la ridicarea oblonaşului simţeam parcă 
o săgeată că îmi trecea prin corp. 

Drept mobilier celula avea un pat care era făcut din două cruci de lemn 
pe care se întindea o pânză de sac, avea forma unei albii, nu avea nici pernă, 
nici plapumă. Mai târziu mi s-a dat voie să mi se trimită de la fosta mea gazdă 
plapumă şi pernă. Mai erau în celulă o masă şi un taburet care erau pline de 
ploşniţe. Cititul nu era interzis, dar cărţile trebuiau să treacă prin cenzura 
jandarmeriei. Mângâierea ce îmi aducea cititul era scurtă căci toamna şi 
iarna se făcea întuneric de la ora patru, orice lampă sau luminare erau strict 
interzise. Fiindcă în puşcărie se întâmplase cu lampa un caz nenorocit. Un 
biet deţinut politic, închis de mai multe luni, torturat de regimul groaznic al 
închisorii, într-un moment de disperare, s-a uns cu gazul din lampă şi şi-a 
dat foc. Ca noaptea să fie niţică lumina în celulă, care să permită paznicului 
să controleze pe deţinut, era imediat sub tavan un ochi de geam de mărimea 
unei foi de carte, în dreptul căreia era pusă o mică lampă în coridor. Masa o 
aveam de două ori pe zi, aceiaşi mâncare ca şi pentru arestaţii criminali. Ca 
să nu mor de foame, dam să îmi cumpere ouă şi brânză, până atâta m-am 
săturat de ouă, că după ce am ieşit din puşcărie, nu le mai puteam vedea în 
ochi. Luni întregi n-am vorbit cu nimeni, o dată la 1-2 luni venea jandarmul 
Pocroşinschy să îmi ia interogatoriul. Îmi prezenta zeci de manuscrise şi 
mă întreba de nu erau scrise de mine sau de mâna unui cunoscut de-al meu. 
Îmi cerea informaţii despre toţi prietenii şi cunoscuţii mei. Mă învinuia 
c-am fost în legătură cu organizaţiile centrale de la Moscova şi Petrograd, 
era convins că am cele mai strânse legături cu Bucureştiul, deoarece găsise 
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la mine câteva scrisori nevinovate de la unele cunoştinţe. Toate scrisorile 
şi ziarele ce primeam din Bucureşti, la cererea lui, fusese traduse în 
ruseşte. Un episod curios şi hazliu care m-a făcut să râd, nu-l pot uita. Intre 
hârtiile mele s-a găsit şi un număr al gazetei Apărarea Naţională de B. P. 
Hasdeu, un articol de fond era intitulat Papa de la Neva, făcându-se aluzie 
la ministrul bisericii ruseşti Pobedonosţev, vestitul reacţionar şi sfetnic al 
curţii imperiale din timpurile lui Alexandru al III-lea şi chiar al lui Nicolae 
al II-lea. Traducerea acestui articol în ruseşte, o făcuse comisarul din 
Chişinău Trofimov. Nepricepând sensul titlului, fiindcă în Rusia nu există 
un Papă, el a tradus acest titlu prin Nevskii vestnik, adică Ştiri de la Neva. 
Tot aşa de bine erau traduse şi poeziile din Alecsandri şi Eminescu ce se 
găsise la mine. Doina lui Eminescu «De la Nistru până la Tisa“ era aşa de 
rău tradusă, încât jandarmul n-a putut găsi nimica antirus. 

Îmi mai aduc aminte că între hârtiile mele jandarmul Pocroşinschy cu 
bucurie nespusă a găsit un caiet unde erau expuse mai multe teorii socialiste 
de Karl Marx, Bernştein, Babel etc. Îmi spune încântat: «D-le, tăgăduieşti 
amestecul Dumitale în mişcarea revoluţionară şl socialistă, dar iată caietul 
scris de mâna dumitale care dovedeşte contrariul: «Când i-am spus că în 
acest caiet sunt lucruri de economie politică ale profesorului Miloşevschi 
şi că teoria socialismului este o parte din ştiinţa politico-economică, care se 
predă la Facultatea de Drept, bietul Potroşcovschy a rămas cu gura căscată. 
Când îl întrebam, când va termina cu interogatoriul meu, îmi tot răspundea: 
«peste câteva zile». 

După cum am aflat, el avea intenţia să ne intenteze un proces că formăm 
o organizaţie de complot contra guvernului şi că lucrăm pentru dezlipirea 
Basarabiei de Rusia. 

Dosarul ce pregătea ajunsese enorm de gros. Pocroşinschy n-a putut 
reuşi, căci procurorul curţii de Apel de la Petrograd a închis dosarul din 
lipsa unul Corpus Delicti. 

Eliberarea n-a venit degrabă; au trecut încă luni. 
Afară de figura acestui ofiţer de jandarmi ipocrit şi pâcleşit, mi-a mai 

rămas in minte şi, niciodată n-am să uit, sunetele clopotelor de la biserica 
Iohaniskirhe. Sunete monotone şi triste care durau câte o jumătate de ceas, 
aşa de adâncite erau în capul meu că aş putea să reproduc notele sunetelor. 

Pe la sfârşitul lunii iunie 1903 starea mea sufletească deprimată s-a 
mai liniştit puţin. Cauza a fost următoarea: sosirea studenţilor de origine 
basarabeni, care urmau facultăţile din Bucureşti Alex. Groapă şi Ştefan 
Usinievici. Bănuiala a căzut şi asupra lor că sunt separatişti moldoveni 
ca şi organizaţia noastră de la Dorpat. Bănuiala asupra lor era bazată că 
s-a găsit la unii din noi scrisori primite de la ei. Fiind celula mea vizavi 
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de biroul puşcăriei am auzit vorbă şi am recunoscut vocea lui Usinievici. 
Ei ştiau încă din Bucureşti despre arestarea noastră. Bieţii tineri, cum au 
venit în vacanţă de la Bucureşti în iunie 1903, au fost imediat arestaţi pe la 
casele părinteşti: Groapă la Chirileni, jud. Bălţi, şi Usinievici la Trebujeni. 
jud. Orhei, şi imediat transportaţi la Dorpat în puşcărie. Arestarea lor a 
făcut o adâncă impresie în satele lor şi mal ales în lumea preoţească, căci 
părinţii lor erau preoţi. La părinţii lui Groapă era în acea seară petrecere 
cu ocazia sosirii feciorului de la Bucureşti. După plecarea oaspeţilor, după 
ora 12, când toţi ai casei dormeau, a venit poliţia şi jandarmii, după ce au 
legat «ca precauţie“ pe paznicul curţii, au intrat în casă. Ţinând pe preot 
şi pe preoteasă sub pază, au făcut percheziţie, au ridicat scrisori şi gazete 
româneşti, iar pe studentul Groapă l-au trimis la Chişinău la puşcărie, de 
acolo la Dorpat la puşcărie. 

Eram grozav de dornic să-i văd, măcar să-i zăresc. Mă scotea la plimbare 
dimineaţa, plimbarea se făcea într-o mică curte de 30 paşi lungime şi 10 
lăţime, înconjurată cu ziduri înalte, încât nu se vedea decât turnurile bisericii. 
Ca să sustrag atenţia paznicului, l-am întrebat dacă poate număra câte ciori 
sunt pe clopotniţa bisericii. Cât timp el a fost ocupat cu numărătoarea, eu 
am scris cu un beţişor pe nisip şi cu creionul pe o scândurică din zăplaz în 
româneşte, arătându-le că „cutia poştei“ este crăpătura scândurii a treia din 
dreapta intrării, unde îi rugam să puie pentru mine scrisori şi unde voi pune 
şi eu. Când i-au scos pe ei la plimbare, au găsit inscripţiile mele, încât a 
doua zi a şi început corespondenţa între noi. Acest schimb de scrisori mi-a 
ridicat mult starea morală. 

Peste şapte-opt zile a fost descoperită această «cutie de scrisori“ de 
către administraţia puşcăriei. Corespondenţa noastră a încetat câteva 
zile. Întorcându-mă de la plimbare într-o zi, profitând când paznicul meu 
rămăsese în urma mea, în loc să intru la etajul întâi am suit repede la etajul 
doi, unde aflasem că are celula Groapă şi Usinievici. Am făcut pe cel sărit 
din minţi, am făcut semnul crucii şi cântând cu ton bisericesc pe româneşte: 
«Fraţilor Alexandru şi Ştefănache, să puneţi scrisorile sub pervazul ferestrei 
de la baie. Aţi înţeles, ori ba?“ Am auzit paşi venind spre uşa celulei şi 
zicând: «Am auzit, am auzit!»

Paznicul se uita cu milă la mine, atunci l-am întrebat: «Wo haben vir 
hier eine Kirhe?». Era convins că lunga şedere în închisoare m-a înnebunit 
şi îmi zicea: «Armer Mentlhe». M-a coborât şi m-a dat pe mâna paznicului 
meu. „Poşta“ prin odaia de baie era incomodă, căci numai o dată pe 
săptămână o puteam avea. 

Am găsit alt mijloc de corespondenţă –prin coşul sobei. Prin coşul 
sobei din latrina de la etajul doi, o cutie legată c-o sfoară în care puneam 
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scrisorile şi astfel puteam zilnic să ne scriem. În curând ne-a fost prinsă 
când au început focurile în sobă. La început ne scriam româneşte, pe urmă 
ne scriam cifrat, întrebuinţam scrierea gotică iar ca iscălitură: Cezar, Şah 
şi Sultan. 

După ce Pocroşinschy a uzat tot materialul de acuzare, Usinievici 
şi Groapă au fost puşi în libertate prin luna octombrie, eu am rămas iară 
singur până în ianuarie 1903, când mi-au dat drumul. 

S C U R T Ă  ( A U T O ) B I O G R A F I E
Născut în Basarabia, în comuna Rezeni, judeţul Chişinău. Am făcut 

Seminarul Teologic la Chişinău, pe urmă Facultatea de Drept de la Dorpat. 
Închis în puşcăria de la Dorpat, mutat pe urmă la puşcăria din Wenden 

şi iar trimis la puşcăria din Dorpat1. 
Eliberat, mi-am trecut licenţa în drept în primăvara anului 1903. In luna 

septembrie 1903, m-au închis din nou la Chişinău, unde mă întorsesem 
după ce-mi luasem licenţa, de unde am fost trimis cu destinaţie în gubernia 
Arhanghelsk, la Marea Albă, în surghiun. Am fost trimis cu un convoi de 
deţinuţi penali. Drumul a durat din septembrie până în decembrie. Oprit prin 
diferite închisori, în acest timp, cum se forma convoiul, la Kiev, Moscova, 
Iaroslav, Vologda, pe urmă la Arhanghelsk, unde erau ca intelectuali preotul 
şi jandarmul. În vara anului 1904, m-au încazarmat şi trimis la Viatca, ca 
soldat, deşi fiind licenţiat, conform legilor, nu aveau dreptul. Am fost în 
Regimentul Cotelnici, unde am stat până în 1905, când am fost eliberat din 
armată. 

Am intrat ca stagiar la tribunalul din Viatca, pe urmă secretar la 
tribunalul din Kazan, de unde am putut să mă întorc în Basarabia, unde 
am intrat în magistratură. In anul 1912, cu ocazia centenarului anexării 
Basarabiei la Rusia, am fost scos din magistratură (cerându-mi-se demisia) 
pe motivul că făceam propagandă românească. M-am înscris în baroul de 
avocaţi din Bălţi. La 1916, când a izbucnit (războiul) revoluţia am fost 
mobilizat cu gradul de căpitan. In 1917, am fost mobilizat pe frontul 
românesc, Reni – Galaţi, în armata rusă. În octombrie 1917, în lipsă, am 
fost ales de congresul militar ca deputat în viitorul Sfat al Ţării. 

La 2 decembrie, când Basarabia s-a proclamat Republică, Sfatul Tării 
m-a ales director al Afacerilor Externe. În această calitate am avut norocul 

1  Am fost închis pe motiv că am organizat un cerc al studenţilor moldoveni, care 
cerc a luat parte la mişcarea revoluţionară din 1900-1902, când, în 1902, luna februarie, 
am fost închişi. 
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să cer oficial intrarea armatei române în Basarabia. În seara de 20 noiembrie 
1917, în consfătuirea ce a avut loc la Blocul Moldovenesc, am fost indicat 
ca preşedinte al Sfatului Ţării, având cele mai multe voturi. 

Când m-am întors acasă, am petrecut toată noaptea gândind dacă fac 
bine să primesc. Crezând că a doua zi, la alegeri, voi avea contra mea 
elementul străin din Sfatul Ţării, care forma minoritatea ce nu mi-ar fi dat 
votul, căci mă ştia demult ca pe un naţionalist înfocat, am hotărât să renunţ2 
şi la ziuă am sfătuit pe toţi prietenii mei care formau Blocul Moldovenesc, 
adică marea majoritate a Sfatului Ţării, să renunţe a-mi da mie votul, 
găsind că nu este bine în actualele momente să nu fie unanimitate de voturi 
în alegerea preşedintelui; i-am sfătuit să dăm cu toţii votul lui Ion Inculeţ, 
care se bucură de încrederea şi simpatia elementului străin din Sfatul Ţării. 

La 21 noiembrie s-a deschis oficial Sfatul Ţării de către cel mai bătrân 
deputat Nicolae Alexandri, care a propus alegerea preşedintelui. A fost ales 
cu unanimitate de voturi Ion Inculeţ. El ştia aşa de puţin româneşte, că 
adresându-se către deputaţi, le-a zis: «Grajdanilor deputaţi“ şi discursul lui 
a fost aşa de împestriţat de ruseşte şi moldoveneşte că şi astăzi râdem cu 
Inculeţ, când ne aducem aminte. 

La 21 noiembrie a fost ridicat steagul românesc peste clădirea Sfatului 
Ţării. S-a făcut paradă a oştirii moldoveneşti care a fost primită de către 
comisarul militar al Basarabiei, maiorul Cijevschi. La această paradă 
a luat parte şi un escadron de cavalerie ucrainean, care a venit să salute 
deschiderea Sfatului Ţării. 

La 2 decembrie, Sfatul Ţării proclamă Republica Moldovenească 
Federativă3, care se sărbătoreşte oficial încă la 6 decembrie, când s-a citit 
Declaraţia Guvernului nou ales. Tot în ziua de 2 decembrie fusese ales şi 
guvernul Republicii Moldovene, numit Consiliul de Directori Generali, 
format din următorii: Erhan – preşedinte şi director de agricultură, V. Cristi – 
la Interne, I. Pelivan – la Externe, T. Ioncu – la Finanţe, N. Codreanu – la 
Lucrări Publice, Savenco – la Justiţie, Grinfeld – la Industrie şi Comerţ, 
Cojocaru – la Război. 

Am primit să intru în această formaţie de Directori, vrând să fiu tot 
timpul la curent cu tendinţele lor şi ca să pot lupta pentru singura mea ţintă: 
Unirea cu România. 

2  În această stare sufletească, pe la orele două de noapte, m-au găsit prietenii şi 
„finii“ Crihan, Ţanţu, Buzdugan. 

3  Republica se numea Democratică Moldovenească (n.n.)
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D E S P R E  A N A R H I A  P R O V O C A T Ă  D E 
A R M A T A  R U S Ă  D E M O B I L I Z A T Ă 
P r i m e j d i e .  S o l i c i t a r e a  a r m a t e i  s t r ă i n e 

p e n t r u  s i g u r a n ţ a  p o p u l a ţ i e i

Prin retragerea armatei ruse de pe Frontul Românesc, această armată 
demoralizată, dezorganizată prezenta o mare primejdie pentru viaţa şi 
avutul populaţiei basarabene. 

Consiliul de Directori Generali, ca primă grijă, a pus să se organizeze 
o forţă militară, care să se opună acestor bande soldăţeşti. 

Fiindcă aveam prea puţină nădejde în puterea noastră militară, s-a 
hotărât să recurgem la ajutorul militar ucrainean sau anglo-francez, sârbesc 
şi cehoslovac. 

 Despre a cere ajutorul armatei române era contra Erhan şi străinii ce 
formau Consiliul de Directori. 

Pentru îndeplinirea acestui scop, a fost delegat Savenco – la Odesa şi 
Kiev, iar Cristi şi cu mine – la Iaşi. 

Savenco trebuia să intervină pe lângă guvernul Republicii Ucrainene, 
iar eu cu Cristi pe lângă comandamentul trupelor franceze: General 
Berthelot şi reprezentanţii ţărilor aliate. 

Ucraina, fiind ea singură în mare încurcătură şi neavând armată proprie 
suficientă pentru păstrarea ordinii în ţară, apoi fiind şi ea la începutul 
organizării militare, Guvernul Republicii Ucrainene i-a spus limpede lui 
Savenco că nu poate da nici un soldat pentru Republica Moldovenească. 

Cristi şi cu mine au stat o săptămână la Iaşi, de la 8 până la 17 decembrie 
1917. 

Ne-am prezentat generalului Berthelot, lui Saint Aulaire, lui Marinkovici, 
ministrul Serbiei, lui Sir Barclay, ministrul Angliei, lui Fasciotti, ministrul 
Italiei. Aceşti reprezentanţi ai Ţărilor Aliate ne-au spus că totul depinde de 
generalul Berthelot. Adăugau multe cuvinte de simpatie şi interes pentru 
noi, basarabenii. Generalul Berthelot ne-a spus că Divizia Sârbă a plecat 
prin Arhanghelsk în Franţa ca să treacă la Salonic. Iar unităţile sârbe ce se 
mai află la Odesa au fost dezarmate de către bolşevici. 

În ce priveşte armata cehoslovacă, care se află la Kiev, trebuie să ne 
adresăm profesorului Masaryk, care se află tot la Kiev. 

Din toate reieşea că nu ni se dă nici o armată a aliaţilor, după cum 
fusesem trimişi să cerem. 

La Iaşi am fost şi la Guvernul Român, la domnul prim-ministru 
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Brătianu, căruia i-am explicat ce sperăm şi că eu nu am nici o nemulţumire, 
după cum merg lucrurile. 

Am rugat pe domnul Titulescu, pe atunci ministru de finanţe, să ne 
trimită o persoană de încredere pe lângă mine şi Guvernul român, căci eram 
hotărât să lupt pe toate căile ascunse, să fac să nu se realizeze dorinţele 
străinilor sau înstrăinaţilor dintre tovarăşii mei din directorat. 

Mi s-a trimis domnul Iancovici4, tânăr priceput, energic, căruia nu-i pot 
aduce decât cuvinte de laudă de felul cum şi-a înţeles misiunea. 

Ne-am înapoiat cu Cristi la Chişinău, luând drumul pe şoseaua Huşi. 
Această şosea era patrulată şi foarte des am fost opriţi ca să mi se vadă 
hârtiile. 

Am făcut această remarcă, care arată cât de conştiincioşi erau soldaţii 
români şi că vântul desfrâului armatei ruse nu atinsese aceşti oameni 
conştienţi. 

Se uitau cu dispreţ la noi, care purtam uniformă rusă. 
Am fost nevoit să port uniforma de căpitan rus multă vreme, neavând 

la mine alte haine şi nici timp de pierdut pentru a-mi face. 
Drumul a mers bine cât a fost pe pământul României. Erau ceasurile 

5, în amurg, când se îngână ziua cu noaptea, când am ajuns la Cordonul 
militar pe malul Prutului, pentru viza hârtiilor. 

De peste Prut răsunau împuşcături foarte des, funcţionarii ne povăţuiau 
să nu trecem înspre seară frontiera, căci umblă haite de soldaţi beţi şi 
înfuriaţi, care pradă şi omoară pe cine le iese în cale. N-au sfârşit vorba că 
vedem venind pe pod o mulţime de refugiaţi. 

Întrebându-i, ne-au spus, că ei sunt cei mai de frunte gospodari din satul 
Nemţeni Ruşi, negustori, că au părăsit satul ca să petreacă noaptea în satul 
Nemţeni Români, fiindcă cetele de soldaţi ruşi, care lucrează la construcţia 
liniei ferate Bucovăţ –Albita, ameninţau populaţia, că în noaptea asta vor 
omorî pe toţi burjuii. Aceşti nenorociţi mai cu vaza în sat erau consideraţi 
burjui. 

Noi pierdusem o mulţime de vreme la Iaşi cu iluziile unora că o să se 
formeze armată pentru Basarabia. 

Trebuia să câştigăm timp, având mare interes să ajungem la Chişinău. 
Aveam asupra noastră două revolvere, dintre care unul semi-mitralier, o 
puşcă. 

Doi şoferi la cârmă. 
Ne-am făcut semnul crucii şi am luat-o înainte. Cum am trecut podul şi 
4  În varianta dactilografiată, deasupra acestui nume, este scris cu cerneală numele 

Lucasievici, urmat de semnul interogativ (?). (n.n.)
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am intrat în sat, care are uliţe încurcate grozav, am căutat un om care să ne 
arate drumul. Nici ţipenie de oameni. 

Deşi de abia se întunecase, toate casele erau închise, era întuneric. Cu 
greutate, am găsit un băieţel ca de vreo 12 ani, care ne-a indicat drumul. 

N-a apucat automobilul să iasă din sat, când vedem venind spre noi un 
camion mare, încărcat cu soldaţi înarmaţi. Şoferul îi recunoaşte că sunt din 
batalionul Teplo – provizoriu, lucrători la Bucovăţ – Nemţeni, care, după 
povestea refugiaţilor din sat, sunt acei care în noaptea trecută au ucis mai 
mulţi proprietari din apropiere, între care şi pe Mihail Razu; au prădat şi au 
devastat moşiile şi conacurile lui Semigradoff, Stroescu şi alţii. 

Am luat armele în mână şi am spus «viteză mare». N-am terminat 
aceste dispoziţiuni, că în urma noastră se aude „Aftamabil, stoi“ (opreşte 
automobilul!). Cum noi n-am oprit, s-au luat după noi împuşcând. 

Din fericire, maşina noastră bună s-a depărtat iute, căci camionul lor 
greu, mergea mai încet. 

Era ora 7 seara, am trecut prin sate ce le credeai pustii; frica era 
îngrozitoare pe bieţii noştri ţărani. 

Într-un sat, având nevoie să întrebăm despre drum, am găsit la o singură 
casă lumină; şoferul a întrebat pe la fereastră. I s-a răspuns pe ruseşte luându-i 
interogator. Norocul nostru că automobilul era sub presiune, căci omul de 
abia a avut timp să sară în maşină, ne-a spus: «am dat aci peste draci». Era o 
bandă care petrecea în casa unui biet ţăran. Ştie Dumnezeu ce făcuse cu el. 

Cum am ieşit din sat, ne-a impresionat cum erau căzuţi bolovani albi 
pe marginea drumului. 

Şoferul ştia că acestea sunt semne de trecere între bandele bolşevice. 
Drumul era lunecos, căci cu o zi înainte plouase şi acuma îngheţase. 

Între satele Bujor şi Lăpuşna este un deal, din nenorocire, automobilul 
nostru nu avea lanţuri şi ajunşi de abia la mijlocul dealului, roţile se 
învârtiseră pe loc. Maşina a dat într-un şanţ. Am întrebuinţat toate mijloacele 
posibile ca s-o scoatem, dar degeaba. 

Era ora 9 şi jumătate, de stat în drum cu toţii era în zadar şi am hotărât 
ca Cristi să rămână cu şoferul la automobil, iar eu să mă duc pe jos în satul 
Lăpuşna, care după socotelile noastre era la 11 verste, să vin cu oameni şi 
cu boi să scoatem maşina. 

După răsunetul împuşcăturilor şi lătratul cânilor, am înţeles că 
ajunsesem în apropierea satului. 

Când am intrat în sat, răsărea luna, pe uliţe nici un om din sat, numai 
soldaţi. 

Ca să nu fiu suspectat, mi-am rupt de pe uniformă însemnele gradului 
şi m-am furişat cât am putut. 
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Am zărit lumină la o casă, m-am apropiat de uşă, am auzit că vorbeau 
moldoveneşte. Atunci am intrat. 

Ţăranul îmi spuse bucuros că tocmai i s-au întors doi flăcăi de la front. 
I-am rugat să meargă cu mine la casa preotului. Un bătrân din casă 

îmi răspunde: «Doar n-au înnebunit să iasă cineva în sat, ca să dea peste 
soldaţii turbaţi de băutură». 

Cu rugăminţi n-am putut izbuti. 
Atunci le-am spus, că ruşine la soldaţi moldoveni să le fie frică de 

soldaţi ruşi şi încă beţi. Cu mare greutate, s-a hotărât un flăcău şi a mers cu 
mine. Am ocolit drumul de unde venea zgomot, când auzim în spate: «Ei, 
kto tam?». Răspund: «Svoi“ şi m-au crezut. 

La casa preotului am bătut, am rugat să ne deschidă. După mult timp 
ne-a răspuns că ne roagă să-i dăm pace şi casa a căzut iar in tăcere. 

Flăcăul ce era cu mine îmi spune: «Vedeţi, aşa este la noi, la toţi le 
este frică! Noaptea trecută au prădat pe preot, au bătut de moarte pe soacra 
lui, el cu soţia şi copiii au fugit la un sătean sărac, care la rândul lui a fost 
prădat, fiindcă a ascuns pe preot”. Am încercat la casa dascălului: numai 
cânii au răspuns. 

Ne-am încercat norocul la casa unui gospodar, căruia îi venise şi lui 
flăcăul de la armată. Îl trezim şi ne deschide uşa. 

Povestesc păţania noastră, îl rog să ne dea cai ori boi ca să scoatem 
automobilul din şanţ. 

Feciorul lui, care sosise de la Regimentul I Moldovenesc m-a 
recunoscut, dar mi-a spus că nimeni nu va ieşi din sat şi încă cu boi sau cai. 

M-au sfătuit să stau la ei, că dacă umblând prin sat, am scăpat până 
acum, nu este sigur că voi mai avea noroc. 

Prăpădit de frig, de osteneală şi mai ales flămând, căci de dimineaţă nu 
mâncasem nimic, am rămas. 

Flăcăul casei îmi promise că până în ziuă, se va duce cu oameni şi cai 
şi va aduce maşina cu bietul Cristi şi şoferul. 

Când, la ziuă, m-am trezit, feciorul plecase cu cai şi curând sosi şi 
automobilul, cu Cristi, flămând şi degerat. 

Am luat în grabă drumul spre Chişinău, unde am ajuns la ora 3. 00. 
Seara, la Consiliul de Directori, am făcut un raport despre nesuccesul 

nostru la Iaşi. 
A doua zi, am convocat Blocul Moldovenesc şi l-am pus la curent cu 

acelaşi nesucces. 
Ţin minte că le spuneam păţania noastră, când un ţăran îmi spune: „ne 

povestiţi toate acestea, parcă ar fi mairid (Mayne Reid n.n.) – ar crede că 
aţi trecut în stepele Africii, asta ca să ne furi minţile, căci, vedeţi nu spune 
nimic de armata lui română, ce a făcut pe acolo”?
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D E S P R E  A C T I V I T A T E A  
Î N  P O L I T I C A  I N T E R N Ă

Am început să lucrăm în bloc, în Sfatul Ţării şi în Consiliul de Directori 
Generali, pentru a prinde ideea aducerii Batalionului de Ardeleni. 

Această idee a fost primită de Directorii generali şi, fireşte, de 
majoritatea Blocului Moldovenesc. 

Timpurile deveniseră din ce în ce mai periculoase, bolşevicii deveniseră 
din ce în ce mai îndrăzneţi. 

Consiliul de Directori se ocupa în fiecare seară, cum să organizeze 
ceainării şi adăposturi de dormit pentru soldaţii, care se rupeau de la frontul 
românesc şi se întorceau la vetrele lor. 

Aceştia ar fi fost mai puţin periculoşi, dacă ar fi avut teamă de cohortele 
moldoveneşti. Cohorta era o organizaţie de câte 100 oameni călăraşi şi 
pedestraşi care erau la dispoziţia comisarului de ţinut. 

Aceste cohorte erau organizate de Congresul ostaşilor moldoveni din 
octombrie 1917 şi aveau menirea de a păzi populaţia de jafurile bandelor 
de soldaţi ruşi, rupţi de la front. 

În fiecare seară trebuia să iau parte la Consiliul de Directori, la şedinţele 
Blocului Moldovenesc şi la şedinţele unui cerc intim din care făceau parte: 
Erhan, Buzdugan, Niculiţă Suruceanu, Gafencu, Ciornei, etc. 

În acest cerc se discuta conduita unor străini din Consiliul de Directori, 
măsurile ce trebuiau luate contra bandelor soldăţeşti. Miliţia, născută în 
timpul revoluţiei, era foarte inconştientă şi nedisciplinată. 

Regimentele moldoveneşti, sub influenţa marelui aventurier Ilie 
Cătărău, fost spion, începeau pe zi ce trecea să se răzvrătească tot mai mult. 
Cele care erau încă credincioase, era Regimentul de Cavalerie şi o baterie 
de artilerie. 

Directorul de război era Cojocaru, care fiind cam bolnav îi ţinea 
locul ajutorul său, sublocotenent Pântea Gherman, băiat tânăr, cu studiile 
neterminate şi care nu avea tactul cerut de timpurile grele şi mal ales pe 
atunci el singur nu-şi lămurise încă direcţia conduitei sale, nu ştia: spre Prut 
sau Nistru, era prea tânăr. 

Cercul nostru intim, care se organizase, fiind sub supravegherea 
elementului antiromânesc, s-a văzut nevoit să se înarmeze cu puşti, grenade, 
mitraliere, revolvere, fiind astfel gata, la orice moment, să-şi puie viaţa în 
pericol pentru triumful ideilor lor naţionale. 

Acest cerc era compus din cei mai înfocaţi unionişti. 
Când în discuţia Directorilor Generali propuneam să cerem să ni se 
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trimită în ajutor Regimentul de Ardeleni, străinii, care se găseau în acest 
consiliu, de teamă să nu-şi piardă posturile, se opuneau. 

Atunci am găsit formula să ne adresăm Generalului rus Şcerbaceff, 
care se afla la Iaşi, păzit de armata română, contra bolşevicilor din armata 
rusă, ca acesta să intervină pentru trimiterea Batalionului de Ardeleni. 

Guvernul român nu putea trimite armată fără cererea noastră oficială. 
Această cerere s-a făcut oficial prin intermediul acestui general rus şi 

astfel a ajuns la domnul Brătianu, care era prim-ministru, şi la generalul 
Berthelot. 

Rezultatul, fireşte a fost nul. 
Generalul Şcerbaceff nu avea nici un rol în Guvernul Basarabiei. 
Am profitat atunci de un moment, când Erhan era dispus, i-am dat 

să iscălească o cerere, făcută de mine în calitate de Director de Externe, 
către generalul Iancovescu, ministru de război, prin care ceream trimiterea 
Regimentului de Ardeleni. 

Ca răspuns imediat, Guvernul român a trimis un batalion de Ardeleni, 
care a sosit în frunte cu generalul Canţeroff, care fusese general rus, dar 
primise acuma ordin de la Guvernul român. 

Acest batalion s-a aşezat între Ghidighici, Cojuşna şi Durleşti (Druleşti). 
În acelaşi timp cu trimiterea din ţară a acestui Batalion, s-a telegrafiat 

la Kiev să vină spre Chişinău un regiment de Ardeleni care se afla acolo. 
S-a trimis din ţară 30 de ofiţeri ardeleni, care trebuiau să ia comanda 

regimentului ce venea de la Kiev. Aceşti ofiţeri s-au oprit în satul Vorniceni. 
Aici au fost dezarmaţi de soldaţii întorşi de pe front. 

A trebuit de intervenit la săteni, ca să putem lua armele ce se luase. 
Regimentul de Ardeleni, ajuns în gara Chişinău, spre nenorocire, au 

căzut în mâinile bolşevicilor, care i-a dezarmat, le-au luat hainele în care 
s-au îmbrăcat ei. 

Pe de o parte, o parte din ei i-au închis şi în gară au omorât vreo 13 
soldaţi ardeleni. 

D E S P R E  Z I U A  D E  
6  I A N U A R I E  1 9 1 8 

M o m e n t  h o t ă r â t o r  p r i v i t o r  
l a  c e r e r e a  a r m a t e i  r o m â n e

Perper, Kaabak şi Levenzon au organizat «Front-Otdel-ul“ din 
Chişinău, având ca ajutor pe vestitul Kotovsky. 
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La ora 5 după prânz, domnii V. Cristi, T. Ioncu, Şt. Ciobanu şi cu mine 
eram invitaţi la domnul N. N. Codreanu, Directorul Lucrărilor Publice 
(Telecomunicaţii – n.n.). 

Domnul Codreanu ne-a comunicat că el, împreună cu directorul Poştelor 
şi Telegrafului, domnul Nemţeanu, au pus mâna pe o telegramă iscălită 
de Erhan, preşedintele Consiliului de Directori, şi de Inculeţ, preşedintele 
Sfatului Ţării. 

În această telegramă, pe care ne-a arătat-o domnul Codreanu, era 
protestarea contra intrării Armatei române în Basarabia şi cererea să se 
trimită numai oaste rusească. 

Telegrama era adresată: una – Cartierului General Rus de la Iaşi, a 
doua – Reprezentanţilor Guvernelor aliate, şi a treia – Guvernului Român. 

După ce am luat cu toţii cunoştinţă de această telegramă, am judecat 
că ar fi fost o nenorocire să existe acest act oficial de protestare în mâna 
reprezentanţilor străini la Iaşi. 

După ce am chibzuit ce trebuie să facem, am hotărât ca, în primul rând, 
ca telegrama s-o restituim funcţionarului de la care se luase. 

Cu aceasta am fost însărcinat eu cu T. Ioncu. 
Pe la orele 6 şi jumătate, străzile Chişinăului furnicau de patrule 

bolşevice. Chiote şi înjurături de soldaţi beţi umpleau străzile de un zgomot 
asurzitor. 

Am ajuns cu mare greutate până la clădirea Telegraf Poştal Militar, 
unde trebuia restituită telegrama, ca să nu se ştie că a fost sustrasă. 

Când să intrăm, poşta era păzită de soldaţi bolşevici. Era deci imposibil 
să intrăm, fiind pericol pentru noi. Ne-am hotărât să ne ducem la Centrala 
Cooperaţiilor şi de acolo să chemăm la telefon un funcţionar cunoscut, ca 
prin dânsul să restituim telegrama sustrasă. 

La telefon, Centrala Militară nu răspunde, fiind ocupată. 
Am aşteptat o jumătate de ceas, când ne pomenim cu lovituri în uşa de 

la intrare (care, din fericire, o încuiasem). Strigăte: «Deschideţi degrabă, 
trebuie să facem percheziţie». Erau soldaţi bolşevici. Am ieşit degrabă pe 
uşa din curtea din dos şi ne-am ascuns într-o latrină. Bietul Ioncu, care este 
miop, a nimerit în murdărie. 

Soldaţii au ieşit după noi, ne-au căutat şi negăsindu-ne, au plecat. 
Am intrat în casă, lipindu-ne de zid, ca să nu fim văzuţi. 
Ei au spus omului de pază că au ordin să aresteze pe cei care au telefonat 

acum o jumătate de oră. 
Li s-a răspuns că nu este nimeni acolo. 
De aici am plecat la Palatul Zemstvei judeţene, unde avea loc şedinţa 

«Unioniştilor». I-am găsit în plină şedinţă. Luau parte: V. Ţanţu, Buruiană, 
Crihan, Halippa, Buzdugan, Ghenzul etc., în total, vreo 30 de persoane. 
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Dr. Ciugureanu prezida întrunirea, el era preşedintele Zemstvei, în 
localul unde se ţinea şedinţa. 

Şedinţa a fost de mare însemnătate; s-a văzut că populaţia moldovenească 
era în mare primejdie, căci bandele bolşevice erau de fapt stăpânul în Chişinău. 

Pe unităţile militare moldoveneşti nu ne puteam bizui, căci începuse a 
se bolşeviza. Aceasta datorită în bună parte aventurierului Cătărău, care, în 
ultimul timp, reuşise să se facă şeful Garnizoanei Chişinăului. 

După ce s-a discutat situaţia internă, s-a luat hotărârea, ca să se ducă o 
delegaţie la Iaşi, pentru a cere Guvernului Român concursul militar. 

Această delegaţie s-a format din I. Pelivan, V. Ţanţu, Gh. Buruiană şi 
M. Minciună. 

Fiecare trebuia să ia alt drum ca să ajungă la Iaşi. 
Odată hotărât acest lucru, am plecat fiecare la locuinţa noastră, fiind 

păziţi de soldaţi moldoveni unionişti. 
Se auzea în noapte bubuitul tunului de-asupra Buicanilor, căci se 

începuse lupta cu batalionul ardelean sub comanda generalului rus Kantzer. 
În noaptea aceasta de groază pentru noi, am văzut mai multe case de 

israeliţi luminate şi petrecând; ei făceau multe mizerii populaţiei unioniste. 
La 6 ianuarie 1918, eram condamnat la moarte de către «Front-Otdel“ 

al bolşevicilor din Chişinău. 
Eram nevoit să nu stau acasă, aşteptându-mă a fi percheziţionat şi 

arestat. 
La 7 ianuarie, aflându-mă la Palatul Consiliului de Directori şi voind să 

vorbesc cu domnul Codreanu, telefonista din greşeală îmi dă Sfatul Ţării. 
Răspunde domnul Rugină, ofiţer moldovean, care avea bune legături 

cu bolşevicii de la Front-Otdel. 
Recunoscându-mi glasul, se mira: „cum mă aflu în libertate”? I-am 

răspuns: «Lasă să mă aresteze, aşa mă voi mai odihni!». 
Toată ziua am cutreierat oraşul, ca să aflu unde sunt închişi domnii 

Lucaşevici, reprezentantul României pe lângă guvernul Republicii 
Federative Moldoveneşti5 (cum ne ziceam pe atunci) şi ofiţerii comisiunii 
interaliate pentru aprovizionarea frontului român. 

Noaptea spre 8 ianuarie, am trecut-o la Niculiţă Suruceanu, deputat în 
Sfatul Ţării, unul dintre cei mai buni moldoveni. 

Când am ieşit, dimineaţa, aflu că Constantin Lungu da arestarea mea 
ca sigură, spunând că voi fi pedepsit cu moartea, ca unul care stăruiam la 
venirea armatei române. 

Ca trădător, îmi meritam soarta. 
5  Republica proclamată la 2 decembrie 1917 se numea Republică Democratică 

Moldovenească (n.n.)
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Acest Lungu trecuse de partea bolşevicilor. 
În colţul străzii Gogol cu Reni, mă întâlnesc cu Ion Văluţă şi Buzdugan, 

care au insistat ca imediat să mă ascund, ori să fac tot posibilul să plec din 
Chişinău, fiindcă am fost condamnat la moarte. 

Ne-am dus atunci la domnul N. Suruceanu6 unde, împreună cu prietenii 
Mihai Suruceanu, Ion Codreanu, Ion Văluţă, Ion Buzdugan, am alcătuit un 
plan cum să ieşim din oraş. Cum începuse să apară iară indivizi suspecţi, 
care mereu şi cu insistenţă întrebau pe domnul Suruceanu, că cine mai 
locuieşte în casă. 

Am plecat la domnul T. Inculeţ, tatăl preşedintelui Sfatului Ţării, unde 
mă credeam în mai mare siguranţă. 

N-am spus domnului Inculeţ motivul vizitei mele şi am aşteptat la 
dânsul momentul plecării din Chişinău. 

La ora 7.00, după cum hotărâsem, veni N. Suruceanu, pe care îl 
rugasem să aducă de la locuinţa mea diferite documente şi hârtii de valoare, 
ce aveam acolo ascunse. 

Apoi, împreună cu dânsul, plecai la marinarul Gafencu, deputat în 
Sfatul Ţării, unde ne dădusem întâlnire şi mă aşteptau Mihai Suruceanu, Ion 
Buzdugan şi Gafencu, toţi înarmaţi cu puşti şi revolvere, gata de plecare. 

De teamă ca geanta mea cu acte să nu cadă în mâna bolşevicilor, am 
încredinţat-o domnului Văluţă, s-o ascundă până la întoarcerea mea, dacă 
va fi posibil. 

Timpurile fiind foarte tulburi, nu ştiam care vom scăpa cu viaţă. 
La ora 8.00, toţi patru, formând o quazi-patrulă bolşevistă, am ieşit cu 

puştile la umăr, îmbrăcaţi în uniformă muscălească, în strada Sadovaia, de 
aici în pas militar, câte 2, am luat drumul spre şoseaua Hânceşti. Am părăsit 
această şosea chiar de la începutul ei, ca să nu întâlnim la bariera oraşului 
străjeri bolşevici, care făceau paza, nelăsând pe nimeni nici să intre, nici să 
iasă din oraş, fără un permis de la Front-otdel. 

Am luat drumul spre mănăstirea Suruceni, prin livezi şi grădini. 
Era o noapte luminoasă, frumoasă şi caldă, ca de primăvară. 
Luna plină ne mărea pericolul, fiindcă puteam fi uşor recunoscuţi. 
Trecând prin văi şi dealuri, prin livezi şi tufişuri, prin râpe şi tranşee, 

peste o oră şi ceva, ne-am apropiat de un capăt al frontului format de 
bolşevici. 

Aceştia, de două zile, se luptau cu unităţile ardelene care soseau de la 
Iaşi şi vroiau să intre în Chişinău. 

Aici am fost surprinşi de o droaie de câini, care s-au năpustit asupra 
6 În continuare, în varianta dactilografiată, numele de familie Suruceanu e 

ortografiat Soroceanu. (n.n.). 
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noastră. Lătratul lor a atras atenţia santinelelor bolşevice, care au început 
a trage focuri de puşcă asupra noastră. Gloanţele şuierau peste capetele 
noastre. A fost un moment greu de trecut. Am scăpat numai aruncându-ne 
într-o o râpă plină de spini şi porumbei. 

Când au încetat împuşcăturile, ne-am reîntors, luând alt drum, 
călăuzindu-ne după stele şi crestele dealurilor. Am ajuns la ora 12 din 
noapte la jumătatea drumului. 

Trudiţi şi flămânzi, ne-am oprit pe moşia unui proprietar cunoscut 
domnului Suruceanu. Acolo, pe creasta dealului, am poposit fiind acuma 
aproape siguri c-am scăpat de bolşevici. 

Domnul Gafencu, la plecarea din Chişinău, băgase mai mulţi covrigi în 
buzunar, care ne-au prins foarte bine, fiind singura hrană ce aveam cu noi. 

După încă patru ore de mers, peste văi şi dealuri, bălti şi iazuri, prin 
arături şi pârloage, am ajuns, în fine, la mănăstirea din Suruceni. 

Mănăstirea Suruceni este aşezată într-o frumoasă fundătură, încorporată 
de dealuri acoperite de păduri. Cu toată osteneala şi pericolul prin care 
treceam, cu toate grijile ce-mi umplea sufletul de cele ce se puteau petrece 
în urma mea la Chişinău, regretând parcă că am ascultat de bunii prieteni, 
care îndurau drumul ca să mă scape, cu toate că, ştiam că trebuie să ajung la 
Iaşi, căci dacă plecasem, era ca să grăbesc trimiterea armatei, fiind nevoie 
imediat de ea, ca să nu vină cea din Ucraina, cum doreau alţii s-o aducă. 
Cu toate astea, am fost adânc impresionat de frumuseţea tabloului ce se 
desfăşura înaintea ochilor mei. 

Era ora 4.00, luna asfinţise, lăsând încă o urmă de lumină pe zidurile 
ce înconjurau mănăstirea. Deasupra zidurilor se designa în zare zidurile 
bisericilor, acoperişul clădirilor şi vârful copacilor. 

O linişte adâncă cuprindea toată împrejurimea şi numai bătaia din când 
în când a toacăi ne spunea că în acest sfânt locaş se află cineva care nu 
doarme. 

Nefiind siguri, dacă mănăstirea nu este ocupată de bolşevici, am hotărât 
ca domnul Soroceanu, care este băştinaş din satul Suruceni şi cunoscut la 
mănăstire, să intre singur şi să vorbească cu stareţul. Noi, ceilalţi 3, am 
trecut prin via mănăstirii şi am aşteptat la poarta din dos. 

După câtăva vreme, a venit chiar stareţul mănăstirii de ne-a deschis 
poarta şi ne-a poftit în arhondărie: în felul acesta n-a ştiut nimeni de intrarea 
noastră în mănăstire. Aici am găsit la părintele stareţ Dionisie, astăzi 
episcop-vicar de Ismail, cele mai bune simţăminte de dragoste adevărată şi 
frăţie românească. Aceasta mi-a amintit un episod din tinereţea noastră, când 
acum 20 de ani, ca student, venisem pentru prima dată la mănăstire, unde 
am făcut o rugăciune pentru împlinirea visurilor mele. Slujba era făcută în 
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moldoveneşte şi frumoasa cântare a călugărului Dionisie m-a entuziasmat 
aşa de tare, că l-am mulţumit cu o carboavă, o valoare mare pentru mine 
şi pentru dânsul, pe acele vremuri. Soarta, desfăşurând ghemul ursitelor, 
făcu să găsesc ospitalitate şi refugiu între zidurile acestei mănăstiri, unde 
simplul călugăr de acum 20 de ani devenise stareţ. Zicătoarea românească 
«la nevoie se cunosc prietenii“ părintele Dionisie o adeveri în momentul 
cel mai greu în care mă găseam atunci. 

Deşteptând pe unul din foştii călugări, îi porunci să puie cai la brişcă, 
ne indică drumul ce trebuia să luăm, să nu dăm peste centrele bolşevice 
până să ajungem la Târgul Leovei, pe unde hotărârăm să trecem la Iaşi şi 
unde se afla Armata Română. 

Nu voi uita niciodată cuvintele părintelui Dionisie, adresate vizitiului, 
la pornirea noastră din mănăstire: «Bagă de seamă, frate! Lasă să se 
prăpădească caii şi trăsură, numai să mi-l duci pe domnul Pelivan întreg şi 
nevătămat la Leova». Întorcându-se spre mine, îmi zise: «Nimeni nu va şti 
de unde ai plecat şi unde te duci». 

După ce ne-a binecuvântat pe fiecare în parte, am pornit la drum. 
Vizitiul somnoros, afară fiind întuneric grozav, a făcut ca, la câţiva 

metri de mănăstire, să răstoarne trăsura şi am căzut cu toţi în şanţ. 
Domnul Suruceanu şi-a scrântit mâna, aşa c-a fost imposibil să mai 

continue drumul cu noi. 
După o zi de călătorie, ocolind drumul mare şi şoseaua de teama 

bolşevicilor, am ajuns la ora nouă seara la Leova. 
Acolo ne-am prezentat comandantului garnizoanei, colonel Macovei, 

care la început, necunoscându-ne şi văzându-ne în uniformă rusească, ne-a 
primit cu mare bănuială. 

Spunându-i lămurit că trebuie cât de curând să ajung la Iaşi, având o 
misie urgentă, orice întârziere ne-ar mai cauza, va fi personal răspunzător. 

Numai după ce a avut convorbire cu Cartierul Diviziei Xl, la telefon, 
ne-a ataşat un ofiţer, care ne-a condus la Huşi. 

Am ajuns la ora 12 noaptea, nu ni s-a făcut rost de nici o cameră. Am 
fost nevoiţi să petrecem noaptea pe mesele din Cancelaria Comendaturii 
pieţei. Tot acolo, am găsit dormind pe o masă pe domnul Crihan, deputat, 
care scăpase din arestul bolşevist şi părăsise Chişinăul cu o zi înaintea 
noastră. 

A doua zi, ne-am prezentat autorităţilor, prefectului şi Comandantului 
Diviziei XI. După insistenţa din partea noastră, s-a telefonat la Iaşi domnilor 
miniştri I. Brătianu, general Iancovescu şi Constantinescu. 

Din diferite întâmplări, n-am putut părăsi Huşii decât la ora 5. 
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La Iaşi, am ajuns la ora 11. Fiind ora prea înaintată, n-am putut să ne 
prezentăm guvernului. 

Scopul venirii mele la Iaşi, era să grăbesc trimiterea armatei române 
în Basarabia, în general – la Chişinău, unde orice zi de întârziere putea 
provoca pierderi ireparabile. 

Chiar pe la sfârşitul lui decembrie, plecase de la Chişinău la Iaşi 
domnul Iancovici7, care neoficial era ataşat de către Guvernul Român pe 
lângă mine, cu însărcinarea pentru a grăbi trimiterea Armatei Române la 
Chişinău. 

Deşi, după trei zile de la plecare, domnul Iancovici8 îmi trimisese, prin 
colonelul francez d’Albiot, următoarele rânduri convenţionale: 

«Tatăl este sănătos şi peste 3-4 zile va sosi!». Aceste zile trecuse, armata 
nu sosea. Batalionul de ardeleni ce se trimise sub comanda generalului 
Kanţerof era prea insuficient pentru a ţine piept bolşevicilor, care din zi în 
zi deveneau tot mai îndrăzneţi. 

La Iaşi, am întâlnit pe domnii Buruiană, Ţanţu şi Minciună, care 
fuseseră însărcinaţi de adunarea secretă a Blocului Moldovenesc, ţinută în 
noaptea de 6 ianuarie, ca să treacă la Iaşi. Misiunea lor era aceiaşi – de a 
ruga trimiterea mai în grabă a Armatei române. 

Bucuria ce am avut-o a regăsi pe aceşti bravi, de care îmi era grijă să 
nu fi fost prinşi de bolşevici la trecerea lor, închişi şi poate ucişi, nu o poate 
pricepe decât acei care a trecut prin astfel de momente. 

Domnii Buruiană şi Ţanţu au trecut prin frontul bolşevic, călări. Au 
fost însă arestaţi de ardeleni şi trimişi sub pază la Iaşi, unde imediat au fost 
eliberaţi. 

Domnul Minciună a trecut pe jos prin ambele fronturi, dar nu a fost 
văzut. 

In Iaşi, a trebuit să stăm până la 12 ianuarie, când s-a primit vestea că 
Armata română este în apropiere de Chişinău. 

Pentru a putea comunica cu generalul comandant al trupelor ce operau 
în Basarabia, generalul Prezan ne-a ataşat pe căpitanul Chipănescu, ce ne-a 
condus cu un tren special, şi generalul Prezan mi-a dat o scrisoare către 
generalul Broşteanu, comandantul diviziei a XI-a. 

Plecând în seara de 12 ianuarie, la ora 5 dimineaţa, în ziua de 13 
ianuarie, trenul s-a oprit în gara Călăraşi, apoi, la ora 7 şi jumătate, în gara 
Străşeni, unde m-am întâlnit cu generalul Broşteanu, de la care am fost 
înştiinţat, că în ajun, fusese la dânsul o delegaţie a Comitetului militar al 

7  În varianta dactilografiată, deasupra acestui nume, este scris cu cerneală numele 
Lucasievici, urmat de semnul interogativ (?). (n.n.)

8  Ibidem. 
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garnizoanei bolşeviste din Chişinău şi al Ştabului Cartierului bolşevist. În 
fruntea acestei delegaţii se aflau domnii...9. 

Această delegaţie venise ca să trateze condiţiile intrării Armatei 
Române în Chişinău. 

Generalul Broşteanu mi-a povestit că le-a răspuns: «Nu voi să ştiu 
decât un lucru: se vor opune bolşevicii la intrarea noastră în oraş sau nu? 

În caz că vom întâlni rezistenţă bolşevică, vom bombarda şi vom lua 
oraşul cu armele». 

A fixat delegaţii timp pentru a aduce răspunsul până a doua zi, la orele 
12. 

Deoarece termenul fixat trecuse şi delegaţia nu adusese răspunsul, 
generalul Broşteanu dădu ordin armatei să intre în oraş prin patru puncte: 
Bariera Sculeni, şoseaua Hânceşti, drumul dinspre Rezeni şi Bariera 
Munceşti. Împreună cu generalul Broşteanu am luat înţelegerea de măsurile 
ce trebuiesc luate imediat după intrarea armatelor în Chişinău. 

La ora 2 a sosit delegaţia ce a întârziat, în frunte cu domnii Ion Inculeţ, 
Gherman Pântea şi...10, care a spus că oraşul se predă fără luptă, bolşevicii 
retrăgându-se spre Bender: generalul Broşteanu, neavând încredere în 
spusele acestor delegaţii, n-a retras ordinele date armatei, pentru intrarea în 
oraş şi nu le-a spus despre prezenţa mea acolo. 

După ora 3, ni s-a pus la dispoziţie un automobil, în care a luat loc cu 
mine maiorul Adam şi colonelul dl. Ionescu, o camionetă în care s-a suit 
domnii Buzdugan, Crihan, Buruiană, Ţanţu şi Gafencu. 

Minciună rămăsese la Iaşi. 
Pe drum am întâlnit săteni, cărora le-am împărţit manifeste făcute cu 

ocazia intrării Armatei Române în Basarabia. Acest manifest a fost compus 
de mine, Dr. Cazacu, împreună cu generalul Prezan, ministru Constantinescu 
şi semnat de general Prezan. 

Pe măsură ce automobilele înaintau, se vedea pe drumurile ce duceau 
spre oraş cum înaintau batalioanele Armatei Române. 

La ora 5, între amurg, ne-am apropiat de bariera Sculeni. Aici s-a dat 
ordin armatei să intre în oraş, cu muzica în frunte. 

La barieră, o mulţime de lume a ieşit pentru întâmpinarea armatei. 
Aclamau armata care venea s-o scape de grozăviile bolşevice. 
Chiar ruşi şi evrei strigau: „Trăiască România!“ „Trăiască Armata 

Română!”. 
O scenă ce nu o pot uita: marginile şoselei Sculeni erau ticsite de lume: 

un ofiţer rus a căzut în genunchi în faţa armatei cu mâinile ridicate în semn 
9  În manuscris, lipsesc numele (n.n.)
10  În manuscris, lipseşte numele (n.n.)
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de rugăciune, căznindu-se, într-o moldovenească stricată, să mulţumească, 
că a venit Armata Romană să-i scape de bolşevici. 

Tot drumul din şoseaua Sculeni, Nicolaevskaia, Şmidskaia, până în 
strada Alexandru şi spre gară, trotuarele erau ticsite de lume: femei, copii, 
bătrâni, soldaţi, civili – cu toţii ieşiseră să vadă. 

În automobile şi trăsuri care staţionau, cocoane şi domnii, într-o 
stare de grozavă emoţie, strigau: „Ura!”, „Trăiască România!”, „Trăiască 
Republica!”, „Trăiască Pelivan, care vine în fruntea Armatei Române!”. 

Aici întreg cortegiul s-a oprit, deoarece cavaleria ce intrase în oraş 
prin şoseaua Hânceşti ajunsese, în acelaşi timp din direcţia contrarie cu 
str. Aleksandrovskaia. La vederea cavaleriei, entuziasmul a crescut şi mai 
mult, iar strigătele de «Ura!“ nu se mai sfârşeau. 

De aici, armata a luat drumul spre gară, unde s-a instalat comandamentul 
român şi paza română. 

La gară, împreună cu toţi ofiţerii, am luat ceai. 
Toată noaptea, armata a rămas pe picior de război, pe străzile oraşului, 

pentru preîntâmpinarea oricărei întâmplări. 
Intrarea armatei române în Chişinău, pentru noi moldovenii, pentru 

mişcarea noastră naţională a fost o eră mare. 
Elementele româneşti au căpătat mai mult curaj şi speranţă în viitor. 
Pentru elementele străine a fost o zi de doliu. 
Numai mulţumită venirii Armatei Române, am avut linişte. 

A L E G E R E A  P R E Ş E D I N T E L U I 
S F A T U L U I  Ţ Ă R I I . 

N o a p t e a  d e  2 0  s p r e  2 1  n o i e m b r i e  1 9 1 7

„1917. Seara zilei de 20 noiembrie. În consfătuirea ce a avut loc la 
Blocul Moldovenesc din Sfatul Ţării am fost indicat ca preşedinte al 
Sfatului Ţării să fiu ales, având cele mal multe voturi. 

Când m-am întors acasă, am petrecut toată noaptea gândind, dacă fac 
bine, dacă primesc sarcina. 

Crezând că a doua zi, la alegeri voi avea contracandidat – un element 
străin de Blocul Moldovenesc, deci din Sfatul Ţării, din fracţiunea care 
forma minoritatea, şi desigur minoritatea nu mi-ar fi dat votul, căci mă 
ştiau demult ca un naţionalist (în înţeles de patriot – n.n.) înfocat. 

Am hotărât să renunţ la candidatură. 
În această stare sufletească, pe la orele 3 din noapte, m-au găsit prietenii 

mei şi „finii” – Crihan, Ţanţu, Buzdugan. Am sfătuit pe toţi prietenii mei 
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care formau Blocul Moldovenesc – adică marea majoritate a Sfatului 
Ţării – să renunţe a-mi da mie votul, gândind că e mai bine în actualele 
momente, ca să fie unanimitatea de voturi în alegerea preşedintelui; i-am 
sfătuit să dăm cu toţii votul lui Ion Inculeţ, care se bucura de încrederea şi 
simpatia elementului străin din Sfatul Ţării. 


Pe la orele 3 dimineaţa, au sunat la uşa mea, a camerei ce ocupam la catul 

II al viitorului sediu al Sfatului Ţării. Am întrebat, cine este? Răspunsul fu: 
«Finii». (Aşa se numeau cei «botezaţi“ în credinţa creştină moldovenească.) 
Au intrat: Vasile Ţanţu, Ion Buzdugan şi Anton Crihan, care mi-au povestit, 
că după ce Biroul de organizare al Sfatului Ţării m-a desemnat pe mine, 
ca viitor preşedinte al Sfatului Ţării, – vestea aceasta s-a răspândit imediat 
printre fruntaşii naţionalităţilor minoritare din Basarabia (Kenigschatz, 
Lichtman, Zlatov, Misircov etc.) precum şi a aşa-zisei Fracţiuni ţărăneşti 
din Sfatul Ţării (cu Erhan, Cotoros, Rudiev, Ţîganco etc.), elemente ce mă 
cunoşteau ca naţionalist (în înţeles de patriot înfocat – n.n.) incoruptibil, şi 
aceştia s-au pronunţat: «Pelivan nu este bun. Ştim dinainte că el va căuta să 
ducă Basarabia la Prut – spre România, unde evreii şi ţăranii nu au nici un 
fel de drepturi. Deci, nu trebuie votat. Să votăm pe cineva care este partizan 
al Revoluţiei şi ai Republicii Democrate ruse». 

Eu îndată le-am răspuns prietenilor mei: 
«Interesul nostru naţional, al moldovenilor, ne dictează, ca preşedinte 

al Sfatului Ţării, pentru autoritatea şi prestigiul acestui organ suprem al 
Basarabiei, e să fie votat nu cu 70 procente din deputaţii lui, ci, dacă se 
poate, în majoritate. Ia-n să vedem, care din deputaţii moldoveni ar fi mai 
potrivit şi agreat de minoritari şi de Fracţia ţărănească. După mine I. Inculeţ 
ar fi cel mai potrivit». 

„– El e de orientaţia Nistrului, obiectează Buzdugan, susţinut şi de 
Crihan şi Ţanţu. Apoi nu e bine să lăsăm soarta Basarabiei pe mâna unui 
rusificat, idealul căruia este Rusia republicană». 

„– Altul mai potrivit nu găsim, am răspuns eu. Cât despre soarta viitoare 
a Basarabiei, ea e în mâna majorităţii deputaţilor, iar nu a preşedintelui. 
Dacă Inculeţ, ca preşedinte, nu va fi bun, foarte uşor îl vom putea răsturna, 
având noi, moldovenii, majoritatea mare în Sfatul Ţării. Apoi, dacă Inculeţ 
ar fi lăsat în fruntea Fracţiunei ţărăneşti va fi mai periculos cauzei naţionale 
moldoveneşti, decât la postul de preşedinte, unde trebuie să ţină balanţa 
obiectivităţii. Apoi, la urma urmei, la Inculeţ, poate că se va deştepta conştiinţa 
naţională, adormită de ruşi, şi va merge cu noi pentru realizarea idealului». 
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Tinerii mei prieteni, în cele din urmă, după mai multe discuţii, mi-au 
aprobat părerea şi au plecat să comunice această hotărâre a mea şi celorlalţi 
membri ce o aşteptau, pe urmă şi lui Inculeţ, care nu-şi va avea liniştea de 
mărinimia mea. 

Rezultatul a fost excelent. 
 A doua zi, Inculeţ a fost ales în unanimitate. Acest fapt a făcut în toată 

Basarabia cea mai bună impresie, văzând că Sfatul Ţării se prezintă în faţa 
marilor probleme ce se aşteaptă de la înălţimea misiunii sale. 

N O A P T E A D E  2 0 ‑ 2 1  N O I E M B R I E  1 9 1 7 
D E S C R I S Ă  D E  I O N  I N C U L E Ţ

În revista «Generaţia Unirii», nr. 13 din 25 aprilie 1930, Ion Inculeţ, 
în lucrarea sa «O revoluţie trăită», la pagina 14-15, recunoaşte că în ajun 
de deschiderea Sfatului Ţarii, punându-se la vot (în Blocul Moldovenesc – 
n.n.) candidatura la preşedinţie, Ion Pelivan a căpătat marea majoritate de 
voturi. 

Ion Inculeţ vorbeşte despre această alegere în termenii următori: 
«În ajunul deschiderii Sfatului Ţării, seara, deputaţii moldoveni s-au 

adunat pentru desemnarea viitorului preşedinte al Sfatului Ţării. 
O seară memorabilă. 
Pe buzele marii majorităţi (adică a Blocului Moldovenesc – n.n.) era 

numele lui Ion Pelivan, şi cu dreptate! 
Ion Pelivan era cel mai vechi luptător naţional moldovan printre noi. 

Luptător cunoscut ca «naşul moldovenilor», care a şi suferit de la ruşi, 
pentru ideile sale naţionale. Pus la vot, a primit, cum şi era de aşteptat, 
marea majoritate de voturi. 

Am plecat acasă, noaptea târziu; eram culcat cu conştiinţa liniştită 
c-am făcut cu toţii ceea ce trebuia să facem. 

 Pe la orele patru dimineaţa, am fost trezit din somn, de trei prieteni: 
Anton Crihan, Ion Buzdugan şi Gherman Pântea, care au venit să-mi 
comunice ceva extrem de important. 

Nu ştiam ce s-a întâmplat. 
Prietenii mi-au comunicat că după plecarea mea, s-a hotărât ca eu să 

fiu desemnat preşedinte. 
 Motivele? Mi s-au adus două motive. 
Din contactul cu deputaţii naţionalităţilor, avute noaptea târziu, s-a 

desprins că pe Pelivan nu-l vor vota, pe când pe mine, dacă aşi fi desemnat, 
m-ar vota, ca pe un moldovan mai tolerant. 
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Ori, îmi spuneau prietenii, pentru prestigiul Sfatului Ţării şi pentru 
bunul mers al acestui organ suprem, care de abia se naşte, este absolută 
nevoie în jurul lui să se creeze unanimitatea, mai ales la început. 

Alt motiv era că eu, spune Inculeţ, fiind trimisul Comisariatului 
Gubernial, care reprezenta suveranitatea Statului rus în Basarabia, prin 
alegerea mea ca preşedinte al Sfatului Ţării transmiteam acestui organ 
suprem şi suveranitatea deţinută de la Statul rus. 

Am întrebat dacă propunerea aceasta motivată, mi-o aduc cu cunoştinţa 
şi asentimentul domnului Ion Pelivan. Mi-au răspuns afirmativ. 

Atunci numai, le-am spus, că primesc propunerea. Pot să comunice 
acest lucru tuturora. 

Prietenii au plecat. Eu am rămas adânc tulburat. Apreciam sacrificiul 
enorm făcut de Ion Pelivan, prin renunţarea lui la suprema satisfacţie, pe 
care putea să i-o dea un neam pentru drepturile căruia el a luptat. 

Îl cunoşteam pe Ion Pelivan de când eram copil în satul Răzeni, unde 
ne-am născut amândoi. 

Pe de altă parte, stăteam mut în faţa soartei, care m-a desemnat tocmai 
pe mine să reprezint neamul meu în momentele supreme ale istoriei lui, 
când trebuia să se hotărască, dacă va mai rămâne în robie sau va ieşi 
definitiv la lumina libertăţii. 

N-am putut închide ochii până dimineaţa». 

Publicat după Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Arhiva Ion 
Pelivan, caietul de amintiri, I, ms. 27 şi Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. 
Lucrare îngrijită de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. 2 – Scrieri, Bucureşti, 
1984, p. 133‑153. Memoriile respective au fost publicate, cu unele redactări 
şi comentarii, şi în Patrimoniu. Revistă de lectură istorică, (Chişinău), 1992, 
nr. 2, p. 134‑136. 



I O N  I N C U L E Ţ  Ş I  C O N F E R I N Ţ A  D E 
P A C E  D E  L A  P A R I S 

A m i n t i r i ,  o b s e r v a ţ i i  ş i  s c r i s o r i 1

În 1919, treburile noastre româneşti mergeau foarte greu la conferinţa 
din Paris. 

Clemenceau, preşedintele Consiliului de miniştri francez şi preşedintele 
Conferinţei, poreclit «Tigru», nu-l agrea pe Ionel Brătianu, preşedintele 
delegaţiei române la Conferinţă. 

Nu-l agreau nici Wilson, preşedintele Statelor Unite ale Americii şi nici 
Lloyd-Georges, preşedintele consiliului de miniştri englez. 

Adică, nu-l simpatizau tocmai diriguitorii principali ai Conferinţei, 
care dispuneau de soarta popoarelor lumii. 

Cauza acestei antipatii trebuieşte căutată în dârzenia şi rezistenţa lui I. 
I. C. Brătianu, care cerea respectarea «in integrum“ a pactului încheiat în 
1916 între România şi puterile Antantei. 

Şi aceasta «scumpii noştri aliaţi“ nu erau dispuşi să o facă. Ei ne «tot 
scoteau ochii“ cu tratatul de la Buftea sau Bucureşti. 

Ionel Brătianu nu vroia să cedeze nimic, nici în chestia autonomiei 
naţionale, culturale şi economice a minorităţilor din România, nici în 
chestia Cadrilaterului, cedarea căruia ni se cerea în schimbul recunoaşterii 
Unirii Basarabiei. 

Cesiunile acestea el le considera incompatibile cu interesele noastre 
superioare naţionale şi cu demnitatea ţării. 

Pe de altă parte, din nenorocire pentru noi, între I. I. C. Brătianu şi 
Tache Ionescu, care era mult mai maleabil, şi era simpatizat de Clemenceau 
(acesta îi şi zicea «marele european»), nu se putea stabili o bună înţelegere. 
Ei prezentau două concepţii diferite, două temperamente deosebite. 

C h e s t i a  B a s a r a b i e i

Conjunctura şi atmosfera generală, creată la Conferinţă în jurul 
României, fiind defavorabilă românilor, bineînţeles că şi chestia Basarabiei, 
care era una din numeroasele chestii româneşti, nu putea să fie privită «cu 
ochi buni“ de conducătorii Conferinţei. 

1  În prezentul volum se reproduc doar amintirile şi observaţiile lui Ioan Pelivan 
referitoare la activitatea sa la Conferinţa de pace de la Paris. Scrisorile lui Ion Inculeţ 
adresate lui Ioan Pelivan se vor publica în volumul ce va cuprinde corespondenţa lui Ioan 
Pelivan. (n.n.)
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Din cauza aceasta, chestia Basarabiei, deşi în fond nu prezenta nici o 
greutate pentru rezolvarea ei, nu se putea mişca din loc. Basarabia devenise 
obiect de şantaj, în mâna dictatorilor lumii, mai ales a Statelor Unite, pentru 
a impune României voinţa şi punctul lor de vedere. 

Comisarul şi raportorul Conferinţei Tardieu, un bun prieten al 
României, la un moment dat aşa a caracterizat situaţia în care se afla chestia 
Basarabiei:

„La creditul D-voastră (adică al românilor) aveţi Basarabia, iar la debit 
iscălirea tratatului cu Austria (care nu ne convenea) şi o mică concesiune 
bulgarilor în Cadrilater”. 

Faptul acesta foarte mult indispunea şi chiar irita pe unioniştii 
basarabeni, în frunte cu Ion Inculeţ, Dr. D. Ciugureanu, Ştefan Ciobanu, 
Pan Halippa ş.a. 

A p a r i ţ i a  l a  P a r i s  
a  l u i  A .  K r u p e n s k i  e t  C o . 

Supărarea lor deveni şi mai mare, când aflară că la Conferinţa Păcii a 
apărut, în afară de I. Pelivan, delegatul Basarabiei, şi o altă «delegaţie», 
compusă din:

a) Alexandru N. Krupenski, fost mareşal al nobilimii basarabene;
b) Alexandru Carol Şmidt, fost, în 1917, primar al municipiului 

Chişinău, şi
c) Vladimir N. Tziganco, fost preşedinte al «fracţiunii ţărăniste“ din 

Sfatul Ţării. 
Toţi aceştia fuseseră trimişi la Conferinţa Păcii din Paris de către 

«Comitetul de salvare al Basarabiei de sub jugul românesc», comitet care 
funcţiona la Odesa şi era alimentat cu diferite ştiri şi documente tendenţioase 
din partea cozilor de topor ale noastre, ale câtorva basarabeni, şi care la 
rândul lui, alimenta pe Krupenski et Co., de la Paris. 

La «delegaţia“ aceasta s-au asociat ulterior şi ucraineanul Mihail 
Savenko, fost avocat la Chişinău şi fost ministru de justiţie în Republica 
Moldovenească, precum şi evreul Slonim, care în noiembrie 1917 fusese 
ales «din partea Basarabiei“ deputat în Constituanta din Petrograd. 

Această «delegaţie», de la început, a luat contact strâns cu rămăşiţele 
cercurilor ţariste din Paris în frunte cu Maklakov, fost ambasador ţarist în 
capitala Franţei, şi aceste cercuri i-au asigurat tot concursul. 

În urmă, au făcut cauză comună cu «delegaţia“ lui Krupenski şi 
emigranţii revoluţionari ruşi: Ceaikovski, Savinkov ş.a. 

Toţi aceştia, având legături de prietenie cu foştii reprezentanţi politici 



392  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

ai Franţei antebelice: miniştri, deputaţi, senatori, jurnalişti etc, au început o 
acţiune înverşunată în favoarea tezei ruseşti şi în dauna Unirii Basarabiei, 
căutând să dovedească opiniei publice şi delegaţilor de la Conferinţă, prin 
zeci de articole în gazete şi broşuri, că Unirea Basarabiei a fost «smulsă 
prin forţă şi corupţie». 

În activitatea lor antiromânească, Krupenski, Şmidt, Tziganco, 
Savenko, Slonim et Co., capătă un sprijin nelimitat atât din partea 
organizaţiilor evreieşti ce se aflau la Paris (ca «Evreiskaia Tribuna», ziar 
evreiesc în limba rusă, «L’Umanite», ziar bolşevist etc.), cât şi din partea 
lojelor francmasonice, care ne puneau piedică la fiecare pas, fără ca să 
bănuiască cineva existenţa lor. 

Nu aş exagera mult, dacă aş afirma că aproape toate chestiunile 
mari, care se puneau la ordinea zilei în diferite comisiuni ale Conferinţei, 
înainte de a căpăta o soluţie definitivă, se discutau şi se rezolvau de lojile 
francmasonice, precum şi de alte societăţi oculte din Paris. 

După cum se afirmă în mod categoric de către cei bine informaţi, 
persoane serioase şi de toată încrederea, din loja principală francmasonică a 
Parisului, făceau parte: evreul Mandel, secretarul intim al lui Clemenceau, 
devenit în urmă ministru, şi Bronştein sau Bernştein, un dezertor, originar 
din România, emigrat în America, care parvenise să devină secretar personal 
şi intim al preşedintelui Wilson. 

La un moment dat, marele publicist August Gauvaine, un prieten al 
nostru, mă invită şi îmi atrage atenţia asupra acţiunii mârşave a «delegatului 
basarabean“ A. Krupenski, care umbla dintr-o redacţie în alta a gazetelor 
mari din Paris, cu nişte «ţărani basarabeni improvizaţi», «ţărani de 
carnaval», care «mărturisesc“ şi se plâng în moldoveneşte, că ei nu pot 
suporta «jugul românesc în Basarabia». 

Iar profesorul Mario Roques, aflând că Krupenski în cercurile socialiste 
din Paris se recomandă drept «socialist basarabean», mă sfătuie să adun 
material şi să-i descriu adevărata fizionomie morală şi politică a acestui 
«delegat basarabean». 

L u p t a  c u  K r u p e n s k i  e t  C o . 

Cu Krupenski, Smidt, Tziganco si Slonim, «trânta“ mea nu-mi parea 
prea grea. Cauza dreaptă şi sfântă, pe care o cunoşteam ca pe «tatăl nostru», 
precum şi cunoaşterea adversarilor acestei cauze, mă încurajau şi mă 
însufleţeau. 

Cu forţele oculte, însă, nimeni dintre români, cel puţin la început, nu 
putea lupta. 
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Începând lupta cu Krupenski, Şmidt et Co., înainte de-a intra în fondul 
chestiunii am căutat, întâi, să le smulg masca de «delegaţi basarabeni». 

De aceea am publicat în diferite ziare pariziene plenipotenţele mele, 
ce mi-au fost date de Adunarea Zemstvelor basarabene, precum şi de 
Congresul panbasarabean al ţărănimii, «pentru a apăra la Conferinţa de 
Pace cauza Basarabiei». 

În acelaşi timp, ceream lui Krupenski et Co., să facă şi ei acelaşi 
lucru. Bineînţeles, că nici unul din ei nu a publicat nici un mandat, pentru 
simplul motiv, că nu-l aveau. Prin aceasta ei dovedeau, că nu sunt «delegaţi 
basarabeni», ci simpli impostori. 

În al doilea rând, am publicat o serie de articole în ziarele «Le Temps», 
«Matin», «Figaro», «La Victoire», «Le Journal», «L’oeuvre“ etc., unde 
dovedeam că Krupenski niciodată n-a fost «socialist», nici măcar democrat, 
ci mareşal al nobilimii din Basarabia, dictator de fapt al acestei provincii 
nenorocite, şambelan al ţarului Nicolae II şi mare latifundiar basarabean. 

Tot acolo, dovedeam că el protestează contra Unirii Basarabiei pentru 
motive egoiste şi personale, căci Sfatul Ţării, care a votat Unirea, i-a 
expropriat moşiile, ca şi altor proprietari, împroprietărind pe ţărani. 

Titlurile lui Krupenski de «mareşal», «şambelan al ţarului», 
«latifundiar“ i-au ştirbit mult, în faţa opiniei publice democratice, din 
aureola de «luptător pentru dreptate», pe care credea că poate să o aibă. 

În urma sfatului lui Mario Roques, am publicat ulterior şi o broşură 
intitulată «Les nobles Kroupenski», în care arătam, pe bază de documente, 
trecutul de cameleoni, renegaţi şi delapidatori de bani publici, a unor 
reprezentanţi ai familiei Krupenski, ramura rusificată din Basarabia. 

Contra lui Alexandru Carol Şmidt, colegul meu de la Universitatea de 
la Dorpat (Liflanda), lupta îmi era şi mai uşoară. Pentru a-l face antipatic 
în faţa opiniei publice franceze, care nu putea auzi liniştit cuvântul de 
neamţ, teuton, mi-a fost suficient să arăt, că el nu e de obârşie, cum îl 
arată şi numele, nici moldovean, nici rus, ci neamţ, nepot de fiu al unui 
«lecar“ (medic) cu numele de Alexander Şmidt, pripăşit în Basarabia din 
provinciile baltice. 

Mai dovedeam că Alexandru Carol Şmidt, «delegatul basarabean», 
într-adevăr a fost primar al municipiului Chişinău, dar a fost ales nu de 
populaţia Chişinăului, ci de soldaţii ruşi, dezertori de pe frontul român, care 
în baza «libertăţilor revoluţionare», au luat parte la alegerea primarului. 

Contra lui Vladimir N. Tziganco am dovedit, că şi el e basarabean 
numai în a doua generaţie, fiind rămăşiţă de rus pripăşit, căci bunicul său 
Afanasie Tziganco, care avea după nevastă o moşioară lângă satul meu 
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natal Răzeni (Lăpuşna), fugise dintr-un polc (regiment) de cazaci de pe 
râul Don. 

Cât priveşte «delegatul“ Slonim, i-am descoperit imediat adevăratul 
său nume de Şlonim (Chlonime), evreu din Rusia Albă, de pe la Pinsk, 
agitator bolşevic, dezertor de pe frontul românesc, care în loc să fie ales în 
Constituanta de la Petrograd, dacă era vrednic, de populaţia bielorusă, adică 
din patria lui, a fost «ales“ tot de acele mase de soldaţi ruşi bolşevizaţi, care 
dezertaseră de pe frontul românesc. 

M. Savenko era insignifiant. El scria numai prostii, de care se ruşinau 
şi ruşii. 

Şi conchideam că toţi aceşti indivizi, care se erijau în «delegaţi ai 
Basarabiei“ şi care au fost în mâna guvernelor din Petersburg simple 
instrumente de deznaţionalizare şi rusificare a moldovenilor basarabeni, 
nu au nici o legătură organică cu pământul Basarabiei şi prin urmare nu au 
dreptul de a vorbi în numele ei. 

Privitor la chestia Basarabiei, în fond, am căutat să lămuresc atât pe 
delegaţii de la Conferinţă, cât şi opinia publică, prin articole de ziare, 
memorii, broşuri, albumul «La Bessarabie en images“ şi prin ziarul condus 
de subsemnatul «La Bessarabie», cum că Basarabia, din punct de vedere 
istoric, etnic şi al autodeterminării, nu poate fi decât românească. 

Ş e d i n ţ a  C o n f e r i n ţ e i  d i n  2  i u l i e  1 9 1 9

Brătianu expune chestia Basarabiei. 
Trebuie să menţionez că cei mai mari adversari ai românilor la 

Conferinţa de Pace au fost americanii lui Wilson. 
Aceasta s-a văzut mai ales în şedinţa Consiliului Conferinţei din 2 iulie 

1919, la care, sub preşedinţia lui Tardieu, au luat parte delegaţii: Lansing 
din partea Statelor Unite, Balfour din partea Angliei şi Tittoni din partea 
Italiei, şi la care s-a discutat chestia Basarabiei. 

Este foarte semnificativ de constatat că la această şedinţă, alături de 
România (Brătianu, Mişu, Diamandi şi Pelivan), a fost invitat şi Maklakov, 
fostul ambasador al ţarului Nicolae II. Din punct de vedere juridic, el 
nu putea reprezenta nici Rusia ţaristă, care cu moartea ţarului Nicolae II 
trecuse în domeniul istoriei, nici Rusia Sovietelor, guvernul căreia încă nu 
fusese recunoscut de nimeni. 

Orîcât de paradoxal nu s-ar părea acest lucru, dar aşa a fost. Maklakov 
şi Brătianu au fost invitaţi să discute în contradictoriu. 

Brătianu, cu drept cuvânt, a obiectat:
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„– Dar pe cine reprezintă dl. Maklakov?”, „În numele cui vorbeşte?”, 
„Are împuternicire de la Rusia sovietică ori e o simplă persoană particulară?”

Şi spunând aceasta, Brătianu, împreună cu ceilalţi delegaţi români, s-a 
retras într-un salon mare, unde A. Krupenski şi A. Şmidt aşteptau rezultatul 
şedinţei. 

Iată pe scurt cum s-a discutat chestia Basarabiei în această şedinţă. 
Maklakov, după cum am aflat pe urmă, a pledat chestiunea Basarabiei 

din punct de vedere rusesc, repetând dovezile sugerate de Krupenski şi 
Şmidt. El a afirmat că numai patru judeţe basarabene (Chişinău, Orhei, 
Soroca şi Bălţi) sunt moldoveneşti, celelalte fiind locuite de ruşi, ucraineni, 
bulgari, germani, evrei etc; că municipalităţile Basarabiei nu recunosc 
«încorporarea la România»; că Sfatul Ţării e emanaţia Sovietelor soldăţeşti 
şi ţărăneşti şi că a fost compus din dezertori moldoveni; că trupele române 
au fost invitate în Basarabia, pentru restabilirea ordinii, de către ruşi; că 
Unirea a fost votată numai de 46 deputaţi, din cei 160 deputaţi prezenţi, 
care participaseră la vot; că chiar moldovenii se plâng de răul tratament al 
românilor; şi în fine, Maklakov conchide, cerând un plebiscit pentru cele 
patru judeţe, celelalte neputând fi discutate, ca locuite de ruşi şi în genere 
de neromâni. 

Terminându-şi Maklakov pledoaria, se introduce delegaţia română. 
Preşedintele Tardieu se adresează lui Brătianu: 
„– Consiliul doreşte să ştie gradul de sinceritate şi autoritate pe care 

D-voastră le atribuiţi votului Sfatului Ţării”. 
Lansing, care la şedinţa reuniunii miniştrilor afacerilor străine din 23 

mai 1919, când se discuta chestia Banatului, ceruse să se reguleze frontiera 
română în Banat concomitent şi simultan cu corectarea frontierei române 
în Dobrogea, întrerupe: 

„– Este mai important a şti, cum va putea fi realizată viitoarea 
consultaţiune populară a Basarabiei”. 

Brătianu răspunde mai întâi preşedintelui Tardieu: 
1. că, Sfatul Ţării a exprimat, în toată libertatea, voinţa majorităţii 

populaţiei basarabene. 
2. că, la intrarea românilor în Basarabia, Sfatul Ţării se afla în 

funcţiune. 
3. că, armata română a fost invitată de autorităţile locale şi de 

reprezentanţii Ucrainei. 
4. că, Basarabia este o ţară complectamente românească. 
5. că, numai aristocraţii ruşi şi bolşevicii sunt nemulţumiţi de reforma 

agrară şi de dominaţia română... 
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Lansing din nou întrerupe: 
„– Aş dori să ştiu, dacă Brătianu face obiecţiuni contra unui plebiscit 

în Basarabia”. 
Brătianu: „– Desigur. Nu pentru că aş avea cea mai mică îndoială asupra 

rezultatului unui plebiscit, dar pentru că în momentul de faţă el nu ar putea 
să fie decât o consultare între bolşevici şi partizani ai ordinei. Dacă România 
şi-ar retrage trupele sale, Basarabia ar fi aruncată în dezordine şi anarhie”. 

Lansing: „– Nu ţin să cunosc motivele felului de a vedea a D-lui 
Brătianu, ci numai dacă este contra unul plebiscit”. 

Brătianu: „– Desigur”. 
Lansing: „– Dacă administraţia Basarabiei ar fi atribuită în mod 

provizoriu României, dl. Brătianu ar avea de făcut obiecţiune contra unui 
plebiscit ce s-ar face peste doi ani?”. 

Brătianu: „– Bineînţeles. Sunt absolut contra ideii unui plebiscit 
pentru că acesta ar crea o stare de agitaţie şi chiar o revoluţie”. 

Lansing: „– Oare dl. Brătianu se opune oricărui plebiscit în Basarabia, 
în orice epocă ar fi, chiar la o dată foarte îndepărtată?”. 

Brătianu: „– Sunt, din principiu, contra oricărui plebiscit în Basarabia, 
pentru că Basarabia este românească şi istoriceşte şi etniceşte, pentru că 
în mod liber şi-a exprimat voinţa de a fi unită cu România, şi pentru că 
plebiscitul ar face să continue stările de agitaţie şi nelinişte”. 

Lansing: „– Aceasta ajunge”. 
Brătianu: „– Rusia a anexat Basarabia pentru a ajunge la Constantinopol. 

In ziua în care nu va mai avea ca ţintă Constantinopolul, Basarabia nu va 
mai oferi pentru ea nici un interes. Aş putea admite plebiscitul numai în 
cazul, când l-ar admite statele mari, şi pentru ele însele”... 

Consiliul trece la discuţia altor chestiuni. 
În tot timpul acestui dialog, chiar după terminarea lui, Balfour şi Tittoni 

au tăcut molcom, «parcă luase apă în gură». Nu au căutat să dea României 
nici o mână de ajutor. 

Numai lui Tardieu, se părea că nu-i convine şi nu-i place tonul cu care 
Lansing punea întrebările şi cu care întrerupea. 

După ieşire de la şedinţă, am auzit făcându-se reflexii privitor la 
discursul şi răspunsurile lui I. Brătianu. Toţi, şi străinii şi românii, care l-au 
ascultat, îl admirau pentru curajul, logica şi demnitatea, cu care a vorbit. 

B r ă t i a n u  s e  r e t r a g e  d e  l a  C o n f e r i n ţ ă

Văzând că în jurul României, care în marele război făcuse atâtea jertfe, 
atmosfera devenise insuportabilă, I. I. C. Brătianu, a doua zi, a părăsit 
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Parisul, spunându-ne că a căutat să facă totul ce i-a stat în putere, pentru a 
salva interesele şi demnitatea ţării şi pleacă cu conştiinţa împăcată. 

Preşedinte al delegaţiei române a rămas Mişu, ministrul nostru la 
Londra. 

Americanii până la sfârşitul Conferinţei au persistat în atitudinea lor 
ostilă faţă de România. Ostil s-a arătat, pe lângă Lansing, delegatul lor Polk 
şi delegatul Johnson, profesor, deşi acesta se purta mai civilizat. 

De aceea lipseşte iscălitura lor şi pe tratatul din 28 octombrie 1920, 
semnat, afară de România, de Franţa, Anglia, Italia şi Japonia. 

Ulterior, după intrarea armatelor române în Budapesta, atmosfera 
întrucâtva s-a mai limpezit. Se simţea din partea aliaţilor faţă de România 
un fel de respect, amestecat cu invidie şi îngrijorare. 

P r i e t e n i i  n o ş t r i

Se cuvine să ne amintim nu numai de adversari, ci şi de prieteni, care 
ne-au ajutat mult la Conferinţa Păcii, fie ei străini, fie români. Vorbesc de 
ajutor în chestia Basarabiei. 

Comisarul şi raportorul Conferinţei Tardieu, fără îndoială, ne-a 
fost un bun prieten. Chiar Clemenceau şi Lloyd Georges, după intrarea 
armatelor noastre în Budapesta, mai ales cu venirea la Conferinţă a d-lui 
Al. Vaida-Voevod, şi-au schimbat atitudinea faţă de România. 

Dintre francezi ne-au fost deosebit de binevoitori profesorii Em. de 
Martonne şi Mario Roques. 

De asemeni ne-au ajutat sincer, în propaganda noastră pentru succesul 
cauzei basarabene, publiciştii (francezi: Tavernier, Gustave Gerves, Renax, 
Auguste Gauvaine, Bieri-Aimee, Marius-Aru Leblond şi deputatul Franklin 
Buillon). 

Dintre delegaţii italieni ne-au ajutat din toată inima publiciştii: 
profesorul Arcari şi Ernesio Vercezi. 

Iar dintre englezi ne-a fost foarte favorabil delegatul pentru chestiunile 
teritoriale A. W. Leeper, un mare jurnalist, care fusese pe vremuri în 
România şi care vorbea bine româneşte. 

Cât priveşte pe români, un deosebit serviciu ne-au adus: D-ra Elena Gh. 
Donici, fiica mareşalului de Orhei, Gheorghe N. Donici, o rudă apropiată 
a lui A. N. Krupenski; D-ra Elena Văcărescu; colonelul Toma Dumitrescu; 
profesorii Gheorghe Murgoci, Alexandru Lapedatu şi Eugen Neculcea, 
precum şi jurnaliştii: S. Şerbescu, V. Ianculescu, Noti Constantinide şi 
Constantin D. Mavrodin. 
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P r o p a g a n d a  r o m â n e a s c ă

Privitor la propaganda ce trebuia să facem în chestiile româneşti, 
mărturisesc că ea lăsa foarte mult de dorit. 

Toate seminţiile: ungurii, sârbii, grecii, bulgarii, ruşii, precum şi 
popoarele eliberate de sub jugul moscovit, ca polonii, finlandezii, ucrainenii, 
estonienii, letonii, lituanienii, gruzinii şi armenii, desfăşurau o activitate 
care era mult superioară celei ce o făceau românii. 

Poate că într-o măsură oarecare era de vină şi zgârcenia lui Ionel 
Brătianu, care nu prea credea în utilitatea propagandei. 

De altfel păcatul acesta l-au avut aproape toate guvernele ce s-au 
perindat la cârma ţării după Unire încoace. 

Pe când ungurii, de pildă, dezvoltau, după marele război, pretutindeni 
în străinătate, o intensă propagandă revizionistă, chiar unii din diplomaţii 
noştri erau slab informaţi asupra stărilor demografice din Basarabia. 

Când i-am cerut la Paris lui Ionel Brătianu, prin luna mai 1919, să-mi 
acorde o sumă ca să public câteva broşuri despre Basarabia, pentru a o face 
cunoscută opiniei publice, abia am putut obţine suma de 3 000 franci. 

Pentru publicarea acestor broşuri, mi-au trimis ceva parale din ţară 
Inculeţ şi dr. Ciugureanu. 

Când s-a înfiinţat la Paris asociaţia «Marea Baltică –Pontul Euxin», 
unul din iniţiatorii căreia a fost Dr. N. Lupu, care asociaţie a fost alcătuită 
din reprezentanţii tuturor provinciilor ruse mărginaşe ce îşi declaraseră 
independenţa, cu scopul de a lupta «viribus unitis“ contra fostului cotropitor, 
Ionel Brătianu, pentru propaganda ce intenţiona să facă această asociaţie, 
abia i-a acordat una mie franci. 

Situaţia în privinţa aceasta a rămas aceeaşi şi după plecarea lui Ionel 
Brătianu de la Paris, adică şi în perioada, când au prezidat delegaţia româna 
Mişu şi general Coandă. 

Această situaţie însă se schimbă odată cu venirea în fruntea delegaţiei 
româneşti, prin noiembrie 1919, a d-lui Alexandru Vaida-Voevod, care a 
dat mult mai mare importanţă chestiei propagandei. 

După venirea d-lui Vaida, publicaţiile româneşti s-au înmulţit în mod 
considerabil. 

Privitor la Basarabia, subsemnatul a putut publica mai multe broşuri. 
Am scos albumul «L’Image de la Bessarabie». Am putut tipări gazeta «La 
Bessarabie»2. Am putut oferi oamenilor de care aveam nevoie câte-un ceai 

2  Am putut cumpăra de la pictorul Lantier dreptul de a publica, în albumul de mai 
sus, câteva tablouri şi peisaje din viaţa Basarabiei. 
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şi câte-un dejun. Pentru a economisi timpul scump am putut să mă servesc 
şi de câte-un taxi... 

Intensificarea propagandei româneşti era absolut necesară. Pentru că 
nici România, nici mai ales provinciile dezrobite, nu erau îndestul cunoscute 
de opinia publică din Apus. 

Chiar despre unii delegaţi ai statelor mari, se povesteau anecdote, care 
denotau grozava lor ignoranţă în ce priveşte istoria şi geografia. 

C u m  s e  p r e z e n t a u  d i p l o m a ţ i i  n o ş t r i

Din cele văzute şi constatate şi de subsemnatul, în timpul Conferinţei 
de la Paris, m-am putut convinge că majoritatea personalului din diplomaţia 
noastră nu corespundea nici pe departe misiunii pentru care fusese chemat. 

Nu vorbesc de excepţii, ca N. Titulescu, Dim. Ghica şi încă alte câteva 
figuri ilustre. Vorbesc de majoritatea diplomaţilor noştri. 

Mai întâi, tineretul din serviciul diplomatic, cu care am venit în contact 
în curs de mai bine de un an, s-a dovedit, afară de câteva fericite excepţiuni, 
a fi foarte incult. 

Să-i fi întrebat pe tinerii noştri diplomaţi: Care sunt bogăţiile ţării 
noastre? Care este producţia noastră anuală «de grâu, porumb, vin, fructe, 
fier, aur, cărbune, sare, tutun, lemnărie etc? Care este, aproximativ măcar, 
cifra exportului şi importului nostru anual? Cum stăm cu reţeaua de şosele şi 
căi ferate? Care sunt momentele importante din istoria provinciilor noastre 
dezrobite? Care este proporţia între autohtonii şi minoritarii ţării? Şi nici 
la una din întrebările acestea, nu ai fi putut căpăta un răspuns satisfăcător. 

De aceea, încă pe atunci, făceam obiecţiile: cum s-ar putea acredita un 
tânăr diplomat dintre aceştia, de pildă la Budapesta, când el nu cunoaşte 
Ardealul? Cum s-ar putea acredita un altul la Moscova, când el nu cunoaşte 
Basarabia? Sau un al treilea la Sofia, când el nu cunoaşte Dobrogea, nici 
Cadrilaterul?

Căci misiunea unui diplomat nu constă numai în meşteşugul de a vorbi 
o franţuzească sau germană impecabilă; sau a dansa la perfecţie un dans 
modern, sau a deveni «un charmant“ în conversaţii cu sexul frumos. 

Datoria unui diplomat este de a cunoaşte nu numai ţara, unde este 
acreditat, ci şi ţara lui care l-a trimis să o reprezinte. 

În afară de ignoranţă, am întâlnit o serie de diplomaţi, lipsiţi de o 
elementară seriozitate. 

Iată un caz, dintr-o mie. În vara lui 1919, când trecuse deja mai bine de 
jumătate de an de la reîntregirea ţării şi a neamului, un grup de muncitori, 
români bucovineni, se înapoiază din America, unde lucrează la nişte fabrici 
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mai mulţi ani de zile, şi cer delegaţiei noastre din Paris paşapoarte pentru a 
putea să se întoarcă acasă. 

În locul ministrului nostru V. Antonescu, care era foarte ocupat prin 
diferite comisiuni ale Conferinţei de Pace, afacerile legaţiei erau girate de 
un subaltern, destul de înaintat în vârstă. 

Acesta, la insistenţele bucovinenilor, care aşteptaseră vreo 7-8 zile în 
cheltuială zadarnică, refuză eliberarea paşapoartelor sub cuvânt, că ei nu 
sunt cetăţeni români. 

Când intervine dl. N. Flondor, delegatul Bucovinei la Conferinţă, şi-i 
dovedeşte că aceşti bucovineni nu se pot adresa legaţiei Austriei, pentru 
că, prin Unirea Bucovinei, ei au devenit, în mod automat, cetăţeni români, 
subalternul, o rămăşiţă a Fanarului, răspunde:

– Bine, bine, dar Unirea Bucovinei încă nu a fost nici recunoscută, nici 
ratificată de Conferinţă... 

A trebuit multă vreme şi energie de pierdut, pentru a convinge pe acest 
fanariot, să elibereze paşapoartele cerute. 

Un alt caz. Întreprinzând la Paris un plebiscit printre intelectuali în 
chestia Basarabiei, cu scop de propagandă, subsemnatul s-a adresat mai 
multor reprezentanţi ai României, acreditaţi în Apusul Europei, să-mi dea 
concursul în chestia aceasta.  

Un domn ministru, ca răspuns, îmi scrie că fără autorizaţia Ministerului 
de Afaceri Străine din Bucureşti, unde ar trebui să mă adresez, el nu poate 
să-mi dea nici un concurs. 

Iar alt ministru îmi răspunde, că în loc de plebiscite intelectuale, mai 
bine aş face să intervin la locul în drept, pentru ca administraţia basarabeană 
să fie mai bine selecţionată. 

Păstrez până azi în arhiva mea aceste răspunsuri, ca documente ale 
timpului. 

În legătură cu legaţia noastră de la Paris, îmi aduc aminte şi de un caz, 
care a stârnit multă vâlvă şi indignare în cercurile noastre româneşti de 
acolo. 

Într-o noapte, de la legaţia noastră s-au furat o sumă de franci francezi, 
un testament al unei doamne şi mai multe documente. Paznicul legaţiei 
lipsea. 

S-a ordonat o anchetă severă. S-au făcut mai multe investigaţii. Şi toate 
indiciile se îndreptau spre urma faimosului nostru compatriot basarabean, 
Ilie Cătărău, devenit la Paris Ilarion Catarov, originar din comuna Marcăuţi 
judeţul Orhei. A fost cătat, dar nu a putut fi găsit. Dispăruse. 

Tot mulţumită lipsei de supraveghere suficientă de la legaţia noastră 
din Paris, au putut să profite, «ca studenţi», de schimbul favorabil de lei 
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în franci francezi, o mulţime de indivizi, mai ales evrei, între care şi evrei 
basarabeni, care numai studenţi nu erau. 

Ţin minte ca de această favoare se bucurau şi nişte indivizi, care 
prezentaseră certificate că sunt «studenţi“ la Academia de dansuri din Paris. 

Astfel, multe zeci de mii de franci s-au pierdut absolut în zadar. 
Cu venirea la Paris a d-lui Vaida, care a ordonat o anchetă în chestia 

aceasta, abuzurile cu schimbul valutei s-au redus la minimum. 

L e g ă t u r a  c u  B a s a r a b i a

Bineînţeles, că toate evenimentele mai importante, ce se petreceau la 
Paris şi mai ales la Conferinţă, şi cu deosebire cele privitoare la Basarabia, 
trebuia să le aduc la cunoştinţa fruntaşilor unionişti basarabeni, adică 
lui Inculeţ, ministrul Basarabiei, Ciugureanu, ministrul delegat pentru 
administrarea Basarabiei, Pan. Halippa, Ştefan Ciobanu şi alţii. 

Pe de altă parte, ei trebuiau să-mi procure din Basarabia materialele 
necesare pentru a putea combate propaganda antiromânească a adversarilor 
noştri şi să mă ţină la curent cu tot ce se petrece în Basarabia şi în restul 
ţării. 

Din corespondenţa ce am avut atunci cu Inculeţ, Ciugureanu, Halippa, 
Ciobanu şi alţi fruntaşi basarabeni, pe care voi publica-o dacă împrejurările 
şi vremurile îmi vor permite, am păstrat toate scrisorile lor către mine. Iar 
ale mele către Inculeţ s-au pierdut. Cel puţin, aşa mi-a declarat el de mai 
multe ori. 

O bună parte din scrisorile mele către Dr. Ciugureanu, mi-au fost 
restituite de d-sa, odată cu câteva scrisori care le adresasem lui Inculeţ şi 
care el le trimisese doctorului Ciugureanu la Chişinău, pentru a-1 informa.  
Atâta a rămas. 

În această corespondenţă găsim o perfectă oglindă a evenimentelor 
şi situaţiei generale din Basarabia, precum şi din restul ţării, a luptelor 
opoziţiei contra guvernului liberal, a îngrijorărilor ce ne preocupau, a 
atitudinii presei noastre vândute, antinaţionale, otrăvitoare şi dizolvante. 

Fiindcă la conferinţa păcii hotărârea soartei Basarabiei se tot amâna 
«sine die», agitatorii ruşi şi evrei din această provincie profitau de aceste 
amânări şi mereu şopteau la ureche că Basarabia tot rusească va rămâne. 

Aceasta enerva mult populaţia, dar mai ales pe unioniştii noştri, precum 
şi pe şefii administraţiei, care nu puteau stabili, odată pentru totdeauna, o 
ordine şi linişte definitivă. 

Cât era de amărât dr. Ciugureanu, ministrul-delegat al Basarabiei, de 
situaţia grea de pe atunci şi cât era d-sa de dezgustat de campania deşănţată 
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a presei contra guvernului, se vede din următorul pasaj din scrisoarea d-sale 
din 1 septembrie 1919:

... «Se vorbeşte, îmi scrie dr. Ciugureanu, de venirea unui guvern Tache 
Ionescu-Averescu, cu partizanii lor din Basarabia, Herţa ş.a. 

In ziarele aşa-zisei opoziţii se face o campanie ticăloasă pe tema 
aceasta. Nu se cruţă nimic. Tot ce este mai sfânt pentru noi se murdăreşte 
de aceşti gazetari, care se bucură când România este jignită şi ponegrită de 
strâini şi se întristează când biata ţara noastră obţine câte un succes. 

Luarea Budapestei pentru «opoziţia“ noastră a fost o lovitură. Umblau, 
cum zic ruşii: «povesivşi nosî“ (lăsând nasurile în jos). 

În vederea celor spuse mai sus, Inculeţ a intenţionat, la un moment dat, 
să vină la Paris în persoană. El credea că ar putea scoate chestia Basarabiei 
de pe linia moartă. 

După o consfătuire serioasă cu fruntaşii delegaţiei noastre de la Paris 
şi având în vedere:

1) că, în vara lui 1917, Inculeţ fusese membru în «Sovietul deputaţilor 
muncitoreşti, soldăţeşti şi ţărăneşti“ din Petrograd;

2) că, în cercurile ruseşti şi rusofile de la Paris, ca şi la Petrograd, el era 
considerat ca trădător al cauzei ruseşti şi al revoluţiei ruse şi cumpărat de 
burghezia românească;

3) că, avea şi calitatea de ministru, membru al guvernului român, ergo 
interesat în mod direct în cauză;

4) că, după afirmaţiile cercurilor ruse şi rusofile, el ar fi fost trimis 
în Basarabia, considerată ca o «Vandee rusească», cu mandat expres, 
«să adâncească revoluţia rusă“ şi să combată mişcarea separatistă 
moldovenească;

şi 5) că, în cursul numai unui an de zile, el a evoluat de la «extrema 
stângă“ din Petrograd la «extrema dreaptă“ din România, subsemnatul l-a 
sfătuit pe Inculeţ să nu vină la Paris, căci ar putea să devină ţinta unor 
atacuri violente din partea adversarilor noştri şi în loc de ajutor, ar putea să 
ne încurce şi să ne îngreuieze situaţia şi mai mult. 

Inculeţ a înţeles şi n-a venit. 
De aceea el şi Ciugureanu, în urma sugestiei mele, s-au gândit să 

trimită la Paris câţiva delegaţi, care să reprezinte diferite categorii sociale 
ale Basarabiei. 

Astfel au fost trimişi „Moşu“ Ion Codreanu, ţăran din satul Ştefăneşti 
din judeţul Soroca, din partea Congresului ţărănesc panbasarabean, poetul 
Sergiu Cujbă, reprezentant al cooperativelor şi cercurilor intelectuale 
basarabene, şi studentul Gheorghe Năstasă, delegat al studenţimii 
basarabene, toţi cu mandate în regulă. 
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Aceşti delegaţi au stat la Paris vreo 4-5 săptămâni, s-au prezentat mai 
multor delegaţi francezi, italieni şi unui delegat englez, prezentându-le 
fiecăruia câte un memoriu în chestia Basarabiei. Ei au făcut bună impresie 
în cercurile respective, dar li se răspundea: «Trebuie să mai cedaţi şi voi, 
românii»... 

Activitatea acestor delegaţi a fost înregistrată într-o serie de 
procese-verbale, care vor fi publicate la timpul oportun. 

Ulterior s-a discutat în cercurile unioniste basarabene şi chestia unei 
delegaţii din partea clasei marilor proprietari din Basarabia. S-au ridicat 
candidaturile lui Pavel Gore şi Vladimir Herţa. 

Cum însă în cercurile democratice de la Paris, marii proprietari nu erau 
văzuţi tocmai bine şi cum Gore şi Herţa nu au putut obţine de la conducerea 
organizaţiei marilor proprietari din Basarabia (D. Semigradov, P. Sinadino, 
N. Botezatu etc, care nu aveau speranţă, că la Conferinţa de pace va triumfa 
cauza noastră naţională) mandatul respectiv, ei nu au mai venit la Paris. 

Totuşi, trebuie să menţionez că Paul Gore a trimis delegaţiei române 
de la Paris o broşură, în manuscris, foarte interesantă, în care prin citate din 
diferiţi autori ruşi şi străini, dovedea că Basarabia este pământ românesc. 

Ionel Brătianu, care nu citise broşura, a trimis ordin din Bucureşti să 
fie publicată în 3 000 de exemplare. Dar broşura, interesantă în fond, era 
redactată într-o franţuzească aşa de stâlcită, că delegaţia română m-a rugat 
să intervin pe lângă Gore să-i dea voie să-i corecteze limba. 

Gore însă nu mi-a răspuns nimica la intervenţia mea şi broşura nu s-a 
putut publica, rămânând manuscrisul în arhiva delegaţiei noastre de la Paris. 

Ţin să adaug că Paul Gore, nu ştiu pentru care motive, nu vroia să 
iscălească această broşură cu numele său plin, ci numai cu iniţialele: P. G. 

Bucureşti, 5 decembrie 1940

Ioan PELIVAN

Publicat după Viaţa Basarabiei, 1940, nr. 11‑12, p. 93‑107. Vezi şi Patrimoniu. 
Revistă de lectură istorică, (Chişinău), nr. 1, 1991, p. 27‑43. 



A M I N T I R I  D E  L A  P A R I S

R e n e g a ţ i i  A .  N .  K r u p e n s k i  ş i  A .  K .  S m i d t

Sosit la Paris, ca delegat al Basarabiei la Conferinţa de Pace, la începutul 
lui februarie 1919, deja găsesc acolo pe A. N. Krupenski învârtindu-se 
prin toate cercurile politice pariziene, atât franceze, cât şi străine, unde era 
introdus de foştii diplomaţi ţarişti, mai ales de Maklakov. 

În gazetele pariziene apar articole vehemente, îndreptate contra 
României, mai ales contra Unirei Basarabiei cu Patria Mamă, descriindu-se 
în culori negre, între altele administraţia basarabeană. 

Din articolele lui Krupenski reieşea că Sfatul Ţării care a votat Unirea 
era compus în majoritate din „bolşevici”, ceea ce a repetat în ziua de 2 iulie 
1919, în şedinţa Conferinţei de Pace, Maklakov. 

E curioasă controversa în această chestiune, între Maklakov ministrul 
de externe de pe vremea ţarului şi Cicerin, comisarul de la externe al 
Sovietelor, care în 1918, protestând contra „anexării Basarabiei de către 
România”, afirma în faţa Europei că Sfatul Ţării a fost compus din boieri şi 
mari proprietari. Amândoi, şi ţaristul Maklakov şi bolşevicul Cicerin erau 
departe de adevăr. 

După afirmaţiile lui A. N Krupenski, care se dădea drept „delegat al 
Basarabiei la Conferinţa de Pace”, Unirea Basarabiei s-ar fi făcut prin 
corupţie şi prin teroarea executată de Armata Română. 

Peste o bucată de vreme soseşte la Paris şi A. K. Smidt1, care, 
intitulându-se şi el „delegat al Basarabiei la Conferinţa de Pace”, scoate 
împreună cu A. N. Krupenski o serie de broşuri cu acelaşi conţinut ca şi 
articolele lui Krupenski. 

Apoi mai vin la Paris în ajutorul acestor doi, Vladimir N. Ţiganko, 
fost preşedinte al fracţiunii ţărăniste din Sfatul Ţării, şi un jidov Slonim, 
care în 1917, dezertând de pe frontul românesc, se opreşte la Chişinău, 
face propagandă revoluţionară, candidează în alegerile pentru Adunarea 
Întemeietoare şi este ales, bineînţeles nu de populaţia băştinaşă care nu-l 
cunoştea, ci de masa dezertorilor ruşi, ce forfotea prin toată Basarabia. 

În calitate de ales al Basarabiei începe şi el a face propagandă contra 
României şi îndeosebi contra Unirii, inventând fel de fel de minciuni şi din 
„ţânţar făcând armăsar”. 

La un moment dat, profesorul Mario Roques, un prieten al românilor, 
îmi comunică faptul că A. N. Krupenski se recomandă în cercurile socialiste, 

1  Coleg cu dl. I. Pelivan de la Universitatea din Dorpat. (n.n.)
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mai ales acelora din jurul lui „L’Umanité”, drept „socialist basarabean“ 
autentic, iar August Gauvaine, un mare publicist francez, îmi atrage atenţia 
asupra acţiunii perfide a lui A. N. Krupenski, care umblă dintr-o redacţie în 
alta a gazetelor mari din Paris cu „nişte ţărani basarabeni improvizaţi”, ce se 
plâng în franţuzeşte, că ei nu mai pot suporta „jugul românesc în Basarabia”. 

Pe urmă s-a aflat că aceşti „ţărani basarabeni“ nu erau decât nişte 
negustoraşi şi studenţi evrei de la Paris, originari din Basarabia, care 
studenţi – culmea ironiei – deşi lucrau contra României, în acelaşi timp, 
profitau de schimbul avantajos al leilor în franci francezi, ce se acorda de 
Legaţia noastră. 

Bineînţeles, mie nu mi-a fost greu să-i combat pe aceşti impostori, 
publicându-mi mandatele de delegat la Conferinţa de Pace, eliberate de 
Zemstva provincială şi de Congresul Ţărănesc panbasarabean, şi în acelaşi 
timp cerându-le să-şi publice şi ei mandatele lor. 

Dar nici unul din ei nu şi-a publicat mandatul, deoarece împuternicirea 
lor venea de la „Comitetul de salvare al Basarabiei“ ce avea sediul la Odessa. 

Apoi într-o serie de articole, publicate în ziarele „Le Temps”, „Le 
Matin”, „La Victoire”, „L’action Française“ etc., am arătat originea, trecutul 
şi adevăratele motive de nemulţumire ale acestor „delegaţi”. 

Între altele, demonstram cu citate din Charles Rivet („Le dernier 
Romanof”), Aimé Masson (Histoire complète de la Révolution Russe”), 
I. Dudnicenco („Cei mai buni oameni ai Basarabiei”) şi alţii, că A. N. 
Krupenski, camerherr al Curţii Imperiale, mare latifundiar, mareşal 
gubernial şi dictator al Basarabiei, nu poate fi nici socialist, nici măcar 
democrat, şi că străbunii lui din poloni catolici s-au transformat în sec. 
XVII în moldoveni ortodocşi, iar din 1812 în adevăraţi ruşi pravoslavnici. 
Când scriam despre A. K. Smidt, apăsam asupra faptului că el e străin din 
provinciile baltice şi deci e străin Basarabiei. 

Pentru francezi, englezi şi americani era destul să afle că cineva e străin 
sau a fost şambelan al ţarului, şi nu-i mai dădea nici o atenţie. 

Cât priveşte pe Ţiganko, am dovedit că el abia în a doua generaţie 
e basarabean, căci tatăl său, cazac de la Don, a venit în Basarabia pe la 
jumătatea secolului trecut să-şi caute norocul şi l-a găsit. 

Mai rămânea Slonim. Ştiam perfect că e evreu din Belorusia (Rusia Albă) 
şi că, dezertând de pe frontul românesc, împreună cu zecile de mii de soldaţi 
ruşi, care se dedau la diferite furturi, prădăciuni şi siluiri ale populaţiei rurale 
moldoveneşti, în atmosfera de teroare şi de anarhie, propagată de aceştia, a 
fost „ales“ deputat în Adunarea Întemeietoare Rusească. 

Expunându-le toate acestea în presă, am adăogat că numele său 
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adevărat nu e Slonim, ci Şlonim. Toată lumea a priceput că acest evreu nu 
poate vorbi în numele Basarabiei moldoveneşti. 

Când figurile adevărate ale acestor impostori au fost demascate, 
acţiunile lor au scăzut simţitor. 

În momentele, când mă răfuiam cu ei primesc o scrisoare de la D-ra 
Elena Gh. Donici, fiica răposatului Mareşal de Orhei, apoi de Tighina, care 
trăia la o moşioară a sa din regiunea Marnei, împreună cu sora sa Ecaterina 
Perrisoud, scrisoare care am considerat-o foarte binevenită. 

I-am cerut voie să o public şi am publicat-o în „Bulletin d’Informations 
Roumaines“ Nr. 8/1919. 

Pentru a sublinia sufletul nobil al acestei bune românce, reproducem 
mai jos scrisoarea ei, în traducere românească. 

Ion Pelivan

S c r i s o a r e a  D ‑ r e i  E l e n a  D o n i c i

Domnule,
Am citit cu indignare în „Le Temps“ din 28 aprilie o scrisoare a 

Domnilor Alexandru N. Krupenski şi Alexandru Smidt, care se intitulează 
„Delegaţii Basarabiei la Conferinţa de Pace“ şi, ca româncă din Basarabia, 
vin să vă dau unele informaţiuni relative la aceşti domni şi aş fi fericită, 
dacă prin aceasta aş aduce vreun serviciu ţării mele. 

D-l Smidt, orice ar zice D-sa, este de origină, adică de rasă, germană 
după tată, cum de altfel arată şi numele său. 

Afirmaţia că familia sa a venit în Basarabia mai bine de 150 ani şi că 
şi-a schimbat religia, întru nimica nu modifică faptul. Din contră, permite 
să facem remarca: acum 150 de ani Basarabia făcea parte din principatul 
Moldovei; familia sa venise să caute adăpost pe pământul Moldovei, iar 
d-l Smidt are un ciudat fel de a arăta recunoştinţa către ţara, care a dat 
ospitalitate familiei sale. 

Bunica d-lui Smidt era rusoaică, fiică de funcţionar rus, directorul 
liceului din oraşul Chişinău şi sora ambasadorului Rusiei, Nelidov, ceea ce 
explică rusofilia d-sale. 

D-l Smidt, coborând după tată şi mamă din familii imigrate pe pământ 
moldovenesc, deci românesc, este tot atât de puţin calificat să vorbească în 
numele acestei ţări româneşti. Cât despre d-l Krupenski, ultrareacţionar şi 
ţarist convins, mama sa era de origine streină, din acele familii streine, care 
sunt aşa de numeroase în Rusia şi care au, fireşte, supuşenia rusă.
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Unul din fraţii săi, Anatolie, fost ambasador la Roma, este însurat cu o 
baroană austriacă. 

Un al treilea frate al său, Paul, ar fi făcut parte din „Ohrană”, poliţia 
secretă ţaristă, după lucrarea d-lui Charles Rivet, colaborator la „Le Temps”, 
„Le dernier Romanof”, apărută în 1917. El este înrudit cu ambasadorul 
Giers, ambasador al Rusiei la Roma, fiu sau nepot al ministrului Giers 
care a ajutat la cariera politică şi administrativă a rudelor sale Krupenski. 
Numele lui Giers, fie zis în treacăt, pare a indica o origine germană. 

Tatăl său bunicul D-lui A. N. Krupenski, cu toate că e dintr-o familie 
de origine îndepărtată poloneză, după cum îl indică numele său, familie 
românizată, pe urmă rusificată, a acceptat să fie trimis de guvernul rus 
în Polonia ca mareşal al nobilimii ţării, plătit, pe când polonilor li s-a 
refuzat dreptul de a-şi alege mareşalii lor, aşa cum se practica în Rusia 
pentru această demnitate onorifică. Nu se găsise nici un adevărat rus, ca să 
îndeplinească această misiune!

Nemulţumit de a fi consimţit să meargă pentru a rusifica Polonia, al 
cărei drept la independenţă este astăzi recunoscut de toţi, el a încercat să 
uneltească ca Basarabiei să i se ia vechile ei legiuiri moldoveneşti, care să 
fie înlocuite cu legile Imperiului rus, printr-o petiţie redactată de el însuşi, 
reuşind să adune pentru ea iscălituri graţie groazei ce inspira numeroasa sa 
familie, puternică în Rusia. 

De altfel această petiţie n-a avut nici o urmare, mulţumită abilei 
intervenţiuni a patrioţilor români. 

Basarabia, pământ românesc, după mărturisirea însăşi a guvernului rus, 
care n-a cutezat să-i ridice legile naţionale moldoveneşti şi să le înlocuiască 
cu legile ruse, este românească, chiar dacă aceasta ar displace domnilor 
Krupenski şi Smidt, cu aceleaşi titluri ca şi celelalte provincii româneşti. 

Judeţul Bălţi din Basarabia se numea, înainte de anexarea din 1812 şi mult 
timp încă după aceea, judeţul Iaşi, căci Basarabia făcea parte din Moldova şi 
chiar cea mai mare parte (Nordul) nu se numea Basarabia, ci Moldova. 

Numai partea din Sud avea acest nume, de la numele familiei valahe 
domnitoare Basarab, căreia ea a aparţinut odinioară. Ruşii au extins acest 
nume la tot teritoriul, smuls în 1812 de la Moldova, cu nădejdea să facă pe 
românii din Basarabia să uite identitatea cu fraţii lor din principate. Deşartă 
nădejde!

În inimile noastre noi repetăm vechiul dicton românesc: „Apa trece, 
pietrele rămân“ şi am aşteptat timp de 106 ani plecarea năvălitorului 
detestat, care de altfel cucerirea o datora trădării delegaţilor turci, care au 
fost cumpăraţi de ruşi. 

Ce să zicem despre afirmaţia greşită a acestor domni, privitor la 
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populaţia din Basarabia, unde ei nu se găsesc decât 47% moldoveni, pe când 
în realitate sunt 70%?! Şi încă ceva: aceşti 70% sunt adevăraţi băştinaşi 
ai ţării, restul fiind sau produs al colonizărilor cu scop de rusificare, sau 
cinovnici!

De asemeni, ce să mai zicem despre afirmaţia extraordinară: „Cât 
priveşte comunitatea de tradiţii istorice, nu s-ar putea vorbi aceasta despre 
o ţară, care aparţine Rusiei de 107 ani şi care n-a fost niciodată smulsă de 
la România, pentru simplul cuvânt că aceasta încă nu exista în 1812, şi că 
conştiinţa naţională română s-a născut după această dată?!

Deci, după ei, Bucovina, de exemplu, care a fost smulsă de la 
Patria-mamă mai bine de 144 ani, nu are tradiţii istorice cu România. 
Atunci ce fac ei cu Suceava, vechea capitală a Moldovei?

Atunci Polonia, care a fost complet împărţită şi care este pe punctul de 
a se reconstitui, nu-şi mai aduce aminte deloc, după aceşti domni, că ar fi 
existat ca stat independent? Atunci ea trebueşte să se simtă nu poloneză, ci 
rusă, austriacă sau prusiană?

Cât despre afirmaţia că Basarabia nu a fost niciodată românească, pentru 
raţiunea că România nu exista în 1812, înseamnă a te juca de a cuvintele 
cu o vădită rea credinţă, căci toată lumea ştie, afară de d-nii Krupenski şi 
Smidt, că România a fost formată din Principatele Moldova şi Valahia, şi că 
Basarabia, fiind o parte din Moldova, este românească cu acelaşi titlu, ca şi 
restul Moldovei din Vechiul Regat. 

Se poate afirma, fără să alterăm adevărul, că Basarabia a fost în 1812 
ruptă de la România, care exista de fapt, la acea epocă, sub numele de 
Principatul Valahiei şi Principatul Moldovei, vasale pe atunci Turciei. 
România a moştenit drepturile celor două principate. 

Apoi, în ce priveşte afirmaţia că conştiinţa naţională românească s-a 
născut după 1812, aceasta înseamnă că aceşti străini nu cunosc istoria 
României, veche de 2000 de ani!

Scuzându-mă pentru lungimea acestor informaţiuni, pe care poate le 
cunoaşteţi, vă rog, Domnule, să primiţi expresia distinselor mele sentimente. 

D‑ra E. DONICI 

Publicat după „Viaţa Basarabiei“ Anul XII, Nr. 3‑4, martie‑aprilie 1943, p. 
49‑54. 



CAPITOLUL IV.
EVOCAREA PERSONALITĂŢII  

LUI IOAN PELIVAN

I O N  P E L I VA N 
A r t i c o l  d e  P r o f .  L i v i u  M a r i a n

Sunt oameni, care, ca şi stelele cerului, nu pot fi văzuţi şi preţuiţi decât 
atunci, când coboară noaptea şi stăpâneşte întunericul orb. 

Şi în Basarabia noastră –cine ar putea susţine contrarul? –a stăpânit mai 
mult de un veac sufletul moldovenesc ceaţă întunecoasă, în care jarul limbii 
şi al obiceiurilor noastre străbune numai rar putea trezi o rază răzleaţa, 
sfioasă de lumină vie, conştienta, care să străpungă o clipă întunericul 
apăsător, pentru a lumina şi încălzi inimile moldovenilor din Basarabia. 
Una din aceste puţine stele luminoase pe cerul întunecat al neamului nostru 
dintre Prut şi Nistru este sărbătoritul nostru de azi Ion Pelivan. Şi meritele 
sale de apostol al românismului sunt cu atât mai mari, că a crezut întotdeauna 
cu îndârjire în idealul neamului nostru, că l-a mărturisit fără sfială şi teamă 
într-o vreme, când un asemenea curaj era frate bun cu nebunia şi vecin cu 
moartea. A crezut, a luptat, a suferit surghiunul şi puşcăriile Siberiei şi a 
biruit în temeiul cuvântului sfânt al evangheliei: «crede şi te vei mântui». 

A vorbi cu acest prilej în numele unui partid politic ar fi nepotrivit, 
dl. Ion Pelivan, patriotul şi bunul român de ieri, de azi, de totdeauna, 
este al nostru al tuturora sau al nimănui. De ce i-am împuţina meritele 
împărţindu-le cu alţii?

N-am luat cuvântul în numele breslei mele dăscăleşti. Sărbătoritul e 
viu, e printre noi, şi nu este nevoie a face istoria clipelor mari, pe care le 
trăim cu toţii, a înflori în cuvintele frumoase şi alese ale oratoriei faptele, 
meritele acestui bărbat modest, care propovăduind şi luptând n-a avut decât 
o singură credinţă: că nu-şi face decât datoria faţă de neamul său. 

Totuşi, ca unul dintre cei dintâi sosiţi pe pământul Basarabiei blânde, 
robite şi uitate, în zilele tulburi dintâi ale revoluţiei ruse din 1917, am putut 
să cunosc în curs de trei ani destul de bine oamenii şi împrejurările de 
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aici, pentru a putea spune câteva cuvinte despre acest bun şi mare fiu al 
Basarabiei cu prilejul fericit de azi. Domnul Ion Pelivan este unul dintre 
primii români de dincoace de Prut, unde mai stăruie încă pe alocurea 
credinţa greşită că una-i moldoveanul şi alta e românul, care a urmărit cu 
stăruinţă un ideal politic, care pentru mulţi părea o utopie. 

La primele cursuri de limbă moldovenească pentru învăţătorii 
basarabeni din vara şi toamna anului 1917 cât şi la cele din anii următori, 
am putut afla cu bucurie din gura multora că a mai cutreierat cândva în 
taină satele Basarabiei un mare dascăl român, învăţând buchiile latineşti 
şi răspândind, odată cu broşuri şi reviste de dincolo de Prut, credinţa 
într-un ideal naţional românesc. Era dl. Ion Pelivan, care pentru credinţa 
sa neclintită în viitorul neamului său, suferise chinurile surghiunului şi 
puşcăriei şi care cu toate acestea avuse din nou curajul, la 1912, a exprima 
doliu! moldovenilor basarabeni în clipa, când la Chişinău oficialitatea rusă 
sărbătorea aniversarea de o sută de ani a alipirii Basarabiei la pieptul de 
gheaţă a ursului polar, iar câţiva buni români îndoliaţi plângeau în aceeaşi 
vreme la Iaşi nedreptatea acestei răpiri dureroase. 

L-am cunoscut personal pe dl. Ion Pelivan pentru întâia oară la Bălţi, în 
casa patriotului de acolo dl. Dumitru Vrabie. Venea îngrijorat din Chişinăul 
plin de bolşevici, pe căi primejdioase, în acea toamnă tristă a lui 1917, când 
lăcustele bolşevice prefăcuse Basarabia într-un câmp de pradă şi pustiire 
nebună. 

Văd parcă şi acum mâna de moldoveni muţi, cu grija adânc scrisă pe 
feţele îngândurate, ascultând, în tăcerea evlavioasă de biserică, cuvintele 
fostului magistrat din Bălţi. Se punea între altele chestiunea mântuirii 
Basarabiei de sălbătăcia muscălească, se discuta posibilitatea înfiinţării 
unei armate locale moldoveneşti. Şi atunci, dl. Ion Pelivan, curmând vorba 
lungă cu un gest obosit, însoţit însă de o scânteiere luminată în privirile 
agere, doveditoare de o credinţă veche, nestrămutată, zise: „Singura noastră 
mântuire sunt fraţii de peste Prut. Trebuie să-i chemăm în ajutor până mai 
e vreme”. 

Şi ajutorul a venit din fericire în curând. A venit repede după el şi 
unirea sfânta, visata de veacuri, al cărei gând bun a pornit întâi tot din 
Bălţii lui Ion Pelivan, cu Dumitru Vrabie, Gherman Pântea, Anton Crihan, 
Ion Leancă, Ion Buzdugan şi aţâţi alţi buni români. 

Ce-a urmat după aceasta, ştim cu toţii. Activitatea diplomatică a d-lui 
Ion Pelivan ca delegat al Basarabiei la Congresul de pace din Paris este 
numai încheierea firească a muncii sale dezinteresate de patriot, este 
ridicarea steagului nostru biruitor pe zidurile cetăţii noastre recucerite din 
mâinile duşmanului. 
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Acum 1900 de ani, marele poet latin Ovidiu, surghiunit pe plaiurile 
pustii şi duşmănoase ale Dobrogei noastre, trimitea din sărăcia sa unui 
prieten drag din Roma îndepărtată, o săgeată într-o tolbă scitică, însoţind-o 
de aceste rânduri: «Iţi trimit în dar o săgeată închisă într-o tolbă scitică. Iţi 
doresc să o scalzi în sângele duşmanului tău. Astfel de pene, astfel de cărţi 
posedă ţărmul nostru. Această muza se răsfaţă aici!»

Acum 25 de ani în urmă dl. Ion Pelivan ar fi putut trimite prietenilor 
săi de peste Prutul blestemat rânduri la fel, dar fără daruri. Căci nagaica 
rusă, care ar fi putut înlocui săgeata lui Ovidiu, n-ar fi primit-o românii de 
dincolo, iar pielea moldovanului, pe care scria în voie moscalul cu nagaica 
ca într-o carte veşnic deschisă, nu putea fi trimisă vie prin vama Ungheni 
sau Reni. 

Astăzi, din mila Celui de sus, prin vitejia şi sângele ostaşului român şi 
nu mai puţin prin patriotismul înţelept al fruntaşilor basarabeni, a dispărut 
graniţa Prutului, care curma în două trupul însângerat al Moldovei lui 
Ştefan. 

Avem un trup şi prin stăruinţa luminată a patrioţilor de felul dlui. 
Pelivan, vom avea un suflet întreg. 

În aşteptarea acestui suflet întreg, sănătos, puternic, care să dea viaţă 
fără moarte neamului nostru reînviat, închin paharul meu în sănătatea dlui. 
Pelivan, dorindu-i să fie şi pe viitor călăuză înţeleaptă şi neobosită a fraţilor 
săi pe calea frumoasă a patriotismului luminat. 

Publicat după revista Arhiva, anul XXIV, nr. IX‑X, p. 83‑86. 



Î N  S L U J B A  N E A M U L U I 
P a g i n i  î n c h i n a t e  l u i  I o n  P e l i v a n  

d e  P r e f e c t  E m a n o i l  C a t e l l y

Marelui luptător naţionalist Ion Pelivan, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă, 
dăruită neamului său, omagiu. 

Scânteieri în întuneric
Din obidă şi întuneric 

ridicatu‑s‑a aprig apărător al neamului, 
 care numai în grai moldovenesc 

cuvânta norodului. 

S-au scurs mai mult de trei decenii de-atunci. 
Basarabia, ruptă tâlhăreşte din trupul Moldovei lui Ştefan, îngenunchiată 

şi batjocorită gemea în cătuşele de fier ale călăului de veac. 
Întunericul o cuprindea ca un uriaş văl de doliu şi nicio licărire dătătoare 

de nădejde nu străfulgera adâncul amorţit al sufletelor moldoveneşti. 
Guvernele din Petrograd, apucate de furia unui naţionalism exagerat, 

hotărâse o seamă de măsuri drăceşti menite să schimbe cu totul înfăţişarea 
etnografică a provinciei dintre Nistru şi Prut. 

Deznaţionalizarea acestei provincii, locuită în mase compacte 
de moldoveni, într-o vecinătate a cărei primejdie ruşii o bănuiau, era 
considerată, la Petrograd, ca făcând parte din rosturile şi cerinţele timpului. 

Acţiunea a început treptat-treptat, cu mari băgări de seamă, dar 
îndeajuns de stăruitor pentru ca rezultatele ei să se resimtă cât mai apăsător. 

Banca de stat, denumită „ţărănească”, printr-o înţelegere prestabilită 
de legiuirile machiavelice ale faimosului Stolîpin, cumpăra toate moşiile 
marilor proprietari, scoase în vânzare – fie voit, fie sub presiunea 
administrativă – pe care apoi, le coloniza cu ruşi şi rusificaţi aduşi din cele 
patru vânturi ale imperiului moscovit. 

Populaţia băştinaşă, şi în special moldovenii, chiar dacă nu erau 
înlăturaţi făţiş de la beneficiul acestor cumpărări de moşii, erau înlăturaţi, 
în mod deghizat, prin condiţiunile grele ce li se puneau. 

Pe câtă vreme coloniştilor nu li se cerea nicio plată pentru pământurile 
ce le erau date în stăpânire, moldovenilor li se pretindea achitarea anticipată 
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a câte 100 de ruble de desetină, ceea ce în valuta de azi ar reveni la circa 
10 000 de lei, pentru 11 500 mp de pământ. 

Aceste preţuri nu puteau fi suportate decât de bogătaşii satelor, iar 
marea majoritate a celor săraci era nevoită să părăsească Basarabia spre a 
se coloniza în îndepărtatele ţinuturi ale Caucazului, Siberiei, Turkestanului, 
Amurului şi alte regiuni din Extremul Orient. 

Astfel se face că, în acea tristă epocă, o mare parte a populaţiei 
moldoveneşti din Basarabia a luat drumul înstrăinării, iar pământurile ei 
străbune au fost cotropite de venetici, care şi-au durat aşezări temeinice în 
inima Basarabiei. 

Plecaţi din locul lor de baştină, nefericiţii moldoveni – prin forţa 
lucrurilor – deveneau instrumentul de rusificare al altor neamuri trăitoare 
în regiunile pe care le colonizau. 

Orice posibilitate de revenire la locurile lor străbune, părăsite în 
durerosul exod, le era zădărnicită prin piedicile şi greutăţile, de nesuportat, 
ce li se ridicau în cale. 

Şi astfel, drăceştile concepţiuni „stolîpiniene”, care au dus la divizarea 
şi dezagregarea forţelor omogene din putredul imperiu ţarist, au avut un 
rezultat dezastruos pentru cauza noastră naţională din Basarabia. 

Nicio naţionalitate, care forma scheletul şubred al marelui imperiu, n-a 
avut de suferit mai mult pe urma măsurilor de „rusificare“ ca populaţia 
moldovenească. 

Stăpânirea vremelnică de-atunci n-a precupeţit adâncirea prăpastiei ce 
trebuia să despartă Moldova de dincolo şi de dincoace de Prut. 

La hotarul dinspre regat, se ridicase parcă un zid chinezesc, nimic nu 
era îngăduit să ne vină de acolo. 

Un ziar, o carte românească pentru astâmpărarea setei de cultură, 
în limba străbună, a celor trei milioane robiţi, nu se putea găsi în toată 
pravoslavnica împărăţie. 

Severitatea administraţiei mergea până acolo încât de multe ori confisca 
cărţi franţuzeşti, din cauza că vistavoii poliţiilor de frontieră nu erau în 
stare să le deosebească de cele româneşti. 

Dar, nu numai în Basarabia se simţea această oprelişte pentru slova 
românească. 

În marile centre ale Rusiei, şi în special la Odesa, unde se tipăreau cărţi 
în toate limbile europene şi orientale, până când şi bulgară era reprezentată 
printre acele publicaţiuni, n-ai fi găsit o carte românească, să fi dat cu 
puşca – vorba românului!... 

Mi-amintesc cum într-o zi am colindat toate librăriile din Odesa în 
căutarea unei cărţi scrisă în limba română, dar mi-a fost peste putinţă să 
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găsesc. La un singur anticar bătrân, printr-o întâmplare inexplicabilă, am 
aflat una uzată şi ferfeniţită, pe care bătrânul mi-o prezentase ca „raritate”. 

Politica şovinistă rusească, în Basarabia, în mare parte îşi ajunsese 
scopul. 

Administraţia şi politica gubernială din acele timpuri exercitau o 
nemaipomenită teroare. Persoana Împăratului şi a prepuşilor săi, începând 
cu miniştrii şi sfârşind cu „ureadnicii“ beţivani, erau mai presus de orice 
discuţie. 

Mi-amintesc o scenă din copilărie, care dovedeşte până la evidenţă 
frica ce pusese stăpânire pe sufletele tuturor în acele vremuri de restrişte. 

Mama, petrecând într-o zi pe frate-meu, care pleca la învăţătură, 
îngrijorată şi cu glasul înecat de plâns, l-a sfătuit:

– Dragul mamei, să nu te gândeşti cu rău la ’mpăratul, că te-or lua 
hainii şi te-or aresta de n-oi mai auzi de numele tău, aşa cum a păţit şi 
feciorul popii din Dumbrăviţa!... 

Auziţi, „să nu te gândeşti cu rău la ’mpăratul”... vasăzică numai a te 
gândi „cu rău la împăratul”, în mintea moldovenilor noştri, constituia un 
mare delict, dacă nu chiar o crimă, pentru care te putea aresta şi... trimite 
de nu ţi se mai ştie de urmă!... 

Scena m-a impresionat adânc atunci şi nici azi nu pot s-o uit. 
Când mă gândesc la ea, parcă aud glasul rugător şi înlăcrămat al mamei:
– ... să nu te gândeşti cu rău la ’mpăratul!... 
Şi aceasta doar, nu pentru că moldovenii ar fi anarhişti, ori mai ştiu 

eu ce soiu rău de organizaţie politică, ci pur şi simplu, era o recomandare 
naivă, pentru că – în acele timpuri – orice simbriaş al imperiului, ţi-ar fi 
putut înscena un complot, ori, cel puţin un ultraj adus persoanei ţarului, ca 
să poată motiva exilul sau închisoarea. 

Teroarea pătrunsese adânc în firea poporului moldovenesc, copleşit de 
nevoi şi de formidabila putere a ţarului rusesc. 

În special, de la 1873, dată la care au început şi moldovenii să fie luaţi 
„în muscali”, şi când au început să cunoască, sub nagaică, în cei cinci ani 
de oştire, puterea pravoslavnicei împărăţii, orice cutezanţă de afirmare era 
cu desăvârşire paralizată. 

Apoi sistemul de repartizare a tinerilor recruţi, prin regimentele din afara 
graniţelor Basarabiei (pentru că nici nu se putea concepe altfel) se făcea în 
aşa proporţie încât n-ai fi găsit 2-3 moldoveni în una şi aceiaşi unitate. 

Complet izolaţi conaţionalii lor, erau nevoiţi să înveţe ruseşte şi peste 
5 ani când se întorceau la vetre, vorbirea moldovenească căpăta expresii 
de aşa natură încât devenea de neînţeles pentru cei nefamiliarizaţi cu 
neologisme ruseşti. 
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Boierii basarabeni, stăpânitorii de drept şi de fapt ai avuţiilor funciare, 
în proporţie de 90%, în marea lor majoritate străini de neamul nostru, ori 
rusificaţi definitiv prin cele câteva generaţii de înaintaşi, care au suportat 
dominaţia moscovită, erau ei însăşi un minunat instrument de rusificare în 
mâinile guvernatorilor ruşi. 

Pentru ei, afară de mici excepţii, bineînţeles, problema naţională 
românească în Basarabia încetase de mult de a-i mai preocupa, 
considerându-se oarecum mândri că şi-au aflat stăpân pe Ţarul tuturor 
ruşilor, a cărui falsă strălucire îi orbise şi-i atraseră precum sunt atraşi 
fluturii, în bezna întunericului, de para plăpândă a unei lumânări. De 
asemenea, tagma preoţească, formată, aproape în întregime din ruşi şi 
rusificaţi, cu educaţia făcută în seminariile teologice unde singura grijă a 
educatorilor nu era alta decât să le inspire exagerate sentimente naţionale 
ruseşti, a contribuit mult la înstrăinarea limbii şi datinilor noastre străbune. 

Moldovenilor de baştină, pe măsură ce se apropia împlinirea veacului 
de robie, li se închidea tot mai mult porţile acestor seminarii, aşa că nu e 
de mirare faptul, că pe la 1890, în toate satele moldoveneşti din Basarabia, 
nu se găseau preoţi, care să slujească în limba românească. Mai mult, chiar 
registrele de stare civilă erau ţinute în limba rusă; necunoaşterea ei bine 
atrăgea după sine scoaterea din slujbele clericale. 

M e r g e  v e s t e a

Faţă de aceste dureroase stări de lucruri, conştiinţa naţională în 
Basarabia, devenise ca şi inexistentă, în manifestările ei publice. 

Din când în când, se ridica glas rătăcit, manifestându-şi, stingher şi 
timid, îngrijorarea faţă de măsurile câineşti ale vremelnicei stăpâniri şi de 
sumbra perspectivă a dispariţiei elementului băştinaş din această provincie. 

Populaţia, în întunericul în care se scufunda, ajunsese a nu-şi mai simţi 
jugul. Se îndobitocise parcă... 

O amorţeală cuprinsese întreaga noastră populaţie moldovenească. 
În acest timp însă, opera de rusificare înainta cu paşi vertiginoşi, iar 

vorbirea curentă a neamului nostru, ajunsese a număra 50% neologisme şi 
cuvinte stâlcite din limba rusă. 

Şi totuşi, trebuie să recunoaştem că acţiunea de rusificare a Basarabiei, 
începută la 1812, nu s-a făcut după un plan bine stabilit decât de la anul 
1870. De la această dată, elementul autohton era într-adevăr ameninţat de 
marea primejdie a dispariţiei. 
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Aceasta era starea Moldovei dintre Prut şi Nistru, atunci când dintr-un 

capăt în celălalt, a răzbătut un strigăt de alarmă, ca o străfulgerare în bezna 
adâncă a nopţii. 

Zvonul se lăţise uimitor de repede. 
Populaţia moldovenească vorbea cu însufleţire despre un tânăr de 

obârşie moldovenească, care înfruntând mânia ocârmuirii de atunci, ar fi 
purces făţiş la o aprigă propagandă de trezirea conştiinţei româneşti, în 
provincia subjugată, şi că ar fi pornit chiar lupta pentru reîntronarea limbii 
şi obiceiurilor străbune, în viaţa de obşte a norodului moldovenesc. 

Ştirile luau proporţii de basm. 
Dârzenia şi curajul tânărului erau socotite fapte cutezătoare, dacă nu 

chiar supraomeneşti. 
„– Să te iei la harţă cu împăratul, nu-i lucru de glumă!... se minunau 

moldovenii cu sufletele amorţite, dar neînstrăinate. 
„– Ba, ce mai, Siberia o să-l înghită pe nelegiuitul acesta. Cum cutează 

el să înfrunte pe Măria Sa?...“ aruncau săgeţile lor veninoase rusificaţii ce 
voiau să pară mai patrioţi decât toţi ruşii. 

Şi vestea se depăna mereu, din gură-n gură, din sat în sat, împletindu-se 
în fel şi chipuri de poveşti năzdrăvane, care aveau să aprindă imaginaţia vie 
a populaţiei moldoveneşti. 

Şi astfel, din toropeala şi întunericul unui veac de robie, pentru prima 
dată, scânteiase o licărire de lumină adevărată, profilându-se nedesluşit 
încă, peste satele moldoveneşti, resfirate pe întregul cuprins al Basarabiei. 


S-a scurs vreme multă de-atunci. 
Întâmplări nebănuite au dovedit vremelnicia lucrurilor omeneşti. 

Temeliile lumii, au fost zguduite. Împărăţii puternice şi-au găsit sfârşitul 
nimicnicielor, în neantul prăbuşirii totale... 

Alte rânduieli sociale au luat locul celor ce au fost. 
Basarabia, coastă din coasta Moldovei lui Ştefan, a trecut şi ea prin 

grele frământări. Azi nu mai este gubernie moscovită, ţinută în întunericul 
de veac, iar limba neamului – pentru care a luptat tânărul de atunci, nu mai 
este hulită, – este limba celor 20 milioane de români împrăştiaţi pe plaiurile 
fermecător de frumoase ale României Mari, „este limba vechilor cazanii...“ 
cum aşa de frumos a cântat-o – mai târziu nefericitul poet basarabean, 
Mateevici. 
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Nedreptăţile şi împilarea de-atunci au trecut ca un vis urât... luptătorul 
şi-a atins ţinta: calvarul neamului său, a luat sfârşit. 

Şi totuşi, când dau frâu liber aducerilor-aminte, să mă poarte cu ani 
înapoi, parcă retrăiesc şi azi emoţia ce m-a cuprins atunci, când am aflat 
„vestea cea mare“ ce făcuse ocolul Basarabiei, acum treizeci şi mai mult 
de ani. 

Era într-o vară. 
Satul meu natal – veche aşezare mazilească – îşi aştepta tineretul plecat 

la învăţătură prin diferite oraşe ale pravoslavnicei împărăţii. 
Venisem în concediu, să-mi văd părinţii. 
Un frate, care-şi făcea studiile la Bălţi, îmi aduce „vestea”. 
„– Să vezi, începe el timid, în Bălţi, de câtva timp a venit un tânăr 

jurist. Îi zice Ion Pelivan, şi nu vorbeşte decât în grai moldovenesc. 
– Cum spui că-l cheamă?... mă informez eu. 
– Ion Pelivan, îmi răspunse fratele meu, cu oarecare stinghereală. 

Vorbeşte aşa de frumos în graiul nostru că-l poate înţelege şi bunicul.”
Bunicul era socotit puritanul satului. Singurul care nu-şi stâlcise 

vorbirea. Un bătrân aşezat, cu înfăţişare blajină şi cu susur de izvoare în 
grai. 

În scurgerea vremurilor se încăpăţînase a nu învăţa o boabă ruseşte. 
Nu ştia decât limba în care se născuse şi-n care ar fi vrut să închidă ochii... 
Rămăsese un inadaptabil!

Purtarea vorbirii lui îl consacrase, în ochii noştri, drept autoritate de 
necontestat în materie de grai moldovenesc. 

Apropierea voită, făcută de fratele meu, între vorbirea lui Pelivan şi cea 
a „bunicului”, a fost îndestulătoare spre a-mi deştepta în suflet nădejdi de 
mai bine pentru obidita noastră limbă moldovenească. 

Începusem a vedea în Pelivan – numai din spusele altora chiar, înainte 
de a-l fi cunoscut personal – pe adevăratul mântuitor şi erou al neamului 
nostru, în Basarabia. 

Şi nu m-am înşelat... 
Întâmplările de mai târziu aveau să mă-ntărească în convingerea mea. 

Acţiunea tânărului moldovean, îşi găsea reazăm în spiritele rapsozilor şi 
cronicarilor ce se învrednicise de cinstirea limbii româneşti. Nu se putea ca 
această nobilă afirmare să rămână fără răsunet. Conştiinţa moldovenească 
era numai amorţită. Asupritorul de veac, a reuşit să ne stâlcească limba; 
să ne întunece mintea, dar n-a putut să ne smulgă din suflet şi simţirile 
ascunse... În noi trăiau, fără să bănuim, strămoşii de milenii, iar în vinele 
noastre curgea sângele arcaşilor lui Ştefan!... 

Numai astfel, se explică răsunetul stârnit de acţiunea începută de Pelivan. 
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Sufletele moldovenilor vibrau ca nişte coarde simţitoare la atingerea 
nevăzutelor unde ale văzduhului. 

Stăpânirea vremelnică, sesizată, începuse să-şi dea seama că 
maşinaţiunile ei sunt date pe faţă. Minciuna şi împilarea nu mai prindeau. 
Guvernatorul de la Chişinău chibzuia măsuri de înfrânarea curentului de 
redeşteptare românească, iar Ion Pelivan ca un Făt – Frumos din poveşti, 
lupta din răsputeri – în cadrul legilor existente atunci – la risipirea neştiinţei 
şi întunericului cuibărite în satele moldoveneşti... Capetele hidrei începuse 
a cădea unul după unul, sub paloşul năzdrăvan al luptătorului. 

Faima lui Pelivan lua proporţii nebănuite. 
Eu, ardeam de nerăbdare de a-l cunoaşte, de a-i vorbi şi de-al încuraja 

în acţiunea lui. 
Simţeam o inexplicabilă atracţie către promotorul acestei mişcări. 
Felul cum înţelesese problema naţională în Basarabia, şi în special felul 

în care-şi îndreptase acţiunea sa pentru recucerirea drepturilor încălcate ale 
moldovenilor şi luminarea lor, îl deosebea fundamental de ceilalţi luptători 
basarabeni, ridicându-l cu mult în ochii celor cu simţire şi conştiinţă 
românească

Î n t â l n i r e a

Printr-o împrejurare pe care o aranjase destinul, într-o bună zi, m-am 
pomenit faţă-n faţă cu mentorul românismului din Basarabia. 

De când doream eu acest lucru!... Şi acum, iată-mă, pe neaşteptate 
strângându-i mâna. Nu-mi venea să cred. 

Era într-o vacanţă de Crăciun. 
Venisem tocmai din fundul Ucrainei, din oraşul Umani, unde-mi era 

garnizoana. 
De când ieşisem ofiţer, îmi vizitam cunoştinţele la Paşti şi la Crăciun, 

cu o regularitate matematică. 
Mă găseam în casa boierului moldovean, Nicolae Borcea, când şi-a 

anunţat vizita şi Ion Pelivan. 
Am fost prezentaţi, unul altuia, de către gazdă. Figura lui de medalie 

şi privirea ochilor săi melancolici aveau un farmec necunoscut mie până 
atunci. De la prima vedere inspirau numai cinste şi încredere... 

Am ciorovăit multe şi de toate. Mi-am spus părerile, ascultându-i-le pe 
ale lui. 

Ne-am înţeles repede: acţiunea de redeşteptare românească în 
Basarabia, trebuieşte făcută de toţi acei ce au un pic de conştiinţă naţională. 
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Entuziasmat de părerile mele, Pelivan, cu lacrimi în ochi mi-a zis:
„– Mare-i Dumnezeu! Dacă şi în rândurile ofiţerimii ruseşti se mai 

găsesc români, care să nu-şi uite obârşia şi să nu-şi renege neamul, atunci 
poporul nostru nu se va pierde!...”

Eram fericit şi mulţumit de prorocirile lui Pelivan. 
„– Mare-i Dumnezeu!... Poporul nostru nu se va pierde!...“ pentru 

prima dată auzeam aceste sfinte vorbe, rostite cu căldură şi încredere de cel 
ce-şi luase asupră-şi marea sarcină de a-i lumina cărările şi de a-i conduce 
paşii – nesiguri – către limanul mântuirii. 

Am continuat discuţia. 
M-a uimit bogăţia de cunoştinţe a lui Pelivan. Paginile din istoria 

glorioasă a neamului românesc căpătau, în expunerea sa documentată, 
înălţimi de culmi; graiul letopiseţelor – acorduri de ghitară, iar starea 
deplorabilă a moldovenilor subjugaţi, îmi era descrisă cu multă amărăciune 
în suflet şi cu melancolii de doină străveche... 

La un moment dat, cu inima copleşită de durere, i-am mărturisit:
„– Sunt ofiţer într-o armată străină. Nu pot răbda să-mi văd neamul 

împilat şi eu să port, ca o sfidare, uniforma asupritorilor lui. Mă bate gândul 
să las totul baltă şi să trec Prutul, în Regat. Vreau mai bine să fiu cioban în 
ţara fraţilor mei, decât să continui a duce o viaţă potivnică aspiraţiilor mele 
naţionale.”

Pelivan, m-a privit lung, parcă ar fi voit să-mi străbată adâncul sufletului 
şi, cu mâhnire în glas mi-a zi mustrător:

„– Şi ce ai rezolva cu acesta?... Nu cumva crezi că regatul duce lipsă 
de oameni?... 

– Nu, nu cred aceasta, dar văd că altfel n-aş putea fi de folos neamului 
meu. Simt că mă înăbuşă atmosfera de aici. Dincolo, cred că aş putea activa 
altfel. 

– Greşită credinţă!... Vrei să faci carieră şi să apari martir înainte de a 
fi făcut ceva pentru acest titlu. Peste Prut, vei fi bine primit, fii sigur. Cei 
de acolo te vor ajuta să urci repede treptele sociale, aşa cum s-a întâmplat 
cu Hasdeu, Arbore, Stere, Cazacu, ş.a., dar nu văd binele ce ar rezulta din 
aceasta, pentru cei rămaşi, în întuneric, dincoace de Prut. Nu Regatul are 
nevoie de minţi luminate, el are destule, ci Basarabia duce lipsă de acestea. 
Purtarea d-tale în asemenea împrejurări ar echivala cu o dezertare de la 
datorie. Nu dincolo, ci dincoace de Prut, trebuieşte făcut românism!...”

Replica lui Pelivan m-a şfichiuit ca o plesnitură de bici. 
Am cugetat adânc şi am văzut că are multă dreptate. 
„– Bine, am zis eu, resemnându-mă, dar ce-aş putea face pentru cauza 

românească din Basarabia, în situaţia în care mă găsesc. Uniforma de 
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ofiţer îmi paralizează posibilitatea oricărei acţiuni. Sunt prea încorsetat de 
disciplină cazonă. 

Îmi sunt mâinile legate...”
„– Hm, cum ce-ai putea face? Sufletul şi inima d-tale, nu-ţi sunt doar 

încorsetate. Cine ţi-ar putea lua în nume de rău dacă în împrejurări prielnice 
ai încerca să scoţi în evidenţă calităţile neamului d-tale; ai încerca să-i faci 
cunoştinţă istoria şi cultura lui, aşa cum s-a dezvoltat în ţară liberă?... 

N-ai îngădui ticăloşilor să-l bârfească şi mai cu seamă ai căuta să 
spulberi scorniturile înşelătorilor, că cei de dincolo de Prut, n-ar fi fraţi cu 
noi şi că n-ar avea aceleaşi credinţi şi aceleaşi dureri ca ale noastre... 

Dacă fiecare am face asta, cu convingere şi stăruinţă, în cercul nostru, 
ar însemna foarte mult în acţiunea de redeşteptare a acestei provincii”, – a 
continuat vorba Pelivan. 

„– Ce vom face noi – îmi spune mai departe – atunci când putregaiul 
rusesc se va prăbuşi în urma unui război mondial ori a unei revoluţii, iar 
naţionalităţile oprimate îşi vor fi căpătat libertatea de acţiune?... Noi, în 
lipsa unei conştiinţe treze şi a unor conducători de ispravă, vom fi mereu în 
trista situaţie de a rămâne alături de asupritorii de azi. 

Nu!... Hotărât lucru: Regatul are suficiente cadre şi oameni de ispravă. 
Rostul nostru – al meu, al dumitale şi al celorlalţi cu simţire neînstrăinată – 
este aice!... Să luptăm în cadrul legiuirilor existente la luminarea 
moldovenilor noştri, până când vom birui. 

Trebuie să facem din ei oameni întregi la minte şi conştienţi de obârşia 
lor. Numai aşa ne vom putea ridica la nivelul celorlalte naţionalităţi 
oprimate, care-şi cer dreptul la viaţă şi la libertate, cum sunt polonezii, 
lituanienii, ş.a... .”

Câtă dreptate avea acest om! Claritatea vederilor sale şi cunoaşterea 
amănunţită a stărilor politice de-atunci, l-au făcut să prevadă întâmplări ce 
aveau să urmeze. 

M-am despărţit cu convingerea că soarta românismului în Basarabia, 
se găsea pe vrednice mâini. 

N-am mai demisionat din armată şi n-am mai trecut Prutul, aşa cum mă 
bătea gândul. Am trecut în schimb Nistrul, şi pe oriunde mi-am purtat paşii 
şi nostalgia pământului străbun, n-am încetat o clipă de a urma cu sfinţenie 
sfaturile îndrumătorului moldovean. 

La Odesa am făcut prozeliţi. Ţineam contact cu un grup de studenţi şi 
militari, înjghebând chiar o societate de cultură românească. Bineînţeles că 
funcţiona fără aprobarea şi ştirea „ohranei”. Şedinţele le ţineam în taină, 
începusem a aduce cărţi de peste Prut. Misionarii Ardealului şi ai Regatului 
au început să ne viziteze din când în când, dându-ne frăţeşte îndrumări şi 
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optimiste speranţe. Vedeam, în fine, că strădaniile şi sfaturile lui Pelivan 
începuse a da roade. Calvarul se apropia de sfârşit. 

Contactul strâns cu celelalte naţionalităţi ca şi noi ne-a înlesnit o 
conlucrare rodnică. Ideea, tot lui Pelivan i se datorează. Pentru mintea lui 
clarvăzătoare, o acţiune stingheră, n-ar fi putut avea sorţi de izbândă. El 
spunea că, până la o desăvârşită luminare a norodului moldovenesc, acţiunea 
noastră trebuie să meargă paralel cu cea a polonezilor şi lituanenilor, pentru 
realizarea scopului final: Prăbuşirea imperiului şi libertatea noroadelor 
subjugate. 

Ce profetice viziuni!... 

A p o s t o l a t u l

Izbucnirea revoluţiei ruseşti, prin care fatal a trebuit să treacă şi 
Basarabia, l-a găsit pe Ion Pelivan cu un activ de douăzeci ani de apostolat, 
neşovăielnic, în slujba intereselor superioare ale neamului românesc. Era 
un record!... Nimeni, – nici până la dânsul, nici după dânsul, – nu se poate 
mândri cu aşa ceva. 

Strădaniile lui de-atunci, nu pot fi cântărite decât în perspectiva 
istoriei. În împrejurările de astăzi, când invidia, ura şi patimile politice au 
pus stăpânire pe minţile multora şi au întunecat – grosolan – obiectivitatea 
faptelor, – e greu ca Ion Pelivan să fie apreciat aşa cum se cuvine…

Cronicarului nepărtinitor, dezbrăcat de resentimente şi invidie, care va 
scrie – mai târziu – epopeea reîntregirii poporului român, în străvechile-i 
hotare, – îi revine greaua sarcină de a fixa personalitatea lui Ion Pelivan în 
lumina adevărului şi de a-l aşeza în rândurile marilor aleşi ai acestui neam. 

 Numai aşa, posteritatea, va fi în măsură să cunoască adevărurile 
istorice asupra împrejurărilor în care s-a plămădit închegarea unităţii 
noastre naţionale, în diferite provincii robite, şi în special, în Basarabia. 
Virtuţile poporului român n-au încetat să se manifeste nici chiar sub jugul 
imperiului moscovit. 

Din împilare şi umilinţă s-a ridicat Ion Pelivan şi împotriva lor a luptat 
o viaţă de om, cu tenacitatea şi credinţa idealistului pe care loviturile sorţii 
îl întăresc şi mai mult în convingerile sale. 


Condiţiile de luptă au fost peste măsură de grele. 
Populaţia românească din Basarabia, în momentul anexării (1812), 

trecută prin atâtea greutăţi, după cum am mai arătat, nu avea o cultură 
naţională şi o cunoaştere de sine. 
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Clasa boierească, în majoritatea ei, prin privilegiile acordate de noua 
stăpânire şi mai cu seamă prin încuscriri, a fost câştigată definitiv cauzelor 
ruseşti. 

Clerul, sărac, fără posibilităţi de manifestare naţional-românească, 
depinzând în totul de autoritatea centrală bisericească din Moscova, care 
pe lângă religie mai făcea şi politică şovinistă, – ajunsese de la început un 
instrument docil în mâinile guvernelor ruseşti. 

Ignoranţa şi firea fatidică a ţăranului moldovean, lipsa completă de 
îndrumători şi sfătuitori, îl făceau să primească, cu resemnare, toate umilinţele 
ce se abăteau asupra lui. Când se întâmpla să opună vreo rezistenţă – pasivă, 
bineînţeles – o făcea mai mult din instinct decât din raţiune… Aşa că, o clasă 
românească de intelectuali conştienţi, care să fi fost puşi în slujba neamului, 
la începutul dominaţiei ruseşti în Basarabia, nu exista. 

Nici despre o burghezie românească, în acele timpuri, nu poate fi vorba. 
Pătura mai înstărită era formată, în întregime, din venetici greci, armeni, 
evrei, polonezi şi alţii. Moldovenii formau marea masă a populaţiei sărace 
de la sate, copleşită de toate nevoile şi niciodată luată în seamă. Munca ei 
era speculată atât de stăpânirea vremelnică cât şi de lipitoarele aciuate în 
târgurile şi oraşele basarabene. 

O acţiune de rechemare la viaţă a acestei populaţii nenorocite, de 
redeşteptare naţională, de ridicare din mocirla în care se cufunda, – devenise 
o problemă de nerezolvat… Din când în când se ridicau glasuri disonante, 
ca un strigăt în pustiu, – ca o ultimă chemare de ajutor a celui ce se îneacă. . 

Dar cine să audă?... 
Întunericul era de nepătruns şi stăpânirea neîndurătoare!... 
Cei ce ridicau glasul lor întru apărarea românismului în Basarabia 

erau socotiţi duşmani ai stăpânirii şi trataţi ca atare. Unii se descurajau 
de la primele neizbândiri, iar alţii se expatriau în ţara liberă de peste 
Prut. Niciunul – până la Ion Pelivan – n-a încercat o acţiune continuă şi 
sistematică de redeşteptare naţională în această provincie. 

 Principele Moruzi, stăpânitor de moşii nesfârşite în Moldova dintre 
Prut şi Nistru, – cult, cu sentimente româneşti nezdruncinate şi cu mari 
posibilităţi de luptă, – a părăsit Basarabia în ghearele întunericului, trecând 
Prutul, în regat… A capitulat înainte de a începe lupta…

B. P. Hasdeu, savant, român dintr-o bucată, om conştient de starea 
nenorocită în care să zbătea populaţia românească de pe aceste meleaguri, – 
la fel a procedat. A trecut Prutul…şi a făcut carieră!

Constantin Stere, luptător încercat. Călit în ocnele Siberiei. Din fragedă 
copilărie a atacat politica de sugrumare ce se ducea în imperiul ţarilor. 
S-a revoltat şi a pătimit pentru democraţia rusească, preconizând – doar – 
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îmbunătăţirea stărilor din Basarabia, în cadrul unui stat democratic rusesc, 
şi nimic mai mult. Problema specific naţională a acestei provincii nu l-a 
interesat niciodată. Se identificase doar cu acţiunea marilor revoluţionari 
ruşi, în cadrul căreia a şi luptat. Când a fost încolţit de stăpânirea de atunci 
şi după reîntoarcerea din exil, a părăsit Basarabia, stabilindu-se la Iaşi. 
Aşa se şi explică de ce acţiunea lui, care ar fi putut avea sorţi de izbândă, 
a rămas o simplă încercare ratată. Ea n-a putut stârni ecou în Basarabia, 
pentru că nu avea nimic comun cu structura sufletească a acestei provincii. 

Ion Pelivan însă este singurul luptător basarabean care şi-a marcat 
activitatea cu un program bine chibzuit, în cadrul intereselor naţional – 
româneşti. Nu l-au speriat nici persecuţiile şi nici ocnele Siberiei. El 
a fost singurul care a preconizat ideea ca luptătorii basarabeni să nu se 
contopească în politica rusească, ci să activeze pentru realipirea Basarabiei 
la Regatul României. Aceasta era ţinta, însă pentru atingerea ei nu trebuiau 
neglijate corelaţiunile. 

Obiecţiilor ce i se făceau că aceasta ar fi o politică greşită; că populaţia 
regatului s-ar fi zbătând în ghearele unui regim odios; că oligarhia regatului 
ar fi dus ţărănimea românească la sapă de lemn; că situaţia muncitorimii 
este degradantă, tuturor acestora, Ion Pelivan, le răspundea invariabil: 

„– Stările sociale, de oriunde, sunt schimbătoare. Vor trece, vor 
fi reformate! Deocamdată, nu trebuie să ne preocupe decât unitatea 
neamului… Aceasta este ţinta de milenii şi credinţa unui popor. La ea 
trebuie să ajungem! Numai atunci neamul românesc unit va fi în stare 
să înlăture relele sociale care-l rod şi să-şi formeze rosturi de viaţă nouă. 
Forţele naţional-creatoare vor fi singurele în măsură să elaboreze formule 
şi să impună măsuri pentru reuşita lor. Viitorul naţiei româneşti să fie 
plămădit de conştiinţa românească!”. 

Iată ce voia Ion Pelivan. 
Pentru el, calea ce avea să ducă la izbândirea cauzei româneşti în 

Basarabia era trasată. Spunea că, interesele noastre naţionale, pentru 
moment, dictau susţinerea ori a politicii de dreapta reacţionară, care prin 
stupiditatea şi persecuţiile ei, avea să accelereze prăbuşirea imperiului, –- 
ori politica bolşevică, care va distruge coeziunea statului rusesc, dându-ne 
posibilitatea şi nouă să ne spunem cuvântul în chestiunile ce ne privesc. 

Ca scop imediat, propaganda şi politica lui Ion Pelivan, urmărea:
1. Să pregătească puternice cadre intelectuale, care la timpul potrivit 

să conducă mişcările naţionale spre unire, – şi 
2. Să pregătească spiritele populaţiei româneşti din Basarabia, pentru 

această unire. 
Întru realizarea acestor deziderate, Ion Pelivan s-a dăruit fără nicio 
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rezervă… Cu energia, stăruinţa şi statornicia pe care numai credinţa fanatică 
ţi-le poate insufla, – acţiunea lui n-a cunoscut osteneală. 

Şi-a propovăduit crezul ca un adevărat apostol: în biserici, ca şi 
în societate; pe stradă, ca şi în întruniri publice; la sate, ca şi la oraşe, –  
pretutindeni, unde a găsit inimi deschise şi suflete care să-l înţeleagă, 
n-a încetat să le împărtăşească dragostea lui sfâşietoare de neam şi să le 
redeştepte sentimentele lor adormite sub zgura vitregiei vremurilor. 

Pornise la luptă cu întunericul şi voia să-l biruie. Voia să spulbere 
minciunile urzite în jurul neamului românesc şi să-l ridice pe culmile 
visurilor lui de mărire…L-a preocupat, în deosebi, evidenţierea originii 
nobile a neamului nostru; luptele lui de veacuri pentru menţinerea 
specificului etnic, credinţei şi obiceiurilor străbune; personalităţile pe care, 
acest neam, le-a dăruit omenirii; dârzenia celor din Ardeal, în lupta lor 
milenară cu pajura ungurească, – ori conştiinţa celor din Bucovina, întru 
apărarea drepturilor lor imprescriptibile… Astfel, prin gura lui Ion Pelivan, 
ţăranul român din Basarabia, a putut afla de existenţa unor fraţi liberi şi a 
altora robiţi ca şi el, – dar care se luptau voiniceşte să-şi păstreze comorile 
sufleteşti ale neamului. 

Pentru prima dată, principiul conservării neamului şi viziunea închegării 
unităţii lui naţionale, în graniţele Daciei antice, prindeau contururi în mintea 
moldovenilor noştri din Basarabia. 

Ion Pelivan le deschisese ochii minţii şi le sădise în inimi dorinţa de 
libertate… Numai aşa se face că la momentul istoric, Basarabia a fost în 
măsură să se manifeste din punct de vedere naţional. Cei douăzeci ani de 
statornică activitate ai lui Ion Pelivan au putut trezi în masele ţărăneşti 
basarabene interes pentru ideea naţională, nivelând terenul şi înlăturând 
piedicile din calea ce avea să ducă la împlinirea visului său drag: Unirea. 
Tineretul şcolar, pătruns de crezul lui Ion Pelivan, condus şi călit de flacăra 
naţionalismului acestuia, a format, în timpul revoluţiei ruseşti, acea minunată 
falangă de luptători, invidiată de toţi revoluţionarii din Rusia pentru curajul, 
disciplina şi cuminţenia dovedite întru înfăptuirea scopului propus. 

Am ascultat, personal, discuţii în care ucrainenii, georgienii şi chiar 
polonezii (socotiţi pe atunci cei mai conştienţi în acţiunea lor) nu mai 
pridideau cu laudele la adresa mişcării noastre naţionaliste, dând-o ca 
exemplu de ordine şi coeziune. 


Privind desfăşurarea evenimentelor din Basarabia, prin prisma 

realităţilor – în timp şi spaţiu – am vedea că, acolo unde activitatea lui Ion 
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Pelivan a fost mai stăruitoare – în judeţul Bălţi, de exemplu – găsim pe 
cei mai vajnici luptători ai cauzei româneşti. Dăcă n-am enumera decât pe 
Pantelimon Halippa, Anton Crihan, Ion Buzdugan, Porfirie Fală, Ion Văluţă, 
Dumitru Vrabie, Constantin Leancă, Diomid Calistru, Ion Păscăluţă, dr. 
Ceapă, prof. Pârnău, Gherman Pântea, Leahu ş.a.m.d., ar fi destul spre a ne 
da seama de ascendentul moral ce l-a avut Ion Pelivan în masele largi ale 
populaţiei moldoveneşti şi de marea lui personalitate pentru viaţa naţională 
din Basarabia. Dovada logică a celor afirmate de noi, o formează şi gestul 
simbolic al adunării zemstvei ţinutului Bălţi, atunci când, la 3 martie 1918, 
în glas unanim, a cerut unirea Basarabiei cu ţară mamă, fără condiţii. 

„Noi, mai jos iscăliţii membri ai zemstvei ţinutului Bălţi…(aşa 
glăsuieşte petiţia legionarilor creaţi de Ion Pelivan, a moldovenilor din 
zemstvă în frunte cu Ion Scobiolă, către preşedintele lor)… cu cinste vă 
rugăm să aveţi bunătatea ca, înainte de a întra în rânduiala zilei hotărâtă 
pentru adunarea de astăzi a zemstvei, să puneţi la glăsuire dorinţa noastră, 
arătată mai la vale, de a ne uni cu ţara noastră mamă – România. 

„Ştiind prea bine că acum o sută şi şase ani, am fost furaţi cu de‑a sila 
de la sânul dulce al mamei noastre scumpe, cu care am făcut un trup şi‑un 
suflet. 

Ştiind prea bine că în vremurile acestea grele, când după ce ne‑a izbăvit 
Dumnezeu de tirania rusească, care ne‑a apăsat, batjocorit şi întunecat 
atât amar de vreme, era să ne prăpădim în focul anarhiei bolşevice, iar 
România ne‑a dat ajutor frăţesc în zilele de grea primejdie, curăţindu‑ne 
ţara de duşmani, dându‑ne scutul, liniştea şi rânduiala pierdută. 

Ştiind prea bine că singuri suntem şi prea puţini şi prea slabi şi prea 
neputincioşi, pentru a ne putea cârmui şi apăra singuri, fără a cădea din 
nou sub alt jug străin, care să ne facă iarăşi robi. 

Hotărâm, în numele ţinutului nostru Bălţi, să ne unim din nou cu 
scumpa noastră ţară‑mamă România, voind să împărţim cu ea frăţeşte tot 
norocul şi nevoile vieţii noastre viitoare, ca şi în vremurile Moldovei lui 
Ştefan cel Mare. 

Această hotărâre nestrămutată şi sfântă a noastră rugăm să fie trimisă 
fără întârziere Sfatului Ţării din Chişinău, pentru ca acesta, ascultând 
glasul nostru, să hotărască în grabă, în numele întregii ţări, sfânta, 
mântuitoarea, mult dorită şi veşnica noastră unire cu ţara noastră‑mamă 
România, în care ne punem nădejde”. 

Iată deci, că ţinutul Bălţi, a fost primul judeţ din Basarabia, care a avut 
curajul să facă început de afirmare românească, – ca consecinţă a activităţii 
lui Ion Pelivan – în această provincie dintre Prut şi Nistru. 

Judeţe cu o populaţie românească mai omogenă, cum sunt Lăpuşna, 
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Orhei şi Soroca, au trebuit să primească imboldul Bălţilor. Pentru că aici, la 
Bălţi, Ion Pelivan a activat neîntrerupt, era natural ca tot de-aici să pornească 
glas de dezrobire. De altfel, acţiunea lui Ion Pelivan, aşa cum a-nţeles el, a 
avut ecou răsunător în întreaga Basarabie, întinzându-se până peste Nistru, 
până pe la Bug. Dar nu este mai puţin adevărat, că pe măsura distanţei, 
curentul canalizat în direcţie naţională-românească pierdea din intensitate, 
pe câtă vreme la Bălţi, unde Ion Pelivan, a păstrat în permanenţă legături 
personale cu falanga luptătorilor creaţi de el şi cu populaţia, în mijlocul 
căreia trăia, acest curent devenise formidabil. 

Sacrificiile şi strădaniile lui Pelivan la Bălţi au cunoscut apogeul 
succesului şi mulţumirea sufletească a împlinirii datoriilor sale de bun şi 
mare român…. 

P o l i t i c a

Cel mai arzător capitol din istoria neamului nostru se încheiase. Unitatea 
naţională devenise o realitate. Românii de pretutindeni reuşise să-şi scuture 
jugul şi să se închege într-un mare stat naţional, – „de la Nistru până la 
Tisa” – cum l-a visat poetul... 

Sceptrul unui rege, ocrotea deopotrivă întreaga suflare românească. 
Au pornit fraţii, dezbinaţi de veacuri să se cunoască, să-şi spună unii 

altora păsurile şi să chibzuiască împreună măsuri potrivite conducerii noii 
lor aşezări. Se părea că armonia cea mai deplină va dăinui. Dihonia însă, 
geniul rău al dezbinării, sub chip de „politică”, stătea la pândă. Şi-a întins 
tentaculele ei otrăvitoare şi a-nceput să semene vrajba. Sămânţa a-ncolţit 
repede. Căzuse pe semne pe pământ... bun!... 

La conducerea treburilor obşteşti, se observă tot oameni noi, necunoscuţi 
poporului – chemaţi şi nechemaţi – dar mai cu seamă din cei cu proaspete 
sentimente naţionale. 

Era o îmbulzeală ca la praznic, – vorba românului. Geniile... salvatoare 
şi oamenii de stat apăreau la comandă, impertinenţi şi cu morgă, ca păpuşile 
cu resort din cutiile scamatorilor de bâlci... 

Pretutindeni se auzeau numai lătrat de javre răpănoase, ce voiau să 
pară lei!... Soluţiile curgeau gârlă, iar sărăcia – venea val-vârtej... Şi după 
18 ani de la UNIRE, ne pomeniserăm mai străini, mai vrăjmăşiţi în propria 
noastră ţară de cum eram înainte... 


Cei ce au cunoscut rosturile lui Ion Pelivan şi sufletul risipit de el, pe 

altarul patriei, în timpul dominaţiei ruseşti, nu-şi pot stăpâni o legitimă 
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nedumerire: cum se face că tocmai el, omul încercat în timpuri grele, 
sufletul şi apostolul necontestat al mişcărilor de renaştere naţională din 
Basarabia, nu şi-a găsit nicio întrebuinţare în conducerea treburilor publice, 
după unire, în România Mare?... În România pentru a cărei închegare şi-a 
risipit cei mai frumoşi ani din viaţa lui?... 

Nicio mirare!... 
Ingratitudinea a lor tăi, adeseori, întrece cu mult nerecunoştinţa 

străinului. Istoria lumii este plină de asemenea cazuri. Nu o dată s-au 
văzut propovăduitori de idei, întemeietori de curente şi doctrine renegaţi şi 
izgoniţi de proprii lor discipoli. 

O scurtă privire retrospectivă asupra celor petrecute după izbucnirea 
revoluţiei ruseşti ne evidenţiază până la convingere această teorie. 

Ce soartă l-a aşteptat, de pildă, pe marele revoluţionar rus – principele 
Kropotchin?... Pe femeia care şi-a pierdut tinereţea în ocnele îngheţate ale 
Siberiei pentru un crez, pe bunica revoluţiei ruseşti Breşko-Breşcovskaia?... 
Ori pe Plehanov, uriaşul teoretician al socialismului mondial din primele 
luni ale revoluţiei?... 

Cu toţii au fost înlăturaţi de la conducerea treburilor obşteşti de către 
elementele neofite, zgomotoase şi lipsite de scrupule. 

Însuşi marele revoluţionar Troţki, generalisimul în războiul civil şi 
întemeietorul Rusiei sovietice, a fost înlăturat ca o cârpă, ca ceva netrebnic!... 

De ce să ne mai mire nerecunoştinţa de la noi? Ea se practică oriunde 
şi oricând. Maxima: „Maurul şi-a făcut datoria, Maurul poate să plece!...“ 
este mereu de actualitate. 


Dacă am cerceta minuţios mentalitatea partidelor noastre politice de 

azi, ne-am convinge repede că nici Ion Pelivan n-ar fi putut juca vreun rol 
preponderent în viaţa politică a acestei ţări. 

Structura sufletească a lui Ion Pelivan nu era croită pe dimensiuni de 
duzină. Deceniile de luptă dârză în slujba unei idei, în slujba unei credinţi, 
care l-au mistuit, au făcut din el un refractor al compromisurilor... Au făcut 
un solitar, un om întreg în toată accepţiunea cuvântului... 

A visat un popor mare, un neam unit într-un singur stat, cu o singură 
cârmuire: NAŢIONALĂ! Şi n-ar fi putut tolera nici cea mai mică abatere 
de la catechismul său românesc. A luptat o viaţă de om pentru unirea acestui 
popor; l-a iubit cum numai el ştia să iubească: până la sacrificiu de sine, 
şi n-ar fi putut concepe în ruptul capului, o tovărăşie politică cu renegaţii, 
care până la unire ne înjurau neamul mai rău ca străinii. 
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Ion Pelivan a cunoscut valoarea morală şi naţională a fiecărui, în 
parte. Patriotismul multora dintre pretenţioşii conducători de azi l-a pus 
la încercare încă de-atunci, când în locul unui portofoliu ministerial, i-ar fi 
adus zece ani de deportaţiune. Atunci, când din oportunitate, erau tot aşa de 
buni patrioţi ruşi, precum azi au pretenţiunea să-şi trâmbiţeze naţionalismul 
lor românesc, iar mâine..., dar, mai bine să ferească Dumnezeu!... 

Cinstea, demnitatea şi patriotismul neîntinat a lui Ion Pelivan nu i-ar 
fi îngăduit niciodată să-şi strângă partizani şi prieteni politici, cu soldă şi 
jăcmăneală din bugetele publice, ori cu afaceri necinstite în dauna statului, 
aşa după cum e „obiceiul pământului”... 

Avea o repulsiune pentru aceste procedee mârşave. Falanga de 
prieteni şi admiratori l-au părăsit unul câte unul, socotindu-l prea rigid, 
prea incomod pentru vremurile spinărilor elastice... Mai toţi şi-au vândut 
spada naţionalismului intransigent pentr-un blid de linte. Mirajul unui trai 
îmbelşugat şi lipsit de griji le-a întunecat la mulţi perspectiva adevărurilor 
istorice şi le-a... îngreunat buzunarele cu „arginţii lui Iuda”. 

Şi astfel apostolul, neînţeles de ucenicii lui, cu sufletul plin de 
amărăciune rămâne cu învăţătura, doar, că în ţara noastră, mai convingător 
ca orice, este tot „traista cu grăunţe!”

D a n s u l  m i l i o a n e l o r

Milioanele dansează în Ţara Românească în grupe şi în grupuleţe; 
încolonate pe interes, pe culori politice şi pe societăţi... 

Dansează în sarabandă un joc macabru, pe spinarea unui popor prostit 
şi secătuit până la epuizare... 

Şi dânsul ţine mult, iar ţara geme din greu!... 
De nicăieri nu mijeşte vreo uşurare. 
„Talpa ţării, biata gloată...”, cum îi spune poetul ţăranului român, 

munceşte din zori până-n noapte pentru o mizeră sumă de douăzeci de 
lei. Şi, Doamne, dacă aceasta ar fi în toate zilele!. . dar nu-i... Cu una cu 
alta, standardul de viaţă al ţăranului nostru se poate socoti la 2 500 de 
lei anual!... Două mii cinci sute de lei – notaţi bine, anual... Taman cât 
i-ar ajunge veneticului să-şi plătească sticla de şampanie la un cabaret din 
capitală... Acesta e coeficientul de trai al băştinaşului – al celor 85% de 
plugari români, pentru care ni se frâng bojocii... în alegeri!... Iar milioanele, 
miliardele „afacerilor“ Şkoda, Perimetrelor, Transferului şi câte şi câte 
altele continuă să danseze jocul lor prevestitor de rele... 

Zeci de societăţi străine, ori înstrăinate, pompează zilnic bogăţia 
şi vlaga ţării... Partizanii „noştri“ ori ai „lor”, sunt căpătuiţi cu ghiotura 
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prin consiliile de administraţie, cu jetoane de prezenţă grase, ce ar fi 
îndestulătoare să sature zeci de mii de guri flămânde. 

O sumă de lipitori se îmbuibă din sângele şi sărăcia noastră. 
Sunt societăţi ce-şi plătesc dactilografa cu câte cinci mii lei lunar, pe 

câtă vreme copiii noştri, titraţi, caută posturi de paznici cu o mie cinci sute 
lei pe lună... Şi, vai, nici acolo nu sunt bani, pentru că-s români... 

Şi milioanele dansează în această ţară a tuturor îngăduinţelor, dansează 
în pungi străine şi înstrăinate, iar nefericitul român continuă să-şi poarte 
necazul şi să... crape de foame în ţara cu „holde de aur şi cu râuri de... 
lapte”... 

Telefoanele au fost vândute străinilor sub firma de „Societate Română 
de Telefoane”. Aici, în consiliul de Administraţie s-au căpătuit câţiva 
netrebnici, care de pe movila lor de „jetoane“ sfidează sărăcia norodului şi 
aruncă praf în ochii ţării... 

S-au înfiinţat societăţi cu şi fără rost; cu capital şi fără capital; 
cu venituri prevăzute de legi şi „afaceri“ fără de legi; cu consilii de 
administraţie remuneratorii, dar fără să aibă ce administră, decât strângerea 
„beneficiului“ şi frăţeasca lui împărţire, ca-n vremea turcilor... 

Străinătatea ne judecă aspru, ai noştri ne blestemă şi noi,... petrecem!... 
Petrecem şi asistăm prostiţi la vahanalia aceasta, care nu se mai termină. 


Pe câtă vreme trepăduşii politici (fripturişti şi vânători de situaţii), 

veneticii şi toţi nechemaţii – duşmanii de ieri şi de mâine ai acestui popor – 
nu mai pot de bine şi de huzur, oamenii neamului în faţa cărora ar trebui să 
se închine generaţii, se zbat în ghiarele mizeriei. 

Apostolul românismului în Basarabia, Ion Pelivan, pentru a-şi asigura 
zilele negre ale bătrâneţii, a trebuit să cerşească numirea într-o funcţie – 
modestă pentru trecutul lui – spre a-şi completa astfel anii de pensie. Spre a 
primi trei mii lei lunar în loc de două, cât i se calculase!... Iată ce recompensă 
naţională, i-a dat „patria recunoscătoare”, lui Ion Pelivan!... 

Şi iată de ce, fabula maestrului Vasile Militaru Vitejimea decorată, 
din care redau pentru frumuseţea lor, câteva strofe, are un aşa de adânc şi 
dureros înţeles. 

[... ]
Nu vă mai spun pe de rost,
Tot războiul cum a fost,
Dar atâta sânge-a curs,
Mai ales din leu şi urs,
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Că veneau apele roşii...,
Cum n-au mai văzut strămoşii,

Pe când însă bieţii lei,
Sfârtecaţi adânc sub blană,
Se luptau, cum ştiu doar ei, –
Prea adesea fără hrană, – 
Vulpile, cu mult în urma liniilor de bătaie,
Mâncau bine, dormeau ţapăn, ba, făceau la timp şi baie;

Lupii, ageri şi vioi,
Strângeau „prada de război”,
Iar Măgarii, pentru ţară, 
Se luptau şi ei, sărmanii, crunt, la „partea sedentară”... 

După ani de luptă-apoi,
S-a – ncheiat frăţească pace,
Tot aşa precum se face
Şi la noi... 
Iar ca rod al războirii, ţara lor între hotare,
S-a făcut, pe cât se spune, de trei ori la chip mai mare. 

Împăratul lor atuncea a fost dat poruncă-ndată,
Să se-aleagă toţi vitejii din viteaza lui armată
Şi, ca semn al vitejiei, să li se anine-n piept
Decoraţia la care, după fapte, ei au drept... 

Când a pus însă-Împăratul oştile să defileze,
Ca, prin faţa lui să treacă toate feţele viteze, – 
Au pornit să curgă, mândre şi-ndrăzneţe escadroane:
Vulpi, cu pieptul înainte, plin de „Stele“ şi „Coroane”,
Lupi trufaşi, călcând cu fală, pe sub verzile arcade,
Purtând coifuri lucitoare şi-ncărcaţi de „Cruci cu Spade”;

Toţi măgarii, cu statura de o măreţie rară, 
Şi, pe-al căror piept sta, mândră, „Vitejia militară!”... 
Iar în toată vitejimea care-n şiruri lungi s-a scurs,
Rar de tot, văzu-Împăratul câte-un leu şi câte-un urs... 

[... ]
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Cu Ion Pelivan, stăpânitorii de azi, s-au purtat oarecum mărinimos. 
L-au plasat într-o instituţie de elită, cu colaboratori civilizaţi şi îngăduitori. 

Faptul, merită reţinut: Nerecunoştinţa oamenilor este, de multe ori, aşa 
de mare încât ne-am fi putut aştepta să-l vedem pe apostolul basarabean 
instalat la cine ştie ce pretură prizărită din vreun capăt de ţară... 

Pentru că nimeni, dar absolut nimeni nu s-a gândit la zbuciumul 
sufletesc al acestui om. La pasiunea ce l-a consumat decenii de-a rândul 
şi la descurajarea ce-l poate cuprinde, acum, în pragul bătrâneţilor, când 
puterile nu-l mai ajută să-şi împartă sufletul şi dragostea sa tuturor acelor 
ce au o ţară, un neam şi o lege ca şi el... 

M-a frământat mult gândul nedreptăţilor ce i s-au făcut lui Ion 
Pelivan. Am încercat să găsesc vreo scuză pentru societatea românească, 
nerecunoscătoare, dar m-am ostenit zadarnic!... 

Neamul şi ţara noastră a dat mulţi luptători; mulţi eroi şi mulţi martiri, 
dar puţini sunt acei ce s-au bucurat, de o dreaptă recunoştinţă a obştei... 

Bătrânul şi înţeleptul popor chinez, a sintetizat nerecunoştinţa oamenilor, 
în următoarea maximă: „Tot ce faci şi dăunezi altuia, e condamnabil. Crimă 
este de omori; crimă este de furi; crimă este de a păgubi pe aproapele tău, 
dar cea mai grozavă şi mai degradantă crimă este nerecunoştinţa către 
binefăcători.”

Din punctul acesta de vedere, noi românii, faţă de jertfele aduse pe altarul 
patriei de marii noştri oameni putem fi socotiţi cu adevărat: criminali! Nu 
numai că nu-i învrednicim de cinstirea şi recunoştinţa noastră, dar adesea 
îi mai şi bârfim... 

Aşa cum s-a întâmplat cu atâţi şi atâţi oameni de ispravă ai acestui 
neam. 

Personal, nerecunoştinţa societăţii româneşti faţă de Ion Pelivan, mă 
bucură. 

Şi iată de ce: întâi, pentru că Ion Pelivan, ducându-şi greul zilelor ce 
i-au mai rămas de trăit într-o atmosferă de cinste, sărăcie şi curăţenie, va 
rămâne, pentru mine mereu-mereu apostolul solitar, pe care l-am cunoscut 
în tinereţe; omul neîntinat şi sufletul superior ce se dăruieşte din plin, fără 
să aştepte răsplătire... 

Al doilea, pentru că istoria neamului va cerceta cândva şi va scoate la 
lumină virtuţile acestui om... 

Viitoarele generaţii, vor putea afla în trecutul neamului nostru, din 
perioada unirii, pilda unui om întreg, care nu s-a compromis pentru vanităţi 
omeneşti. Va stărui în pagini de istorie, ca un patriot fără prihană şi ca un 
desăvârşit intransigent în tot ce priveşte iubirea de neam şi de ţară... 

Cred adânc în aceasta!
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A pătruns geniul omenesc în spaţiile interplanetare şi a calculat 
mersul stelelor; a răzbunat în miezul pământului, măsurându-i grosimea şi 
analizându-i măruntaiele; a pătruns în întunecimea veacurilor, reconstituind 
antichităţi, va pătrunde şi în adevărurile istorice ale neamului nostru, din 
epoca cea mai critică, premergătoare unirii tuturor românilor... şi va încresta 
pe răboj constatările... 

Generaţiile de mâine, vor avea o pildă de urmat şi o icoană în plus la 
care să se închine!... 

A  f o s t  o d a t ă ,  u n  r e g e . . . 

Aşa-ncepe povestea. 
A fost, cică odată, un rege mare şi bun, care domnea asupra unei ţări 

nespus de frumoasă. 
Creştetul ţării aceleia se zice că se pierdea în azurul cerurilor, iar poalele 

i se scăldau în valurile mângâietoare ale mării. Mijlocul îi era încins cu un 
brâu fermecător de pajişti smălţate în flori şi fluturi; acoperit de păduri 
nesfârşite, cu crengile de aramă şi cu frunzele de argint... 

Trăitor în acea ţară cu „pajişti întinse şi câmpii mănoase“ era un popor 
cum n-a mai fost altul sub soare: blajin, supus, drept şi mai cu seamă dornic 
de linişte şi însătoşeat de pace. 

Nimeni nu căuta pricină de ceartă şi nici la bun străin nu poftea. 
Învăţase a respecta dreptul altuia şi era destul de îngăduitor cu cei ce i-l 
nesocoteau pe al lui. 

Seminţia din care se trăgea acel popor din ţara frumoasă era de veche 
obârşie, de neam mare, care cunoscuse culmi de glorie şi apogeu de cultură... 

Se trăgea din neamul poporului rege, care supusese omenirea întreagă 
altădată şi care a domnit, cu spada, milenii în şir... 

Era o părticică din acel imperiu, a cărui urmă o proslăveşte lumea de 
mii de ani... 

De la aceşti strămoşi, poporul din ţara bunului rege, moştenise calităţi 
cum rar se găseau la alte popoare convieţuitoare. 

Dragostea de pace şi repulsia pentru vărsare de sânge, de asemeni era 
o moştenire preţioasă. Provenea dintr-un complex întreg de împrejurări. 

Strămoşii poporului din ţara frumoasă erau socotiţi odată cei mai 
neînfricaţi războinici; erau socotiţi viteji ce-au purtat multe bătălii şi au 
smuls nenumărate izbânzi, erau cei ce supusese – prin sabie şi sânge – 
omenirea întreagă, dar, tot ei au fost acei care, după ce au dat lumii legi 
şi spirit, au lăsat – plictisiţi – să le cadă spada din mâini... Ajunsese, în 
virtutea legilor imanente la... saturaţie!... 
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La fel s-a petrecut – spune povestea – şi cu poporul din ţara cea 
frumoasă:

Dezbinat a fost multă vreme şi amarnic a îndurat sub stăpâniri haine, 
dar cerul, a făcut să se reunească iarăşi, sub sceptrul bunului rege... 

Acum nu mai dorea decât linişte, pace şi bună vieţuire cu cei din jur. 
Dorinţa aceasta era atât de arzătoare, încât se pomenea zilnic în vorbirea 
dintre oamenii acelui popor. 

De se-ntâlneau doi pe uliţa satului ori în câmpie, bineţele erau date:
„– Hai, noroc! Şi pace, dea Domnul între Împăraţi!... 
– Pace vere, pace, că aia e mai bună ca toate... i se răspundea cu inimă 

bună”.
La nunţi ori la cumătrii; la sărbători ori atunci când încheiau vreun târg, 

cuvântul „pace“ era nelipsit în gura oamenilor acelui popor. 


Dar, iacă, vecini prădalnici, răi şi vrăjmaşi; hrăpăreţi şi râvnitori la 

munca străină, au stârnit zvoană, că poporul regelui din ţara frumoasă este 
dornic de pace... din nevolnicie, din teamă de război. Că însăşi liniştea 
din lăuntrul ţării ar fi semnul unei grele nevolnicii, semn de decădere şi 
amorţire... 

Aşa spuneau hainii cu gând ascuns să bage intrigi şi să dezbine din nou 
poporul rege. Prea mănoasă şi frumoasă era acea ţară şi prea aprinse erau 
poftele vecinilor prădalnici, pentru ca să nu încerce să-i tulbure liniştea şi 
seninătatea ei... 

Dar scorniturile şi zâzaniile ce se ţeseau în întuneric se spulberau la 
lumina adevărurilor. 

Poporul regelui din ţara frumoasă nu se lăsa înşelat aşa uşor. El a avut 
prilej să dovedească tuturor că lupta nu-l înspăimânta şi că vitejia nu-i este 
străină. Azi, însă cunoaşte o singură luptă, – lupta dreaptă şi cinstită – aceia 
pentru apărarea ogorului strămoşesc... 

Războiul, pentru război nu-i place. 
Şi nici gloria ca urmare al acestuia, n-o doreşte... 
Pământ străin n-a călcat nicicând şi nici la munca altuia n-a poftit. 

Într-un cuvânt, voia să fie lăsat în pace... 
Peste hotarele vecinilor nu se uita, iar în lăuntrul ţării era chiar peste 

măsură de îngăduitor. 
Străini, din toate colţurile lumii, în cârduri nesfârşite – ca berzele, 

primăvara – veneau şi se oploşeau în ţara binecuvântată a bunului rege. 
Aci, sub oblăduirea îngăduinţei poporului băştinaş, străinii se înmulţeau 
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şi se îmbogăţeau văzând cu ochii. Veneau săraci lipiţi pământului şi peste 
câtva timp ridicau palate şi puneau – treptat, treptat – stăpânire pe toate 
izvoarele de bogăţie ale ţării, iar în loc de mulţumire, n-aveau pentru 
poporul primitor şi îngăduitor decât cuvinte duşmănoase şi de ocară... 

Tuturor acestor străini neruşinaţi, oamenii din ţara cea frumoasă, le 
spunea cu scârbă:

„– Ţigani, ce să le faci!... Cum nu-i răchita pom, aşa nu-i ţiganul om...!


Dar iacă, tot povestea spune, într-un timp, nu tocmai demult, s-ar fi 

abătut asupra poporului din ţara cea frumoasă o mare pacoste:
Cică, un balaur cu şapte capete, ar fi pus stăpânire pe toate izvoarele de 

apă vie ale acelei ţări. Nimănui nu-i da voie jivina să se apropie şi să ia apă, 
decât după ce-şi primea „tainul“ zilnic în zeci de copilaşi fragezi... 

Fiecare trebuia să-şi facă rândul, pentru ca ţara să nu moare de sete. 
Poporul suferea şi răbda, iar bunul rege se prăpădea de durerea ţării. 
Lighioana prindea seu şi se lăţea din ce în ce mai mult... 


S-a frăsuit poporul, s-a frăsuit şi regele, ce să facă şi ce să dreagă spre 

a scăpa ţara de la pierzanie. Şi iacă, Dumnezeu i-ar fi dat gând bun. 
Avea regele o fată frumoasă, ca ruptă din soare şi-n vârstă de măritat. 

O peţise o mulţime de crai de peste nouă mări şi nouă ţări, dar regele ţinea 
prea mult la ea şi n-a voit s-o înstrăineze. Îi venea greu bunului rege să se 
despartă de copilul său drag... 

Acum însă, spune mai departe povestea, regele a dat sfoară în ţară, că 
voinicului care va ucide balaurul, scăpând ţara de necazuri, îi va da fata de 
soţie şi o jumătate de împărăţie ca zestre... 


Mulţi voinici s-au iscat şi au pornit să lupte cu jivina, dar toţi au fugit 

de rupeau pământul, numai ce se arăta balaurul!... 
Într-o bună zi, Făt Frumos, hoinărind pe meleagurile acelei ţări şi 

poposind lângă o fântână, iacă, dă cu ochii de balaur. 
Fără să ştie făgăduiala regelui şi fără să se aştepte la răsplătire, s-a 

încăierat la luptă cu lighioana... 
Şi-a luptat amarnic Făt Frumos. Luptă grea şi crâncenă. Se zice că, de 

patruzeci de ori câte patruzeci, răsărise şi apusese soarele, şi Făt Frumos 
tot mai lupta!... 
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În cele din urmă, jivina a fost răpusă, iar viteazul vitejilor, mort de 
oboseală, a aţipit la umbra unui stejar şi a dormit patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi... 

În acel timp, iacă, trece pe acolo un ţigan pirpiliu, cu o cusutură în 
mână. Se ducea pe semne, în luncă să taie nişte lozie... 

Cum a văzut lângă fântână balaurul mort, iar Făt Frumos cufundat 
într-un somn adânc, i-a trăsnit prin minte să se facă el „viteazul vitejilor”... 

Ţigan ca toţi ţiganii, obraznic şi isteţ la minte, ştiind şi despre făgăduiala 
regelui, n-a stat mult la gânduri şi a tăiat cu cusutura limbile balaurului, le-a 
pus în sac şi hai cu ele la rege... 

„– Iaca, Măria Ta, am tăiat lighioana şi am venit să-mi dai făgăduiala...”
Şi a-nceput baragladina să povestească în ce fel şi cum a doborât 

balaurul, încât începuse şi el singur să se creadă cu adevărat „viteazul 
vitejilor”... 

S-a bucurat mult bunul rege, că în sfârşit ţara a fost mântuită de pacoste, 
dar amar s-a întristat la gândul că trebuie să-şi dea fata după cioroi... 

N-a avut însă încotro. Cuvântul este cuvânt şi trebuie ţinut. Mai ales 
cuvântul de rege!... 

Şi l-a ţinut: i-a dat ţiganului fata. 


Acum cică, s-a zvonit peste toată ţara despre aşa minunăţie. Lumea 

întreagă a aflat că ţiganul a omorât balaurul şi ia fata regelui de soţie... 
S-a făcut pregătiri de nuntă. 
S-a îmbulzit la nuntit mulţime de pe lume, iar în capul mesei s-a aşezat 

ţiganul mire şi pe de lături tot neamul ţigănesc, venit din cele patru colţuri 
ale lumii... 

Au venit cimotii ţigăneşti din fundurile întunecate ale nordului, – bălai, 
cu ochii albaştri; din ţările scăldate în soare de la miază-zi, cu părul negru 
şi cu ochii ca tăciunile; din desişurile apusului, sprinteni la trup şi ageri 
la minte; precum şi din stepele răsăritului, obraznici, vicleni şi lacomi de 
arginţi... 

Toţi s-au aşezat la masa regească!... 
S-a încins o petrecere zgomotoasă şi „ţigănească”, cum n-a mai văzut 

nicicând ţara cea frumoasă... 
Petrecea tot neamul ţigănesc, înghesuit ca „la pomană”. Numai bunul 

rege şi frumoasa prinţesă îşi ştergea pe ascuns lacrimile şi se uitau cu scârbă 
la beţia neamului ţigănesc... 
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Într-un târziu, s-a deşteptat şi Făt Frumos şi a luat-o razna prin ţară. A 
auzit şi el de obrăznicia ţiganului, dar nu-i venea să creadă... 

Şi atunci, a încercat de mai multe ori să pătrundă la palat şi să 
povestească – pe şart – povestea aşa cum a fost, dar tot de-atâtea ori a fost 
îmbrâncit pe scări de cicarii ţiganului, care păzeau intrările!... 


Şi aşa se termină povestea neamului din ţara cea frumoasă!
Nu mai ştiu dacă adevărul s-o fi cunoscut vreodată, la palat, pentru că 

povestea nu spune, – dar cred că Făt Frumos, a-mbătrânit de tot şi azi, n-ar 
mai putea doborî, din nou, balaurul!... 

Publicat după Emanoil Catelly, În slujba neamului. Pagini închinate lui Ion 
Pelivan, Bălţi, 1936. 
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Facsimil după revista „Viaţa Basarabiei“ nr. 7‑8 din 1936.



O M A G I U  L U I  I O A N  P E L I VA N  
L A  Î M P L I N I R E A  V Â R S T E I  D E  6 0 
D E  A N I  D E  V I A Ţ Ă  Ş I  3 5  D E  A N I 
D E  A C T I V I T A T E  O B Ş T E A S C Ă  Ş I 

N A Ţ I O N A L Ă 
C h i ş i n ă u ,  F o s t u l  P a l a t  a l  S f a t u l u i  Ţ ă r i i , 

1  i u n i e  1 9 3 6

I .  A d r e s ă  d e  o m a g i u  l u i  I o n  P e l i v a n , 
d i n  p a r t e a  f o ş t i l o r  d e p u t a ţ i  a i  S f a t u l u i 

Ţ ă r i i ,  c i t i t ă  d e  d r .  E l e n a  A l i s t a r

Scumpe şi iubite frate Pelivan,
Foştii deputaţi ai Sfatului Ţării, care au votat Unirea Basarabiei cu Patria 

Mamă, precum şi vechii luptători pe terenul naţional, astăzi, cu prilejul 
împlinirii vârstei de 60 ani, cred de a lor datorie să-Ţi aducă prinosul lor 
de omagii şi recunoştinţă pentru îndelungata şi rodnica activitate naţională 
în Moldova dintre Prut şi Nistru, atât în timpul tiraniei ţariste, cât şi în 
zilele măreţe, dar şi vijelioase în acelaşi timp ale luptelor entuziaste pentru 
înfăptuirea visului secular, al reîntregirii Neamului nostru. 

Curajul şi vitejia cu care ai manifestat simţămintele şi dorinţele 
naţionale în vremurile vitrege de umilire şi obidire ale neamului românesc 
în provincia noastră, Te-au vădit ca pe un trimis al Proniei Cereşti, pentru 
trezirea din „somnul cel de moarte“ al acestui neam. 

Încă din frageda-ţi tinereţe ai fost cuprins de focul sacru al iubirii de 
neam. 

Întreaga-Ţi viaţă ai închinat-o, cu vorba şi cu fapta, intereselor 
superioare ale neamului. 

Ai fost unul dintre primii care ai cutezat să ridici cu bărbăţie steagul 
demnităţii naţionale. 

Pentru activitatea Dumneatale naţională ai suferit prigoniri: temniţe şi 
exil la Oceanul Îngheţat. 

Această cunună de spini, pe care Ţi-au pus-o pe frunte vrăjmaşii 
neamului nostru, acest martiragiu, în loc să-ţi sdrobească puterile, Ţi-au 
oţelit şi mai mult curajul de luptă. 
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Ai jucat un rol covârşitor în Blocul Moldovenesc din Sfatul Ţării, 
alcătuit din şaptezeci la sută din deputaţi, însufleţindu-i şi îndrumându-i pe 
calea cea firească a sfintei Uniri cu Patria Mamă. 

Ai fost şi eşti una din cele mai desăvârşite întrupări ale sufletului şi 
năzuinţelor naţionale ale românilor din Basarabia, şi de aceea Sfatul Ţării 
Ţi-a încredinţat soarta Basarabiei, trimiţându-te ca sol la marea Conferinţă 
de la Versailles, spre a obţine consfinţirea pe veci a sfintei Uniri. 

Succesul desăvârşit pe care l-ai obţinut la acea conferinţă, încoronează 
cu glorie întreaga Dumitale activitate naţională. 

Să trăieşti încă mulţi ani fericiţi, împreună cu scumpa Dumneatale 
soţie. Dumnezeu să-Ţi dea puteri pentru cristalizarea Unirii, spre fericirea 
şi prosperarea neamului românesc!

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 65‑66. 

I I .  A d r e s ă  d e  o m a g i u  l u i  I o n  P e l i v a n ,  
d i n  p a r t e a  v e c h i l o r  p r i e t e n i  ş i  l u p t ă t o r i 
p e  t ă r â m  n a ţ i o n a l  d i n  B ă l ţ i ,  c i t i t ă  d e  d l . 

I o n  B u z d u g a n  f o s t  d e p u t a t  î n  S f a t u l  Ţ ă r i i

Iubite şi neuitate prietene,
Domnule Pelivan,
În curând împliniţi vârsta de 60 ani. 
Cu această ocazie noi, vechii prieteni ai Dvs., întruniţi la părintele Petre 

Gheorghian, consilier Eparhial din Bălţi, şi luând în deosebită consideraţie 
activitatea Dvs. aici, în mijlocul nostru, ca pionier şi animator al mişcării 
naţionale în acest colţ de ţară, am crezut de bine a răscoli în aminitirile 
noastre faptele Dvs., care au scăpat publicităţii, dar care au avut răsunet în 
evenimentele mari ce au urmat, şi a le aşterne în prezenta adresă, memoriu. 

Singurul scop care-l urmărim prin această adresă, este să vă exprimăm 
pe această cale sentimentele noastre de omagiu şi adâncă recunoştinţă, şi să 
vă dăm prilej să retrăiţi împreună cu noi momentele cele mai însemnate, pe 
care le-am reţinut în memoria noastră şi să găsiţi mulţumirea sufletească de 
câte ori veţi citi rândurile de faţă. 

Scumpe Ioan Gheorghievici,
În adevăr, pe orizontul oraşului şi judeţului Bălţi, Dvs. aţi fost ca un 

luceafăr prevestitor al zorilor noi de viaţă românească. 
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Soarta v-a adus aici în anul 1907, anul când începe reacţiunea ţarismului 
după prima revoluţie rusească (1905). 

În profesiunea Dvs., întâi ca magistrat, iar mai târziu ca advocat, aţi 
fost un om integru, conştiincios şi imparţial. Cu aceste calităţi aţi ştiut să 
cuceriţi simpatia şi respectul tuturor, care v-au cunoscut. 

Aţi posedat însă o calitate pe care am admirat-o şi care s-a răsfrânt în 
sufletele noastre ca o rază de lumină, făcându-ne să simţim şi să gândim la 
fel, grupându-ne în jurul Dvs. Calitatea aceasta a fost iubirea de neam şi de 
tot ce e românesc. 

Această calitate v-a adus bucurii, dar nu mai puţine necazuri. Dvs., însă, 
aţi urmărit scopul cu perseverenţă. Aţi vrut să treziţi acest sentiment şi în 
sufletele bunilor moldoveni de aici şi a-i face propagatori ai ideii naţionale. 

Timp de 10 ani, cât aţi stat în Bălţi, aţi activat în această direcţie şi 
soarta v-a hărăzit să vedeţi că sămânţa aruncată a dat rod. 

În memoria noastră sunt vii primele întruniri ale Cercului Moldovenesc 
de aici, al cărui organizator, animator şi conducător aţi fost Dvs. Aţi reuşit, 
astfel, a uni şi înfrăţi pe intelectualii moldoveni, vorbindu-le de trecutul 
falnic al Molovei, de Basarabia răpită din sânul ei, să deşteptaţi dragostea de 
neam, limbă şi carte părăsite, încurajându-ne la luptă contra asupritorilor şi 
bârfitorilor neamului şi pentru redeşteptarea poporului moldovenesc dintre 
Prut şi Nistru, întunecat şi oropsit. 

Roadele le-aţi cules chiar în primii ani de activitate. V-am urmat 
sfaturile şi îndemnurile, înţelegând că trebuie să ne coborâm în mijlocul 
poporului din care ne tragem, pentru a-i înviora nădejdile şi sentimentul de 
neam. Ne amintim de acţiunea românească a bibliotecii obşteşti din Bălţi, 
înfiinţată de Dvs., în 1908, şi înzestrată cu revistele: „Viaţa Românească”, 
„Albina”, „Familia Română”, din Budapesta, a lui Lucian Bolcaş, şi altele; 
cu ziarele: „Universul”, „Voinţa Naţională“ şi alte diferite cărţi şi tipărituri 
periodice, care s-au făcut izvoare curate, din care s-au adăpat o serie mare 
de studenţi, preoţi şi învăţători. Parte din aceştia au avut de jucat un rol 
însemnat în mişcarea unionistă din 1917-1918 şi printre care putem pomeni 
pe: P. Fală, A. Crihan, I. Buzdugan, P. Gheorghian, I. Văluţă, D. Vrabie, N. 
Borcea şi alţii. 

Ne amintim de amenzile benevole stabilite drept pedeapsă pentru 
întrebuinţarea cuvintelor ruseşti în convorbirile noastre, amenzi mici, a 
câte 5 copeici, care, însă, au sporit fondul bibliotecii, precum şi de micile 
cotizaţii în acelaşi scop la jocul de cărţi în familiile Vrabie, Cij, Soroceanu, 
Iamandi, Ilie Văluţă şi altele. 

Ne amintim de primul abecedar românesc, cu litere latino-ruse, întocmit 
de Dvs. şi şapirografiat în cancelaria Congresului Judecătoresc de către d-l 
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Hristofor Clipa, care abecedar, mai târziu, a fost publicat în Odessa, pentru 
nevoile soldaţilor moldoveni de către Căpitanul Manolache Catelli. 

Pentru a reînvia melodiile şi cântecele româneşti, Dvs. aţi procurat note 
muzicale şi plăci de gramofon cu asemenea melodii şi cântece, şi aţi reuşit a 
le pune în practică, fiind executate chiar de muzica militară a Regimentului 
8 Ulani, de sub conducerea neuitatului maestru Mareş. 

Mulţumită Dvs., părintele Petre Gheorghian reuşeşte să organizaze 
în comuna Prajila primul cor mixt românesc, care, pe lângă imnele Sf. 
Liturghii, învăţa diferite bucăţi corale din cântece patriotice şi naţionale, 
stârnind admiraţia intelectualilor şi avântul poporului pentru reînvierea 
cuvântului moldovenesc. 

Care familie cu pian, din prietenii noştri comuni, nu avea şi nu executa 
cântecele şi ariile naţionale, începând cu „Souvenir de Bessarabie”, a 
cunoscutului Hoffman?

Dorul de a face mai strânse legături cu leagănul de cultură românească – 
Iaşul – vă impunea a recomanda tineretului din şcolile secundare să urmeze 
Universitatea din Iaşi, unde studenţii basarabeni aveau bursă şi căminuri 
speciale. 

Din cei care v-au urmat sfatul, mulţi au terminat această universitate 
înainte de război, iar alţii, pe care războiul i-a împiedicat, au urmat cursurile 
mai târziu. 

Ne amintim de cunoştinţa făcută de sărbătorile Crăciunului, în 1911, cu 
dl profesor Ion Zelea Codreanu, pe care, cu risc pentru carieră, l-aţi găzduit 
în casa Dvs. Aici familiile Certan, Vrabie şi Camenschi au luat contact 
cu acest luptător naţionalist, considerat de cercurile poliţieneşti de aici ca 
spion român. 

Contactul cu acest luptător ajută părintelui Gheorghian a primi din 
Huşi o serie de cărţi literare şi populare ale scriitorilor români, cărţi de rit şi 
partituri corale, pe care le foloseşte pentru propaganda naţională. 

Dar, cea mai mare dovadă de statornicie în concepţia Dvs. politică şi 
naţională, pe care o mărturiseaţi, precum şi în devotamentul profund faţă 
de cauza, pe care o consideraţi sfântă, a fost atitudinea Dvs., dârză şi făţiş 
ostilă faţă de aniversarea centenarului anexării Basarabiei (sublinierile 
sunt făcute în textul original – n.n.), la 16 mai 1912. 

Atitudinea aceasta a provocat o adâncă indignare în toate cercurile 
ruseşti, dar mai ales în cele diriguitoare şi oficiale. Câte denunţuri nu au 
luat atunci drumul la Chişinău şi Petersburg contra Dvs.?

Prea puţini au fost acei care v-au înţeles şi apreciat la justa valoare 
gestul Dvs. demn, curagios şi patriotic. 
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De aceea majoritatea zdrobitoare v-a calificat drept trădător, separatist 
şi spion românesc. 

V-am admirat curajul, nu fără îngrijorare pentru soarta Dvs., şi am 
rămas miraţi, că, în urma acestei atitudini, Dvs., v-aţi ales cu revocarea din 
magistratură, căci toată lumea se aştepta să fiţi exilat peste munţii Uralului 
(„v ne stol otdalionîe mesta”). 

Această atitudine apărea cu atât mai îndrăzneaţă, cu cât Dvs. făcuseţi 
deja cunoştinţă, pe la 1902-1905, cu regimul închisorilor ruseşti: şi cu 
surghiunul între samoezii (Laponi) de pe malurile Mării Albe şi cu votecii 
din guvernământul Viatca. 

Dar ar fi fost o greşeală neiertată din partea moldovenimei basarabene 
conştiente, dacă aniversarea centenarului de stăpânire rusă în Basarabia ar 
fi trecut fără nici un protest. 

Tot în acel an, 1912, Dvs., mânat de adâncă dragoste pentru cultura 
românească, aţi trimis la expoziţia naţională din Bucureşti, organizată de 
Liga Culturală, o serie de cărţi bisericeşti, documente, acte, covoare, icoane 
şi alte obiecte vechi moldoveneşti, caracteristice pentru vechea cultură 
moldovenească, însărcinând cu această delicată misiune pe vrednicul şi 
neuitatul moldovan Mihail Platonovici Poriţchi. 

Din cele trimise la expoziţie, intelectualitatea română a putut să 
înţeleagă, că, deşi se împlinise un secol de robie, moldovenimea basarabeană 
nu este moartă, ci numai ademenită de vitregia timpurilor. 

Pe baza actelor şi documentelor pomenite, D-l profesor N. Iorga a 
putut să ţină la Academia Română, la 14 septembrie 1912, o prea frumoasă 
şi interesantă conferinţă, intitulată „Din ţinuturile pierdute, boieri şi răzeşi 
în Bucovina şi Basarabia”. 


După izbucnirea revoluţiei şi prăbuşirea ţarismului, pe la sfârşitul lui 

februarie 1917, Dvs. aţi fost primul care, venind de pe front, aţi convocat 
în aprilie şi mai, în oraşul şi judeţul Bălţi, o serie de adunări şi întruniri 
publice, la care aţi căutat să lămuriţi massele moldoveneşti asupra rostului 
şi însemnătăţii covârşitoare a acestor evenimente grave pentru viitorul 
Basarabiei, insistând cu toată convingerea asupra dreptului, ce-l are 
provincia noastră, de a fi proclamată de sine stătătoare, autonomă. 

Ne amintim bine ura şi ameninţările, provocate prin aceasta în rândurile 
duşmanilor autonomiei Basarabiei, şi în tabăra agenţilor oficiali şi neoficiali 
ai rusismului. 

În memoria noastră este vie vestea ce se răspândise în Bălţi şi în judeţ, 
prin decembrie 1917, că pentru propaganda separatistă aţi fost condamnat 
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la moarte de către banda bolşevică, în frunte cu faimosul comunist Palade, 
precum, ulterior, au fost condamnaţi Porfirie Fală, schingiuit la Glodeni 
timp de câteva zile, şi Dimitrie A. Vrabie, care numai întâmplător a 
scăpat, găsind adăpost prietenesc în casa medicului veterinar din Bălţi, D-l 
Sicorschi, cunoscut patriot polonez. 

Dvs., însă, nu v-aţi intimidat şi aţi continuat înainte lupta pentru 
dezrobirea Basarabiei şi pentru realizarea idealului naţional. 


În sfârşit, mulţumită autorităţii intelectuale şi morale de care vă 

bucuraţi, Dvs. aţi reuşit să organizaţi în Bălţi, în mod oficial, cel dintâi 
comitet judeţean al Partidului Naţional Moldovenesc, comitet care a 
desfăşurat cea mai energică şi rodnică activitate naţională, dintre toate 
organizaţiile judeţene basarabene. 

N-a rămas în judeţ aproape nici un sat moldovenesc, unde, sub 
îndrumarea Dvs., neobositul luptător naţionalist Porfirie Fală şi alţi luptători, 
să nu fi întemeiat comitete de ale partidului şi unde să nu fi achiziţionat 
aderenţi fervenţi pentru cauza naţională. 

Fiind ocupat cu propaganda naţional-revoluţionară la front, în Odesa şi 
alte locuri, şi neputând conduce personal şi efectiv Comitetul Judeţean din 
Bălţi, aţi indicat ca preşedinte, în locul Dvs., pe răposatul D. A. Vrabie, iar 
ca membri fiind aleşi vrednicii moldoveni: protoiereul Vladimir Dumitriu, 
protoiereul Ioan Bălteanu, D-nii Porfirie Fală, Hristofor Clipa, Dimitrie 
Găluşcă, Nicon Văluţă, Vladimir Văluţă, Feodor Văluţă, Nicolae Ciobanu 
şi alţii. 

Acest comitet, având şi ajutorul cohortei moldoveneşti judeţene, 
a ştiut, în cel mai scurt timp, să se impună autorităţilor locale 
revoluţionare-administrative, şcolare, militare etc., şi să facă ca doleanţele 
naţionale moldoveneşti să fie ascultate şi satisfăcute. 

Noi suntem adânc convinşi, că, numai mulţumită trudei neobosite 
şi devotate a acestui comitet, judeţul Bălţi a putut fi dintre toate judeţele 
basarabene, cel dintâi, care, prin adunarea generală a Zemstvei, din 3 martie, 
1918, într-un elan de nedescris, a votat Unirea cu patria mamă şi prin aceasta 
a dat semnalul şi celorlalte judeţe să se grăbească a face acelaşi lucru. 

Iubite Ioan Gheorghievici,
Reînviind în memorie aceste fapte, socotim că ele sunt prea suficiente 

pentru a invedera meritele Dvs. naţionale atât faţă de moldovenii basarabeni, 
cât şi faţă de scumpa noastră patrie întregită, România Mare. 
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După marele act al unirei, valul de redeşteptare naţională generală a 
acoperit şi a lăsat aceste fapte de altă dată în umbră. Dvs. v-aţi contopit în 
marea massă a luptătorilor pentru întregirea sufletească a neamului. 

Dar trecutul a lăsat aici, în Bălţi, o dâră luminoasă, care, cât timp vor 
trăi membrii vechii grupări moldoveneşti, le va încălzi conştiinţa, mândria, 
că v-au avut în mijlocul lor, ca u patriot luminat şi un luptător curagios şi 
neobosit şi că au pornit la muncă pentru redeşteptarea naţională cu un ceas 
mai devreme. 

De aceia, urându-vă mulţi ani înainte, rugăm a primi această adresă a 
noastră drept semn de omagiu, recunoştinţă şi devotament. 

Primiţi, iubite Ioan Gheorghievici, asigurările noastre de iubire 
frăţească. 

Bălţi, februarie 1936

(ss) Ion Buzdugan, fost secretar al Sfatului Ţării, fost ministru;
Prot. Petre Gheorghian, consilier eparhial;
Emanoil Catelli, prefect, cu dragoste şi iubire, vechiului luptător;
Hristofor I. Clipa;
P. Vrabie, primarul municipiului Bălţi;
Ştefan Sadovici, senator de Bălţi;
Mihail Certan, profesor pensionar;
Gh. Camenschi, avocat;
L. Arsenevici, profesoară;
M. Văluţă, director de liceu;
Arsenie A. Carasevici, avocat, prodecan Baroul Bălţi, fost deputat şi 

primar al municipiului Bălţi; u
Iconom stavrofor Ion Băltean, Bălţi;
Protoiereu Andrei Tănasie, consilier referent;
T. Văluţă, jude preşedinte;
Ion A. Irjacovschi;
E. Popovici;
Nicon Văluţă;
Dumitru V. Găluşcă, jude consilier, ocol urban Bălţi;
N. Gheorghian, avocat, fost prefect;
M. Dobrovolschi, agronom;
Iconom stavrofor Dimitrie Popovici, consilier eparhial;
Porfirie Fală, profesor pensionar, fost senator. 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 67‑73. 
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I I I .  S c r i s o a r e a  p r e f e c t u l u i  
d e  B ă l ţ i ,  E m a n o i l  C a t e l l y  

c i t i t ă  d e  c ă t r e  d l .  I o n  B u z d u g a n

Mult stimate şi iubite prietene,

Aniversările şasagenare sunt ca şi florile plăpânde, ivite în toamnă 
târzie, care, discret şi nostalgic, te îmbie să-ţi arunci privirile asupra 
trecutului şi să-i sorbi cu nesaţ amintirile. 

Acum când d-ta sărbătoreşti această frumoasă aniversare, mă duce 
gândul cu mulţi ani în urmă, când te-am cunoscut personal. 

S-a scurs mai bine de un sfert de veac de atunci. Cum trece timpul!... 
Erai îndreptar şi port-drapel al curentului de redeşteptare naţională în 

provincia subjugată dintre Prut şi Nistru. 
Zorile unei patrii reîntregite încă nu se iveau. 
Curajul civic şi atitudinea dârză cu care ţi-ai manifestat simţămintele 

în acele vremuri de obidă pentru neamul nostru, – te consacrase definitiv şi 
te ridicase în ochii multora la proporţii – bine meritate – de erou de baladă 
străveche. 

În acele timpuri, când moldovenimea basarabeană gemea în cătuşele 
degradante ale duşmanului secular şi era pe punctul de a-şi pierde conştiinţa 
sa naţională, te-ai ridicat ca un trimis providenţial şi ai înteţit focul sacru al 
demnităţii şi conştiinţei româneşti. 

Ai fost singurul care ai avut curajul să înfrunţi cerbicia ţarului a tot 
puternic (pe atunci) şi în 1912, când toţi linguşitorii şi înstrăinaţii făceau 
sluj înaintea asupritorului de un secol, veselindu-se, – d-ta, cu riscul de a-ţi 
distruge cariera şi de a-ţi pierde libertatea chiar, ai îmbrăcat haină de doliu, 
doliu care cuprinsese sufletul acestei frumoase provincii româneşti. 

Câtă mândrie şi demnitate naţională a însemnat acest sublim gest al 
d-tale, nu poate fi apreciat decât numai în perspectiva istoriei şi de sufletele 
acelor ce l-au trăit cu adevărat. 

Cu acţiunea d-tale, moldovenimea basarabeană copleşită de 
îngenuchiere a căpătat noi forţe: A început era curagioasă a afirmării 
demnităţii şi mândriei de neam!... 

Nu sunt deloc de acord cu cei care susţin încă şi azi, că în Basarabia 
conştiinţa naţională a fost mereu trează. Nu, adevărul trebuie rostit curat: 
cele câteva cântece româneşti, cântate pe la sindrofii boiereşti, în cercuri 
destul de restrânse, însemnau prea puţin pentru a se numi conştiinţă 
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naţională „mereu trează”. 
Această conştiinţă, chiar dacă exista, se găsea într-o stare amorfă, 

aşteptând să vie făurarul să-i dea viaţă. Romantismul dulceag şi pasivitatea 
unora, nu-i putea fi de nici un folos. 

Îmi amintesc şi azi vorbele d-tale spuse cu 25 ani în urmă:
„Românism, înseamnă luptă! Nu văd altă cale care să ducă la biruinţă, 

decât numai lupta dârză de redeşteptare a conştiinţelor şi cultivarea 
forţelor!”. 

Şi ai avut dreptate. 
În acele timpuri de letargie generală, de indiferenţă şi pasivitate, ca 

un Prometeu mitologic ai dărâmat rămăşiţele trecutului şi ai aruncat în 
mulţimea prostită de un veac de stăpânire străină, lozinca de luptă dârză 
pentru redeşteptarea naţională a Basarabiei. 

Timpul a fost bine ales. Lozinca a prins şi cei cărora te-ai adresat, te-au 
înţeles. 

Bălţeni, ca: Buzdugan, Crihan, Halippa, Ceapă, Parno, Fală, Vrabie şi 
alţii ţi-au urmat steagul spre cinstea lor şi a d-tale. 

Momentul desrobirei te-a putut găsi astfel cu un stat major destul de 
bine format, astfel că bazele politicei noastre naţionale în Basarabia, au fost 
puse de d-ta. 

Întregul merit îţi aparţine şi nimeni nu poate contesta aceasta. 
Perseverenţa d-tale în lupta dârză şi fără cotituri ce ai dus-o a impresionat 

pe duşmani şi ţi-a entuziasmat luptătorii. 
Acum, din perspectiva celor 60 ani, poţi privi trecutul cu conştiinţa 

omului ce şi-a făcut pe deplin datoria şi faţă de ţară şi faţă de neamul căruia 
aparţii!

Viaţa d-tale va trebui să rămâie o pildă vie pentru posteritate, de ceeace 
va să zică luptă dezinteresată pentru binele şi mărirea Patriei. 

Regretând din suflet că nu pot veni personal să te îmbrăţişez şi să te 
felicit, cu acest fericit eveniment, te rog să primeşti asigurarea celor mai 
curate sentimente de stimă şi sinceră urare: Ani mulţi, sănătate, fericire şi 
noroc! 

Al d-tale,
 (ss) Em. Catelly,  prefect al judeţului Bălţi

5 februarie 1936

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 73‑74. 
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I V.  Ve r s u r i  d e  p o e t u l  S e r g i u  V i c t o r 
C u j b ă ,  d e d i c a t e  l u i  I o n  P e l i v a n

L u i  I o n  P e l i v a n 
(La împlinirea a 35 de ani de luptă)

O, tu ostaş al românimii, 
Mă’mbie inima să-ţi spun
De ziua ta, cu admirare
Virila-ţi frunte să’ncunun. 

În astă zi de sărbătoare
Îmbrac în stihul curgător
Şi-unesc cordiala mea urare
Cu al prietenilor cor. 

Ne leagă-un dor şi-o singură credinţă, 
Ne leagă frământatul-ne apus. 
De jertfe, lupte pân’la suferinţă,
Ce pentru neamul nostru dârz am dus. 

De-al tău avânt eu îmi aduc aminte,
Cu care îmi vorbeai de-al nostru neam
Şi cum, setoşi de a noastre drepturi sfinte,
De luptă aprigă ne pregăteam. 

Şi cât ai stat cu inima tot trează
Ca să’mplineşti al inimei avânt,
Ca glia-ne frăţească şi vitează
Unită fie veşnic pe pământ!

Şi mândră, fruntea ta cea răzăşească
N-ai închinat în vremi de chin şi zor
Sub acvila ce vrea să ne robească
Şi să înăbuşe al nost’popor. 
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Şi-ai dovedit că lupta voiniceşte
Având dreptatea sacră din trecut
Un mic popor se’nalţă şi’ndrăsneşte
La harţă să se ia cu cel temut. 

Şi nu’ncetează lupta pân’ nu are
Izbânda’ncununată pentru toţi
Şi dreptul său de traiu voios sub soare
Scump dar să fie pentru strănepoţi. 

Acuma vezi, şi inima îţi creşte,
A luptelor răsplată, zâmbitor,
Ca un sătean recolta ce-şi priveşte
În urma unui an istovitor. 

A noastre ţări de-acuma sunt unite: 
Românu-i liber în al său pământ,
Dar ne aşteaptă încă mari ispite
Deci treji să fim, să facem legământ. 

Cu toţi uniţi în clipe de’ncordare
Având în gând al patriei destin, 
Să apărăm comoara cu’nfocare,
Ce am dobândit cu jertfe mari şi chin. 

Iar tu primeşte-a noastră salutare
Voinic al ţării, vajnic luptător. 
Căci dacă iar primejdia apare
Sunt sigur, – vei fi’n fruntea tuturor. 

Căci asta-i menirea bărbatului – una,
Cu pieptul să’nfrunte furtuna,
Cu fruntea semeaţă s’oprească lovirea:
Luptând, cucereşti fericirea!

Sergiu Victor Cujbă

Chişinău,1 iunie 1936 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 77‑78. 
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V.  O m a g i u l  c o r p u l u i  d i d a c t i c  ş i  a l 
s t u d e n ţ i l o r  F a c u l t ă ţ i i  d e  Te o l o g i e  d i n 

C h i ş i n ă u .  C u v â n t a r e  r o s t i t ă  d e  
p r o f .  N .  P o p e s c u ‑ P r a h o v a ,  

d e c a n u l  f a c u l t ă ţ i i

Înalt prea Sfinte,
Onorată asistenţă,
Facultatea de Teologie, profesori şi studenţi, ia parte cu mare bucurie, 

la sărbătorirea luptătorului naţionalist, care este D-l Ion Pelivan. 
Din pleiada de scriitori şi luptători naţionalişti ai ultimilor patru decenii 

din viaţa Moldovei dintre Prut şi Nistru, se desprinde, luminoasă, figura 
D-lui Ion Pelivan. 

Din tinereţea sa, când, acum 37 de ani, la Dorpat înfiinţa prima grupare 
studenţească cu caracter naţional românesc şi până astăzi, când îi sărbătorim 
cei 60 de ani de viaţă, pe care de altfel îi poartă sprinten, energic şi voios, 
D-l Ion Pelivan a mers fără zigzaguri, fără ocoluri inutile, pe linia cea 
dreaptă a naţionalismului românesc, linie pe care ne-o impun de dincolo de 
mormânt, generaţiunile care ne-au precedat, sentiment pe care ni-l pun în 
suflet câmpul cu verdeaţa lui, aerul pe care îl respirăm, cerul albastru, ce ne 
acoperă din prima clipă a vieţii noastre. 

Numai copii denaturaţi nu-şi respectă şi nu-şi iubesc părinţii. 
Numai sufletele denaturate şi uscate rămân reci la porunca de peste 

veacuri a sufletului unui neam, care prea mult a suferit, ca să nu aibă dreptul 
să aspire la o viaţă mai bună de dreptate, de frăţietate şi de prosperitate. 

Cum floarea se ridică din pământ, cum izvorul ţâşneşte din adâncurile 
aceluiaşi pământ şi orice ai face nu poţi să-l opreşti de a-şi deschide calea, 
tot aşa de natural, tot aşa de firesc a izbucnit din sufletul D-lui Ion Pelivan 
iubirea de ţară, iubirea de poporul din care s-a născut, iubirea de Patrie. 

Această iubire n-a fost o iubire verbală, ci una activă: prin articolele 
de ziare, iar în perioada măreţului act al Unirei prin lucrări ştiinţifice, D-l 
Ion Pelivan a ţinut treaz sentimentul naţional şi a afirmat cu tărie drepturile 
noastre istorice asupra pământului moldovenesc dintre Prut şi Nistru. 

Iubirea faţă de poporul nostru atât de obijduit în trecut de o soartă 
vitregă, cum puţine popoare au cunoscut, a fost o iubire curagioasă, 
împreunată cu primejdii şi deci cu atât mai nobilă: de la surghiunul în 
gubernia Arhanghelskului până la destituirea din funcţiune, pentru că s-a 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  511

arătat îndurerat şi îndoliat în ziua când vrăjmaşii săi se bucurau, iar neamul 
său suspina. 

Naţionalismul D-lui Ion Pelivan a fost dezinteresat: nu onoruri sau 
beneficii a urmărit, ci eliberarea poporului moldovenesc de aici de lanţurile 
apăsării şi ale nedreptăţii. 

Viaţa D-lui Ion Pelivan este o viaţă adânc pilduitoare şi înviorătoare 
pentru noi cei de astăzi şi mai ales pentru tineret; prin toate fibrele ei, 
această viaţă armonioasă ne strigă: „iubirea Patriei să vă fie suprema lege”. 

Iată atâtea motive, pentru care, în numele meu personal şi în numele 
facultăţii de Teologie, urez încă mulţi ani şi deplină sănătate energicului 
luptător naţionalist, care a fost şi continuă să fie D-l Ion Pelivan. 

Îngăduiţi-mi, Vă rog, ca în această zi însemnată să omagiez şi pe demna 
tovarăşă de viaţă a D-lui Ion Pelivan, pe mult stimata D-nă Pelivan, una 
din femeile cele mai distinse ale provinciei noastre, femeie, al cărei suflet 
generos a vibrat la unison cu sufletul soţului său şi care cu mult devotament 
s-a jertfit în operele de binefacere din oraşul nostru. 

Trăiască!
(ss) Prof. N. Popescu‑Prahova

Chişinău, 1 iunie 1936

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 79‑80. 

V I .  C u v â n t a r e  r o s t i t ă  d e  
d l .  E p .  A .  B a l a m a c e ,  

f o s t  d e l e g a t  a l  g u v e r n u l u i  d e  l a  I a ş i  
î n  C o m i s i a  I n t e r a l i a t ă  d e  l a  C h i ş i n ă u ,  

î n  a n i i  1 9 1 6 ‑ 1 9 1 8 

Onorată adunare,
Mult stimate domnule Pelivan,
Primind invitaţia Comitetului de iniţiativă, pentru sărbătorirea celui 

mai strălucit fiu al Basarabiei, îmi vei da voie ca, atât din partea mea cât şi 
din partea Ofiţerilor macedo-români, detaşaţi pe lângă Comisia Interaliată 
din Chişinău, în cursul anilor 1917-1918, ca şi în numele foştilor voluntari 
şi legionari – constituiţi în Uniune, – cu subcentrul la Bucureşti, să-ţi aduc 
cele mai călduroase felicitări de bine şi sănătate cu ocazia împlinirii celor 
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60 de ani, dorindu-ţi a trăi încă mulţi ani fericiţi, pentru a putea activa la 
consolidarea României Mari, la făurirea căreia ai activat printre cei dintâi 
fii ai neamului. 

Mi-aduc aminte cu mult drag de primele noastre întruniri, la Vălenii de 
Munte, ca şi la Expoziţia jubiliară din Parcul Carol I, unde marele nostru 
savant – cu renume mondial – Dr. Constantin Istrati, invitase, în 1906, pe 
toţi fruntaşii neamului, din fostele provincii subjugate, ca să organizeze 
pavilioanele cu tot ce aveau ei mai scump pe vremea aceia, demonstrând 
astfel românismul de pretutindeni, de ce forţă culturală şi economică 
dispunea, încă de acum 30 de ani, România întregită de astăzi. 

Pe lângă măreţele pavilioane ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, 
ca şi a tuturor instituţiilor publice, tot vizitatorul avea ce să admire de cele 
văzute în casele naţionale ale Transilvaniei, Bucovinei şi Banatului, aşezate 
în calea principală, ca şi în căsuţele Basarabiei şi Macedoniei, construite 
ceva mai departe, înspre aripa stângă a Muzeului Militar, unde erau expuse 
mai în mic şi comorile neamului românesc dintre Prut şi Nistru şi cel aşezat 
în dreapta Dunării, de peste Balcani şi coama Pindului. 

În calitate de fost membru în Comisia de recepţie a acestei Expoziţii 
jubiliare, – sărbătorindu-se 40 de ani de domnie glorioasă a primului 
Rege dătător de forţă şi lumină, am primit şi vizita fostului Principe de 
Coroană, actualmente Regele tuturor românilor, care a ţinut să cerceteze cu 
de-amănuntul cele expuse în pavilioanele românilor de peste hotare, dând o 
deosebită atenţie Basarabiei şi Macedoniei, de unde a reţinut câteva obiecte. 

Coincidenţa a făcut ca, tocmai în ziua aceia, să viziteze Parcul atât 
echipa profesorilor şi elevilor români veniţi din Macedonia, ca şi corurile 
de muzică din Banat, în frunte cu mult regretatul Cicio-Pop din Arad, care 
au primit în urale şi cu manifestaţii de bucurie pe Regele Carol II, strigând 
cu toţii, încă din anul 1906, să trăiască Împăratul tuturor românilor. 

Entuziasmul era de nedescris, întrucât la această manifestaţie, au 
luat parte şi cooperatorii din tot cuprinsul ţării, care erau convocaţi la un 
congres, de către mult regretatul I. Gh. Duca – ca fost Director general 
al mişcării cooperatiste – participând la desbateri şi fruntaşii cooperatori 
români de peste hotare. 

Acest prilej a dat ocazie ca să se întrunească la olaltă fruntaşii neamului 
din toate provinciile româneşti, cât timp a durat Expoziţia din Parcul Carol 
I-iu, unde s-au şi pus bazele, în mod tacit, iridentei române, întrucât acest 
fapt s-a observat din scrierile care au apărut între anii 1906-1916, în diferite 
centre naţionaliste din tot cuprinsul românesc. 

Am reflectat de mult, Domnule Pelivan, că d-ta n-ai fost străin de 
frumoasele manifestaţii cu caracter cultural şi naţional pornite din iniţiativa 
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marelui mecenat basarabean Vasile Stroescu, care n-a scăpat prilejul să 
asiste – incognito – la strălucita sărbătoare jubiliară de 50 de ani a societăţii 
Academice „Petru Maior“ din Budapesta, unde se entuziasmase atâta de 
cele văzute şi auzite din partea bătrânilor şi tinerilor intelectuali, veniţi 
din toate unghiurile româneşti ca şi de la centrele culturale din Viena, 
Cernăuţi, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Macedonia etc., încât, a doua zi, dr. Emanuil 
Ungureanu, preşedintele „Astrei“ din Timişoara, ne-a adus surpriza, citind 
o scrisoare, chiar în Capela română din proprietăţile lui Emanoil Gojdiu – 
marele sprijinitor al studenţimei române din Budapesta, – prin care marele 
basarabean Vasile Stroescu, aduce la cunoştinţă donaţiile de sute de mii 
de coroane, pe care le destinase pentru mai multe şcoli şi internate din 
Ardeal. Acest dar cultural de mare însemnătate a lăsat cele mai frumoase 
impresii printre participanţii de la sărbătoarea românească din Budapesta, 
unde îşi dăduseră întâlnire reprezentanţii tuturor Asociaţiilor studenţeşti, ca 
şi delegaţii societăţilor culturale, de unde n-a lipsit nici Basarabia, dar nici 
îndepărtata Macedonie. 

Dar, coincidenţa cea mai plăcută pentru mine a fost, Domnule 
Pelivan, atunci când în plină revoluţie bolşevică, te-am întâlnit la Uniunea 
Zemstvelor – secţia Bolgrad – unde, deşi erai în uniformă rusească, ne-ai dat 
cel mai mare concurs, atât pentru ajutorarea refugiaţilor români dobrogeni 
în Basarabia de Sud, înscriindu-i cu porţia respectivă la organizaţiile lui 
C. Mimi, fost Comisar-Şef al guvernului Kerenski şi ajutoarelor d-sale: 
Vulpe de la Bolgrad şi Bădărău de la Ismail – aşa-zise „pitatelnîie punctî”, 
unde tot refugiatul se putea hrăni; precum şi de extraordinara sforţare, pe 
care ai depus-o, ca să transportăm, în plin bolşevism, cerealele aparţinând 
organizaţiilor cooperatiste de la Chilia românească, pe lacul Ialpug, graţie 
cărei opere s-a putut repartiza la timp, prin linia c.f. Curci, Valul Traian, 
Reni etc., – hrana necesară soldaţilor şi celor din dosul frontului, prin 
intermediul cooperaţiei. 

După aceia ne-am văzut şi la Odesa, la marea manifestaţie a 
moldovenilor (1 mai 1917), veniţi de pe toate fronturile, care au defilat, 
în frunte cu bravul ofiţer de stat major, Emanoil Catelli, cântând imnului 
bardului Mureşanu, „Deşteaptă-te, române!”, având toţi pe piept tricolorul 
românesc. 

Acest fapt a stârnit atâta curaj printre refugiaţii români, aflători la 
Odesa, încât s-au încolonat alături de formaţia militară moldovenească, 
ducându-se cu toţii la locuinţa nemuritorului Vasile Stroescu, căruia 
i s-a închinat steagul tricolor de către un vajnic marinar, iar ardelenii şi 
bucovinenii în frunte cu dr. Meţeanu şi profesor I. Nistor i-au adus cele 
mai mari elogii, aceluia, care a ajutat şcolile de peste munţi, tocmai când 
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societăţile culturale din Ardeal se găseau în mare jenă financiară, fiind 
totodată persecutate de guvernele vitrege românismului. 

Şi ca să termin, mult iubite Moş Ioane, ţin să-ţi mulţumesc de atenţia pe 
care mi-ai dat-o mie personal, uşurându-mi atât misiunea pe care am avut-o 
tot timpul, din partea guvernului de la Iaşi, pe lângă Comisia Interaliată, 
pentru aprovizionarea frontului şi echiparea voluntarilor români şi 
legionarilor aliaţi, care Instituţie, avându-şi centrul la Iaşi, cu ramificaţiuni 
la Chişinău, Odesa şi Herson, a contribuit foarte mult la aprovizionarea 
armatei şi populaţiei civile din dosul frontului, procurându-şi cele necesare 
prin organizaţiile cooperatiste şi Uniunea Zemstvelor din Basarabia, Odessa 
şi ţinutul Hersonului. 

În această operă de aprovizionare a refugiaţilor noştri din Basarabia de 
Sud, Chişinău, Odessa şi Nicolaev, Herson, Alioşchi şi Elizabetgrad, m-a 
ajutat foarte mult şi regretatul C. Mimi, cu subalternii săi din ţinuturile de 
mai sus, mai ales pentru întreţinerea şi echiparea familiilor de ardeleni, 
bucovineni şi macedoneni, retraşi odată cu armatele noastre din Ardeal, 
Bucovina şi Dobrogea. 

Pentru acest fapt, „Sfatul Ţării”, din îndemnul „Blocului Moldovenesc”, 
a delegat pe lângă „Comisia Interaliată“ de la Casa Pronin, pe harnicul 
gospodar C. Mimi şi Gheorghe Buruiană, în calitate de fost ajutor de 
Ministru de Interne şi Director General al Aprovizionării în Basarabia. 

Când timpul ne va fi prielnic, o să mai dăm la iveală multe fapte de 
eroism, puse în cauza românismului de către „Blocul Moldovenesc”, al 
cărui inspirator ai fost D-ta, Domnule Plivan, şi cu cei mai apropiaţi şi 
devotaţi moldoveni, cărora le aduc elogii bine meritate, iar d-tale îţi urez 
viaţă lungă şi îmbelşugată, alături de stimata D-tale soţie, Maria Pelivan. 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 81‑84. 

V I I .  I o n  P e l i v a n  ş i  c l e r u l  
s u b  s t ă p â n i r e a  r u s e a s c ă . 

C u v â n t a r e  r o s t i t ă  d e  p r e o t u l  P e t r e 
G h e o r g h i a n  d i n  B ă l ţ i 

Iubite Prietene D‑le Pelivan,
În clipele solemne ale sărbătoarei de astăzi, sărbătoare pe care o consider 

naţională pentru Basarabia şi, în chip deosebit, pentru judeţul Bălţi, unde, 
de sub spuza vremurilor vitrege D-voastră aţi răscolit focul conştiinţei de 
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neam, îmi este foarte greu a-mi zăvorî sufletul şi a opri sentimentele ce atât 
de strâns m-au legat de D-voastră şi alţi prieteni ocrotitori ai idealurilor 
realizate. 

Dar fiindcă acţiunile omeneşti deseori pornesc de la un fapt individual 
şi neînsemnat, să-mi fie îngăduit să încep discursul meu cu un fapt răscolit 
în amintirile mele şi neînsemnat, dar care poate fi sintetizat pentru vremurile 
de altă dată. 

Eram de 12 ani, când tatăl meu, cântăreţ la biserica lui Vasile Lupu 
din Orhei, fu cuprins de o mare durere. Fuse chemat să depună examen 
de limba rusă, de care habar n-avea. Plângea el, plângeam şi eu. El pentru 
că era ameninţat să-şi piardă slujba, eu de jalea lui şi pentru că eram şi eu 
ameninţat să-mi pierd drumul şcolii. 

– Taci, dragul babacăi, că mare-i Dumnezeu, mă mângâia tata. 
În adevăr tata fu ajutat de Dumnezeu şi de bunii lui examinatori români: 

păr. Constantin Popovici şi Sofronie Ciolan. 
Însă în sufletul meu de copil, durerea trăită a lăsat urme. Am căutat 

să înţeleg pricinile ei şi am văzut că durerea aceasta sub diferite forme o 
simţeau toţi, care nu ştiau carte rusească. Deci, pentru ca să-mi fac drum în 
viaţă, a trebuit să fac şcoala rusească. 

Dar de câte ori întâlneam câte un biet moldovan care îmi întindea vreo 
hârtie scrisă, ca să i-o desluşesc din ruseşte în româneşte, durerea suferită 
în familie mă copleşea din nou. 

Sentimentul ce mă lega de aceşti moldoveni, ca mine, îmi este destăinuit 
de tatăl meu, apoi de bunul român Constantin Popescu şi a fost înţeles 
pe deplin atunci, când, împreună cu colegii mei de şcoală A. Mateevici, 
Teodor Inculeţ şi alţii, păşesc pragul redacţiei „Basarabia”. 

Aici am cunoscut avangarda luptătorilor naţionali. 
Aici m-am apropiat de Dvs. şi de D-l Halippa. 
– Ce umblaţi voi pe la redacţia „Basarabia”, – ne întrebau unii din 

colegi, – or, nu ştiţi că acolo e un cuib de revoluţionari”. 
Prezenţa la conducere a bătrânului Em. Gavriliţă, avocat, şi a D-voastră 

ca magistrat, precum şi atitudinea D-voastră în acea mişcare, mă făcea să 
cred astfel:

„Dragi prieteni! Voi faceţi Seminarul Teologic. Cei care veţi fi preoţi 
şi vă veţi duce prin satele noastre moldoveneşti, să ţineţi minte de marea 
datorie a D-voastră, să faceţi slujbele dumnezeieşti în limba poporului. Nu 
slujiţi în limba slovană, pe care nici ruşii n-o înţeleg, ci slujiţi în limba 
noastră moldovenească, căci de aceea Dumnezeu a trimis apostolilor pe 
Duhul Sf. şi i-a învăţat să vorbească toate limbile, ca fiecărui popor să i 
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se vestească Sf. Evanghelie în limba lui. Numai astfel veţi împlini voia lui 
Dumnezeu”. 

Veni reacţia. Gazeta fu oprită. Redacţia spulberată. Noi am pierdut 
locul întâlnirii şi apoi am luat cărările vieţii. 

Însă cuvintele rostite de D-voastră au căzut ca un jăratec pe inimile 
noastre dornice a sluji altarului şi neamului. 

„Numai astfel veţi împlini voia lui Dumnezeu”, – erau cuvintele care 
mereu vibrau în amintire, fie că deschideam Evanghelia sau alte cărţi 
bisericeşti, fie că predicam cuvintele lui Dumnezeu. 

De aceia, cărţile bisericeşti aduse prin alte vremuri, tipărite în tiparniţele 
din Sibiu, Râmnic, Braşov, Iaşi şi Chişinău, şi care zăceau prăfuite şi 
mucegăite pe rafturile arhivelor bisericeşti, au fost scoase şi puse pe strană. 

Pe filele lor scorojite, cu picături de ceară, printre rânduri, citeam 
aceleaşi cuvinte cu litere de foc: 

„Numai astfel veţi împlini voia lui Dumnezeu”. 
Apoi, în seriile zilelor de sărbători, când corul din Prajila Sorocei învăţa 

melodiile noi în limba română, până atunci necunoscute ale cântărilor 
bisericeşti, din armonia lor se desprindeau neauzite de nimeni, dar simţite 
de toţi aceleaşi cuvinte: „Numai astfel veţi împlini voia lui Dumnezeu”. 

În anul 1911, împreună cu colegul Alexe Mateevici, păşesc pragul 
locuinţei D-voastre, modeste, din Bălţi. 

De acolo, ca dintr-un izvor de apă curată, îmi adăpam sufletul cu idei 
curate şi îl umpleau de dor a sluji neamului din care mă trag. Acolo gândirea 
era mereu adâncită în direcţii opuse mentalităţii oamenilor din prejur. Acolo 
legam cunoştinţe cu bunii moldoveni, care au înţeles să răspundă chemării 
D-voastră. Acolo găseam cărţi şi ziare româneşti, învăţam istoria neamului, 
falsificată de şcoala rusească, simţeam mai adânc asupririle străinilor şi 
până la plecarea d-voastră în război, mereu ne împrospătam dragostea de 
neam şi dorul a răscoli în popor şi păturile intelectuale conştiinţa adormită 
de vitregia vremurilor. 

Am fost mulţi din jud. Bălţi şi cele vecine, care sub imboldul d-voastră 
ne-am desprins din această pătură şi care mereu am ţinut aprins acest 
foc sacru al conştiinţei de neam, până la revoluţia rusă şi triumful ideei 
naţionale, pecetluit cu actul Unirii. 

O viaţă întreagă închinată neamului, perseverenţa continuă, pe care 
n-au putut-o tempera nici închisorile ruseşti, nici surghiunul în părţile 
nordice, nici destituirea din magistratură şi pe care aţi dovedit-o ori unde 
v-a aruncat soarta şi în orice împrejurări, pot fi înţelese şi simţite numai de 
acei, care v-au înconjurat în acele vremuri. 
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A le descrie şi valorifica în limbajul discursurilor oficiale de omagiu 
este imposibil. 

Iată, de ce cuvintele de omagiu pe care ne silim a le rosti astăzi, sunt 
prea sărace şi puţin expresive. 

Faptele şi meritele d-voastră nici o răsplată omenească nu le poate 
acoperi. 

De aceea, pe noi ne-a frământat indiferenţa, chiar ingratitudinea 
societăţii şi a sferelor conducătoare, de unde trebuia să pornească aprecierea 
calvarului parcurs de d-voastră şi valoarea strădaniilor şi a izbânzilor, cu 
care le-aţi încununat. 

Cei 18 ani de la Unire nu prezintă decât un praznic zgomotos şi profan, 
năpădit de figuranţi şi neofiţi, naţionali, după expresia prietenului Fală: 
„români făcuţi, iar nu născuţi”, praznic la care adevăraţii tânguitori ai 
vremurilor de restrişte şi comandanţii luptelor date, deseori nici nu sunt 
invitaţi. 

Poate, este un lucru firesc pentru psihologia maselor. O făclie are 
valoare până când luminează întunericul. Dar odată ce zorile se aprind 
şi răsare soarele, ea nu mai valorează. Idealul fiind atins, efortul scade, 
rândurile se sparg şi conducătorii luptelor rămân în eclipsă, valorile acţiunii 
se topesc în triumful biruinţelor. 

Noi, însă, care vă înconjurăm în aceste clipe, şi în special bălţenii, 
care am dori să credem că iniţiativa acestei sărbătoriri a pornit din partea 
noastră, am crezut de bine să anunţăm această sărbătoare, glorificând pe 
unul din fiii credincioşi ai Basarabiei şi ai neamului, luptător vajnic pentru 
dărâmarea graniţei de la Prut şi strămutarea ei la Nistru. 

Acest fiu credincios sunteţi d-voastră, d-le Pelivan. 
Am dorit să vă sărbătorim, ca să vă arătăm generaţiilor tinere atât 

de grăbite a sorbi din cupa biruinţelor, ca să se uite cât mai des îndărăt, 
apreciind strădaniile înaintaşilor şi să-i urmeze în timpul de cumpănă şi 
pericol pentru patrimoniul naţional întregit. Să se distingă cu acelaşi curaj, 
pe care d-voastră l-aţi avut la sărbătorirea de către ruşi a centenarului de la 
răpirea Basarabiei, când, în faţa colosului de la răsărit, tăceau conştiinţele 
româneşti şi numai d-voastră aţi avut curajul de tânguire şi protest. 

În fine, vă sărbătorim pentru ca să vă aducem o mângâiere sufletească, 
căci ştim că concepţia d-voastră politică a rămas aceiaşi, largă, a idealului 
naţional, concepţie ce n-a putut să se destrame în ideologii de partide, ci 
integrată cum a fost, o îndreptaţi spre contopirea sufletească cu neamul a 
Basarabiei dezrobite. 

Mângâiaţi de nădejde, că istoriograful de mâine va aprecia cu 
obiectivitate strădaniile şi meritele d-voastră, când va încheia capitolul de 
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renaştere naţională în Basarabia şi de unirea ei cu Patria, şi cu gândul că 
numai unul Dumnezeu şi dreptatea lui imanentă poate să le răsplătească, 
daţi-ne voie să ne exprimăm dorinţa noastră sinceră a mai găsi prilejul şi 
plăcerea a vă sărbători şi în viitor. Rugăm deci pe bunul Dumnezeu să vă 
dăruiască cu sănătate, la mulţi ani. 

Preot P. Gheorghian

Chişinău, 1 iunie 1936

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 85‑89. 

V I I I .  M e s a j  d e  s a l u t  r o s t i t  d e  p r o f e s o r u l  
P e t r e  V.  H a n e ş ,  i s t o r i c  l i t e r a r

Salutul unui frate!
Ion Pelivan face parte dintr-o strălucită generaţie de peste Prut pe care 

n-o pot aminti fără să aminteşti de Unirea Basarabiei cu România. Acestei 
generaţiuni a lui Pelivan se datoreşte întregirea României spre Răsărit. Din 
serbările de acum câtva timp la Chişinău, în cinstea marelui naţionalist, 
din amintirile rostite – începând cu adevăratul studiu istoric rostit de d-l 
Halippa – a reieşit că Ion Pelivan a stat în fruntea acelei generaţiuni. 

O seamă de profesori din Vechiul regat am avut fericirea să trăim în 
Basarabia tocmai în zilele autonomiei, independenţei şi unirii Basarabiei 
cu România. Ştiam şi noi ce se vorbeşte atunci în mulţime, fiindcă, dacă 
ni s-a cerut şi am primit cu fală participarea noastră la acţiunea culturală şi 
şcolară de atunci, în schimb nici un amestec n-am avut în acţiunea politică. 
Abia pe urmă am aflat câte ceva. 

Un lucru însă am auzit în chiar ajunul constituirii Sfatului Ţării, în 
ajunul zilei de 21 noiembrie 1917: că Pelivan nu ar fi ales preşedinte al 
Sfatului Ţării, fiindcă e prea naţionalist, prea bun român. Ca să nu se 
mâhnească minorităţile, ca unirea Basarabiei cu România să fie mai 
asigurată, I. Pelivan a primit cu inima voioasă, să ocupe altul locul ce i se 
cuvenea. 

Ce-am mai aflat tot de la lume pe vremea aceea? Că propagandistul 
înfocat al românismului în Basarabia era de de mult I. Pelivan şi că făcea 
mereu adepţi: li se zicea „finii nănaşului Pelivan”. Centrul de acţiune era 
târgul Bălţi, unde I. Pelivan trăia ca judecător. Am avut putinţa să verificăm 
chiar de atunci puterea acelei acţiuni, fiindcă cea dintâi zemstvă care a 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  519

cerut unirea Basarabiei cu Vechiul regat a fost cea din Bălţi, „cea dintâi 
rândunică”, îi ziceam noi la Chişinău, în 1918. 

Cum am aflat întâi, care dintre deputaţii Sfatului Ţării era Pelivan? 
Am povestit faptul în două cuvântări ocazionale, dar niciodată nu l-am 
scris. La toate şedinţele Sfatului Ţării, afară de cele tainice, eram primiţi şi 
profesorii din Vechiul regat (nu eram mulţi, e drept, la început). Am putut 
astfel trăi ziua mare a constituirii Sfatului Ţării. Parcă văd pe bătrânul N. 
Alexandri, preşedintele de vârstă, şi lângă el pe I. Inculeţ, preşedintele 
activ. Îmi răsună în urechi marşul „Deşteaptă-te, Române!”, cântat de 
corul preotului Berezovschi. Iată o doamnă (am aflat în urmă că se numea 
d-na Alistar), punând eşarfe tricolore româneşti pe piepturile celor doi 
prezidenţi. Toată lumea în picioare. În primele rânduri ale deputaţilor, mulţi 
în costume ruseşti. Unuia cu ochelari îi dădeau lacrimile. Prima pornire a 
sufletului meu a fost să se mire cum de plânge cineva de bucurie la auzul 
lui „Deşteaptă-te, Române”, când e îmbrăcat ruseşte: acela era Pelivan. 

Şedinţa de atunci a Sfatului Ţării a ţinut până la 8 seara, deşi începută la 
10 dimineaţa. Seara, masă comună, chiar în localul Sfatului Ţării. Am fost 
poftiţi şi noi din Vechiul regat. Între oratori, unul a vorbit despre scriitorii 
basarabeni, care au ridicat valoarea literaturii româneşti, citând pe Stamati, 
A. Russo, Al. şi B. P. Hasdeu. Era Ion Pelivan! Şi noi care venisem de 
dincoace de Prut cu ideea că în Basarabia nu exista cultură românească! I. 
Pelivan trăsese perdeaua şi ne-o arătase de la început. 

Şi acum, când din ce în ce se arată mai luminos rolul său în unirea 
Basarabiei şi când aflăm că el a grăbit, mai mult decât ceilalţi din generaţia 
sa, această Unire, acum înţelegem că nu putea fi altfel. 

M-a impresionat puternic sărbătorirea sa la Chişinău, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani. Atâta lume, atâta entuziasm pentru un om care nu 
îndeplineşte niciun rol oficial, care nu poate nici răsplăti pe participanţi, 
nici urmări pe cei ce s-ar fi dat în lături. Au fost asemenea sărbătoriri pentru 
persoane cu demnităţi mari, dar pentru persoane mari fără demnităţi n-au 
fost. I. Pelivan este mare prin el însuşi, prin primejduirea situaţiei şi chiar a 
vieţii lui în scopul sfânt al unirii a două ţări surori. 

Răsplătirea din plin, neprecugetată, neprecupeţită, pe care i-o arată 
astăzi neamul său, ţinteşte tocmai jertfa de situaţii înalte şi de onoruri, pe 
care a putut s-o facă în momentul acela hotărâtor. 

Să trăiască I. Pelivan!
Petre V. Haneş 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
107‑108. 
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I X .  P ă m â n t e n i a  B a s a r a b e a n ă  d i n  D o r p a t 
1 9 0 0 ‑ 1 9 0 2 

A m i n t i r i  a l e  p r o f e s o r u l u i  G h e o r g h e  C h i c u

În septembrie 1898, doi absolvenţi ai Seminarului Teologic din 
Chişinău, promoţia aceluiaşi an, trecând cu succes examenele de intrare, 
organizate pentru teologi pe lângă Universitatea din Dorpat, s-au înscris 
printre studenţii acestei universităţi. 

Aceşti doi tineri erau I. Gh. Pelivan şi V. I. Oatu (azi, profesor secundar, 
pensionar, în nordul Caucazului, în oraşul Ordjonikidze, fost Vladicavcaz). 

Amândoi, fiecare în felul său, erau plini de avânt şi de dragoste de 
muncă pentru poporul muncitor nedreptăţit. 

V. Oatu, fiu de preot din Cuhneşti, jud. Bălţi, a crescut într-un mediu, 
deşi adânc legat de soarta poporului nostru, cu reflexiuni mai generale, mai 
intelectuale. I. Pelivan, fiu de răzeş de la Răzeni, jud. Lăpuşna, era strâns 
legat de nedreptăţile şi umilinţele ţăranului, cu care ducea o viaţă aproape 
comună. 

Anul şcolar 1898/1899 a fost pentru tinerii noştri un an plin de 
învăţăminte: în acest an tulburările studenţeşti au devenit generale, suflul 
revoluţionar abătându-se asupra tuturor şcolilor superioare din Rusia ţaristă 
de pe atunci. 

Basarabia era o gubernie la marginea imperiului vast, o gubernie 
socotită poliglotă, dar în realitate moldovenească, cu legături economice 
cu restul acestui imperiu deşi foarte strânse (altă piaţă pentru Basarabia nici 
nu era), totuşi destul de primitive, caracteristice producţiei agricole. 

Legăturile culturale cu restul vastului imperiu se făceau mai mult pe 
căile oficiale – prin şcoalele ruseşti şi prin administraţia rusească şi – foarte 
slabe – prin literatura rusă, care şi ea, în bună parte, era ciopârţită sau 
interzisă de cenzură. 

Contactul direct cu centrele mari de producţie şi distribuţie, cu centrele 
mari de cultură aproape lipsea. Suflul, interesele şi sbuciumurile adânci 
ale vieţii uriaşului organism – Imperiul Rus – ajungeau în Basarabia mai 
mult prin tangenţă: Basarabia era oarecum izolată şi, pentru mulţi, trecerea 
Nistrului, din punct de vedere spiritual, semăna cu trecerea graniţei. 

Tinerii I. Pelivan şi V. Oatu, scoşi din acest mediu, au fost, în anul 
1893, puşi în contact direct cu o supapă a vieţei clocotinde a oceanului 
de popoare din Dorpat, unde, datorită dispoziţiunilor speciale, erau trimişi 
studenţi aproape din toate guberniile Imperiului Rus – în majoritate fii de 
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preoţi şi cântăreţi, absolvenţi ai seminariilor teologice, prin firea lucrurilor 
puşi în contact direct cu marea masă a muncitorilor pe ogoare şi în fabrici. 

Având dreptul a se prezenta la examenele de intrare numai cei cu media 
nu mai mică decât 4-8 după sistemul zecimal, studenţii de la Dorpat formau 
un complex select de oameni dotaţi cu accentuate predispoziţii intelectuale, 
complex aproape omogen – cam toţi teologii – şi din punct de vedere 
cultural şi din punct de vedere al provenienţei sociale, toţi cu mare avânt la 
muncă şi gata să se jertfească pentru realizarea idealurilor urmărite. 

De bună seamă, toţi aceşti studenţi puteau, foarte bine, fi plasaţi conform 
pregătirii lor teologice, căci locuri de preoţi în fiecare gubernie erau destule. 
Totuşi, ei preferau să rupă cu tagma lor, să caute alte terenuri de muncă şi de 
luptă – mai potrivite însuşirilor lor. Spre aceste terenuri ei nu erau mânaţi 
de interese materiale, ci numai de dorul de a ieşi din ocolul strâmt, teologic, 
în largul vieţii publice, care era într-un proces de creştere vertiginoasă: e 
destul să ne aducem aminte că numai numărul şcoalelor secundare, cu 
toate piedicile puse de-a curmezişul dezvoltării lor de guvernul ţarist, s-a 
dublat în ultimii 15 ani, înaintea războiului mondial, ajungând peste 3 500. 
Această rapidă creştere a culturii, a producţiei, a comerţului şi a vieţei 
publice, îndeobşte, a fost una din pricinile primordiale, pentru care Rusia 
s-a angajat în războiul mondial: trebuia la timp alăturat un uriaş concurent 
viitor. Tot această creştere a fost şi cauza revoluţiei ruse: formele vechi nu 
mai puteau rezista conţinutului nou, care ţâşnea prin toţi porii organismului 
politic, social şi economic cu diferite naţionalităţi (aproape 150). 

Iată mediul, cu care au venit în contact tinerii I. Pelivan şi V. Oatu, 
în 1898 – primul an de tulburări studenţeşti panruse, care erau în strânsă 
legătură cu nemulţumirile adânci şi generale, provocate de nepotrivirea 
între forme vechi şi conţinut nou în toate ramurile vieţii obşteşti a oceanului 
de naţiuni de la răsărit. 

Bineînţeles că, în primul an, ei, fiind izolaţi de masa studenţimei 
organizată, mai mult se orientau decât activau. 

Numai în anul şcolar următor, 1899/1900, – ei au căpătat teren sub 
picioare, când s-au mai înscris ca studenţi alţi tineri teologi de la Chişinău, – 
Gh. S. Chicu, subsemnatul (promoţia 1898), A. I. Oatu (frate cu V. Oatu, 
azi, director al Liceului „Mihai Eminescu“ din Chişinău), N. P. Florov (azi, 
profesor universitar la Facultatea Ştiinţelor Agricole Iaşi – Chişinău), V. V. 
Maho (azi, director la Liceul „Vasile Lupu”, Orhei), A. L. Poleanschi (azi, 
judecător, Orhei), Th. Loghin (devenit medic de plasă – mort de mult) şi A. 
V. Grişcof (devenit profesor secundar la Pinsk). 
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C u m  s ‑ a  o r g a n i z a t  
„ P ă m â n t e n i a  B a s a r a b e a n ă ”

Studenţimea rusă, pe timpurile acelea, era organizată pe gubernii, în 
formă de „zemleceastvo” – pământenie. În acelaşi oraş universitar, toţi 
studenţii dintr-o gubernie formau pământenia lor, indiferent de crezul 
politic, religios, sex şi naţionalitate. Pământenia era un fel de organizaţie 
pentru ajutor material şi, mai ales, pentru ajutor în formarea spiritului, a 
caracterului şi a mentalităţii. 

Pământeniile erau oprite de legi, însă existau în mod aproape deschis. 
Fiecare pământenie gubernială dintr-un oraş universitar, avea legătură 

cu alte pământenii guberniale respective, din alte oraşe universitare. Însă, 
această legătură nu era formată şi se înfăptuia numai în timpul vacanţelor, 
când se adunau în gubernia respectivă studenţi de la diferite universităţi. 

În afară de această legătură, fiecare pământenie mai avea încă legături 
organice cu alte pământenii guberniale din acelaşi oraş universitar, şi 
anume: fiecare pământenie avea un reprezentant în Comitetul Central al 
tuturor „zemleceastv”-elor din oraşul respectiv, sub numele de „Soiuznâi 
Soviet Zemleceastv”(Sfat de legătură între pământenii). 

Acest „Soiuznîi Soviet”, pe care mai departe îl vom numi „Comitet 
Central”, era adânc revoluţionar şi absolut subversiv. 

Neamestecându-se direct în viaţa fiecărei pământenii aparte, Comitetul 
Central conducea studenţimea întreagă din oraşul respectiv, pe drumul larg 
al revoluţiei, cu toate manifestările nemulţumirilor, aşa de adânci şi aşa de 
variate, cum putea să aibă loc numai într-o ţară cu creşterea vertiginoasă a 
gospodăriei şi a culturii, cu atâtea naţionalităţi şi cu o organizare politică 
atât de înapoiată, cum era Rusia ţaristă de pe atunci. 

Comitetele Centrale din toate oraşele universitare ţineau, bineînţeles, 
strânsă legătură între ele, prin delegaţi speciali, mai având, încă, şi legături 
personale cu organizaţiile subversive social-democrate (pe atunci-unitare) 
şi social-revoluţionare (ţărăniste-tot unitare). 

Pentru reuşita scopurilor revoluţionare, Comitetele Centrale aveau 
în grija lor pregătirea spiritelor prin tipărirea, litografierea şi răspândirea 
cărţilor, broşurilor, precum şi a jurnalelor interzise, în care direcţie lucrau 
cu mult zel, mai tipărind şi răspândind încă şi fel de fel de proclamaţii în 
legătură cu mişcările revoluţionare generale şi cele studenţeşti în deosebi. 

Bineînţeles, că tinerii I. Pelivan şi V. Oatu, în primul an studenţesc, 
fiind numai doi din Basarabia, nu puteau organiza pământenia basarabeană 
şi deci au rămas de fapt în afara mişcărilor. Ei puteau să facă parte din 
pământeniile vecine – hersonă sau podoleană, însă aceasta ar însemna a 
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fi numai formal în organizaţie. Cu drept cuvânt, pământenia studenţească 
tindea la formarea spiritelor nu numai pe baza ideilor abstracte de dreptate 
economică, socială, culturală şi naţională, ci şi pe baza nevoilor concrete, 
cunoscute şi culese de pe locurile de naştere. Aceste nevoi locale, analizate 
în pământenie şi sintetizate, apoi, într-un spirit studenţesc larg, format şi 
prin contactul cu camarazi din alte pământenii, se reflectau în acţiunea 
Comitetului Central şi în mişcările generale studenţeşti, în contact cu 
mişcările revoluţionare din tot imperiul rusesc. 

Iată, de ce, în anul şcolar următor, 1899-1900, când au intrat în 
Universitate şi suspomeniţii studenţi, – după o prealabilă iniţiere a lor – I. 
Pelivan şi V. Oatu au luat iniţiativa de a organiza „Pământenia Basarabeană 
din Dorpat”. 

Prima adunare generală a avut loc la începutul anului 1900, la locuinţa 
lui I. Pelivan. 

Consfătuirea s-a ţinut sub preşedinţia subsemnatului, care am dresat 
procesul-verbal de organizare şi l-am iscălit ca preşedinte, ne mai arătând 
nici un nume al altor prezenţi (pomenesc de acest amănunt, pentru că, pe 
urmă, la percheziţie, acest proces-verbal a fost găsit de forţele publice şi ne 
încurca la instrucţie). 

Tot subsemnatul a fost ales şi ca primul delegat în Comitetul Central. 
Anul şcolar 1899/1900 a fost un an liniştit. Activitatea Comitetului 

Central nu se manifesta nici printr-o faptă la vederea altora; el trăgea numai 
necontenit la şapirograf şi răspândea broşurica: „Manifestul Comunist“ de 
Marx şi Engels, apoi cărţile lui L. Tolstoi, interzise – „Ce este credinţa 
mea”, „Scrisoare către soldat“ şi altele. 

În ce priveşte activitatea pământeniei, în primul an de funcţiune – ea 
se mărginea mai mult la întruniri tovărăşeşti, cu referate, cu amintiri din 
trecut, amintiri din şcoala secundară (toţi din Seminariul Teologic Chişinău, 
din două promoţii succesive), de acasă, din viaţa personală şi din viaţa 
poporului. 

Noi toţi, asvârliţi la o depărtare de 2 000 km. de la locurile natale, 
între nemţi şi estoni, limba cărora, deşi frumoasă, era însă neînţeleasă; 
acea estonă, chiar de prima dată auzită, pe drum mai auzind şi alte diferite 
limbi streine, văzând obiceiuri, culturi şi stări economice neînţelese şi 
neobişnuite – ne făcu să ne simţim, la început, străini şi izolaţi. 

Mintea noastră, înzestrându-se cu cunoştinţe noi, totodată mereu se 
îndrepta spre Basarabia, spre nevoile ei şi spre umilinţele ei. Noi vedeam 
că nemţii, estonii şi alte naţionalităţi aveau şcoli în limba lor – chiar şi 
secundare – aveau gazete, cărţi, aveau teatre; în Universitate, mulţi profesori, 
la Dorpat, ţineau lecţii în limba germană, precum şi în Politechnicum, la 
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Riga; vedeam că limbile locale ale naţiunilor mai avansate erau utilizate şi 
în grai şi în scris, paralel cu limba de stat – rusă. 

Această deosebire între starea de lucruri din Basarabia, faţă de alte 
părţi, bătea la ochi şi ne punea pe gânduri, formând în noi un spirit de 
protest şi totodată cimentând legătura noastră cu Basarabia îndepărtată şi 
nedreptăţită. Acolo, în depărtare, nouă ne părea mai dulce tot ce se petrecea 
acasă, – mai dulce era limba, mai dulci erau cântecele, dansurile, obiceiurile 
şi chiar mămăliga, de care eram acolo lipsiţi cu desăvârşire. 

V i a ţ a  ş i  a c t i v i t a t e a  
m e m b r i l o r  „ P ă m â n t e n i e i ”

Noi eram tineri şi plini de forţe. Şi nu eram de fel dispuşi să înclinăm 
spre pesimism. N-a trebuit pentru noi prea mult timp ca să pipăim căile de 
activitate în direcţia celor două idei: înlăturarea exploatării muncii în toate 
direcţiile şi dreptul tuturor popoarelor la libere manifestări naţionale şi la 
desvoltarea în limbile lor proprii. 

Aceste două idei erau ideile de bază pentru orice mişcare revoluţionară 
în Rusia ţaristă: socialiştii de toate nuanţele, precum şi partidele democratice, 
burgheze. 

Numai partidele de extrema dreaptă, ca de obicei, făceau uz de 
naţionalismul şovinist. Acestea erau partidele marilor latifundiari şi 
afacerişti, pe care se întemeia sistemul ţarist, provocator de pogromuri. 

Deci, atât acei care căutau schimbări în domeniul economic, atât şi acei 
ce căutau schimbări în chestii naţionale sau în ambele direcţii – deopotrivă 
îndreptau acţiunile lor, mai înainte de toate, spre dărâmarea sistemului 
ţarist. 

De aicea împletirea strânsă a celor două motive – economic şi naţional – 
în toate mişcările revoluţionare din Rusia ţaristă. 

Însă sistemul ţarist era o forţă formidabilă, cu toate că germenul 
putreziciunii îl submina. Nu era uşor de a lucra în aceste două direcţii; nu 
puteai să-ţi manifeşti naţionalismul sincer sau să revendici dreptate şi drept 
politic, economic şi naţional, pe calea discuţiilor publice cât de modeste, ca 
să nu fii grav ameninţat – deoarece, cum spuneau ruşii, adevărul şi dreptatea 
sburaseră la ceruri, rămânând pe pământ numai minciuna – mijlocul cel 
mai întrebuinţat de toţi, şi tot ce este uzat şi totuşi vrea să continue a exista. 

Pentru a activa, în condiţiile de pe atunci, se cereau suflet şi cunoştinţe 
temeinice în chestii economice ca şi în cele naţionale, şi se mai cerea şi 
închegarea forţelor, deci înlăturarea urii între naţiuni – mai mult încă – se 
cerea chiar iubirea între ele. 
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Iată de ce pământenia noastră a pornit pe calea şezătorilor, cu conferinţe 
în chestii economice şi sociale, care – şezători – totdeauna se petreceau 
într-o atmosferă naţională moldovenească, se vorbea moldoveneşte, se 
cântau cântece româneşti ş.a.m.d. 

La începutul anului şcolar 1900/1901, eu m-am retras din Comitetul 
Central – şi în locul meu a fost ales V. Oatu. 

Pământenia noastră s-a mai lărgit, îmbrăţişând pe cei noi veniţi, între 
care era şi N. P. Siminel, azi medic primar la Chişinău, precum şi C. Goian – 
un băiat de suflet, devenit profesor secundar şi, după unire, director la liceul 
din Bălţi – decedat înainte de a intra în funcţiune. 

A doua jumătate a acestui an a fost plină de necazuri. Tulburările 
se ţineau lanţ, până la sfârşitul anului şcolar. Toate pământeniile erau 
în fierbere; adunările şi obstrucţiile, la care mulţi din noi luau parte şi 
pentru care cei ce activau erau ameninţaţi cu pierderea universităţii pentru 
totdeauna şi cu îndepărtarea în tundrele Arhanghelskului sau ale Siberiei, 
nu mai conteneau – aşa că Universitatea a fost închisă şi examenele nu s-au 
mai ţinut. 

Era mişcător să vezi cum Vasile Oatu îl mustra pe fratele său mai 
mic Alexandru, cum că nu se păzeşte, iar singur, membru al Comitetului 
Central, totdeauna era în liniile întâi, expunându-se în fiecare moment. 

Atunci eu m-am hotărât, fiind deja însurat, să mă mut în România, ca 
să continui studiile acolo, la Academia de Agricultură, ca să pot fi pe viitor 
mai aproape de ţară (studiam matematicile şi fizico-chimicile). 

Această idee n-a fost ocazională: eu am crescut în familia preotului 
A. Eustatiev din Micleuşeni, jud. Lăpuşna, prin casa căruia au trecut, pe 
urmă, mai mulţi naţionalişti moldoveni: au trecut şi Pelivan şi Maho şi 
mitropolitul Gurie şi Murafa şi Ciugureanu – pare chiar şi P. Halippa, când 
eu eram pe la Caucaz. 

Acest preot, cântăreţ amator, foarte des, în diferite ocazii, căpăta dreptul 
de a trece pentru 48 ore Prutul şi se întorcea cu buzunarele pline de cântece 
româneşti. 

Deci, în această familie s-a format o atmosferă de simpatie faţă de 
România. 

Am trecut şi eu Prutul, pentru prima dată, pe la începutul lui iulie 1901. 
Ajuns la Bucureşti, am făcut cunoştinţă cu Gh. Madan, refugiat din 

Basarabia, fost artist la Teatrul Naţional, care mi-a oferit adăpost în camera 
sa modestă. 

Prin Gh. Madan am făcut cunoştinţă cu întemeietorul Partidului Social 
Democrat în România, refugiatul rus C. Gherea-Dobrogeanu, al cărui 
oaspete am fost trei zile la Sinaia şi o zi la Ploieşti, şi cu C. Mille, directorul 
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„Adevărului”. Tot cu Gh. Madan am fost şi la ministrul Instrucţiei Publice – 
Spiru Haret. Am mai întâlnit la Bucureşti şi pe vechiul cunoscut T. Porucic, 
tot teolog din Chişinău, devenit student bucureştean, geolog. 

Am înştiinţat, cu această ocazie, că în România de pe atunci nu era nici 
Academie de Agricultură nici vreo altă şcoală superioară agricolă. 

După două săptămâni de călătorie prin România am fost silit să mă 
întorc înapoi, oarecum descurajat, iar Gh. Madan a avut grijă, pe urmă, 
să-mi trimită o cantitate destul de considerabilă de cărţi şi reviste româneşti, 
care au fost mai târziu distruse, cu ocazia prevenirii unei percheziţii în casa 
preotului Eustatiev, unde trăiam ca cumnat şi prieten. 

Întorşi la Dorpat, la începutul anului şcolar 1901/1902, şi completaţi cu 
noi camarazi de luptă – cei mai nou veniţi – membrii pământeniei noastre 
au ales ca delegat în Comitetul Central pe I. Pelivan, în locul lui V. Oatu, 
demisionat. 

Bineînţeles că, la şezătorile Pământeniei, centrul convorbirilor îl 
formau impresiile mele, căpătate în călătoria prin România. 

În ce priveşte cunoştinţele mele noi făcute în România, ele au fost 
imediat folosite de I. Pelivan. Întreprinzând corespondenţă, el a mai lărgit 
legăturile prin A. I. Gropa şi Şt. Usinevici – tot foşti teologi din Chişinău, 
pe atunci studenţi la Iaşi, precum şi cu cunoscutul refugiat din Basarabia 
Z. Arbure. 

N-a trecut mult timp – şi noi am început a primi din România cărţi, 
trei jurnale – „Adevărul”, „Universul”, „Apărarea Naţională“ şi revista 
„Albina”. 

Aşa, locuinţa lui I. Pelivan a devenit sediul Pământeniei basarabene 
şi un fel de club cu bibliotecă, unde se citeau jurnale şi cărţi româneşti şi 
ruseşti despre Basarabia şi România, (autorii) Eminescu, Coşbuc, Vlăhuţă, 
Alecsandri, Tocilescu, Iorga, Xenopol, Batiuşkov, Naccu, Hinculov. 

Intrarea în locuinţa studentului Pelivan era liberă totdeauna: nu era 
nevoie să fie el acasă: la Dorpat pe atunci domnea o cinste de neconceput 
pentru mentalităţile din alte locuri şi timpuri. 

Ca membru în Comitetul Central, I. Pelivan îndată a folosit jurnalele, 
care, din o scăpare binevenită a siguranţei ruseşti, nu se cenzurau, pentru 
a ţinea tot timpul încordată atenţiunea studenţilor din Dorpat, precum şi a 
poliţiei şi siguranţei, toate telegramele din acele jurnale, care vorbeau de 
tulburări în Rusia, erau de noi traduse în ruseşte, iar d-l Pelivan le trase la 
şapirograful Comitetului Central, spre a fi răspândite în sute de exemplare. 

Bineînţeles că de România nu se pomenea: toate telegramele erau 
sosite din Londra, Paris, Viena, Roma, Berlin şi aşa mai departe. 

Cum se vede, în chestia naţională, Pământenia Basarabeană din Dorpat 
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punea mult suflet, cultivând, în mod practic, sentimentul naţional, ţinând 
totodată legături strânse de prietenie, dragoste şi risc cu alte pământenii. 

Aveam şi un cântăreţ – pe A. V. Grişcof, şi un cormeister, pe V. V. 
Maho. 

Dar nici chestiunile economice nu erau uitate şi unii din noi puneau 
multă silinţă spre a căpăta cunoştinţele cuvenite discutând pe urmă cu alţii, 
făcând referate şi aşa mai departe. 

În chestii sociale şi economice, mulţi dintre noi închinau spre 
social-democratism, şi chiar în Statutul Pământeniei, alcătuit în ultimul an 
înaintea arestării noastre, era introdusă ideea de luptă de clasă. (Statutul 
se păstra de Pelivan într-un loc ascuns – că n-a mai fost găsit de forţele 
publice, iar pe urmă a fost distrus de A. Oatu). 

Altfel nici nu se putea, căci Comitetul Central, cu care era în legătură 
pământenia noastră, activa în direcţia partidului social-democrat (unit pe 
atunci). 

I. Pelivan – cel mai pronunţat naţionalist – închina în chestii 
politico-economice spre partidul socialiştilor revoluţionari (ţărănişti), care 
şi ei erau dezbinaţi şi care în practică formau un front unic revoluţionar 
cu social-democraţii, certându-se mai mult pe chestii ideologice şi 
metodologice, ceea ce a produs chiar două curente şi în publicistica 
rusă – curentul lui Lavrov şi Mihailovski, de o parte, şi curentul Stuve, 
Tugan-Baranovski, Nicolai Gh. Plehanov, de altă parte. 

B o t e z u l  p u ş c ă r i e i

Bineînţeles, că astfel de activitate, şi încă încordată, nu putea să dureze 
mult timp. 

În noaptea lui 24 februarie 1902 a fost arestat tot Comitetul Central şi 
tot în aceeaşi noapte a fost arestată, aproape în întregime, şi „Pământenia 
Basarabeană”, întrunită la o şezătoare, cu ocazia petrecerii săptămânii albe, 
în casa profesoarei noastre de limba germană, E. I. Teppan – arestată şi ea 
cu noi şi exilată, pe urmă, la Vologda. 

A fost scutit de această neplăcere numai N. P. Florov, care, ocazional, 
n-a participat la acea şezătoare, suferind de migrenă. 

Au fost arestaţi: I. Pelivan, V. Oatu, Gh. Chicu, V. Maho, A. Grişcof, A. 
Poleanschi, N. Siminel, C. Goian, G. Cemerinov, T. Loghin şi N. Hinculov. 

În timpul lung al percheziţiei, noi îl invidiam pe casierul nostru A. 
Oatu, care primind la masă, din partea unui şugubăţ, o lovitură cu pâine 
în ochi şi umflându-i-se ochiul, a părăsit şezătoarea mai înainte de a sosi 
poliţia, iar A. Oatu, în acelaşi timp, mă invidia pe mine, care trăiam cu 
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dânsul într-o cameră, pentru că, ajungând acasă, chiar la uşă, a şi fost 
arestat, presupunând că eu am scăpat de arest. 

Totuşi, A. Oatu şi-a păstrat în timpul percheziţiei lui personale, precum 
şi în cameră, tot calmul – şi chiar sub ochii jandarmilor a reuşit să sustragă 
un caiet cu acte şi cu lista membrilor pământeniei cu cotizaţiile lor, de pe 
masa, pe care jandarmii adunau cărţile şi actele, bănuite ca compromiţătoare. 

Acest din urmă fapt a fost primul – şi de foarte mare însemnătate – 
succes al nostru, spre a ne uşura situaţia. 

Transportaţi la puşcărie, ne-am convins că felicitările noastre reciproce 
au fost cam premature. A. Oatu s-a convins că lucrurile stau grav, deoarece 
ne-a văzut acolo pe toţi. 

Totuşi, negăsindu-se asupra lui nimic compromiţător, a fost pus în 
libertate, peste 5 zile, ca foarte modest şi străin de toate, neparticipând chiar 
şi la şezători. 

Ceilalţi au înfundat puşcăriile în prevenţie – la Dorpat şi la Venden – 
prin celule separate sau câte doi. 

Împreună cu noi, a fost ridicat de către siguranţă şi sacul nostru cu 
cărţi, broşuri şi alt material, adus de unde era ascuns, pentru a scoate din 
el o broşură cu caracter economic, spre a fi citită şi discutată până la masă. 

O lună de zile, instrucţia, cu toate că avea şi un provocator – pe 
reprezentantul pământeniei „Taurida” – n-a putut stoarce nimic precis în 
ce priveşte activitatea „Pământeniei Basarabene”: toţi erau „nevinovaţi“ şi 
„nu ştiau nimică”. 

În timp de o lună au fost eliberate toate celulele separate în închisoarea 
din Venden – şi noi, toţi, împreună cu membrii Comitetului Central, am fost 
concentraţi în această închisoare – în număr de 29, câţi au au mai rămas 
după instrucţia de o lună – toţi în celule separate, câte unul. 

Însă dracul nu era atât de negru, cum îl zugrăvesc. 
Din toţi deţinuţii politici, I. Pelivan îndată a mirosit atmosfera. Ca 

director al puşcăriei era un ofiţer de o bunătate rară şi cu respect faţă de 
studenţi; acest respect nu putea să nu se răsfrângă şi asupra subalternilor 
săi. 

Folosindu-se de acest lucru, I. Pelivan îndată a intrat în tratative cu 
gardienii, oferindu-le, după ce va scăpa din puşcărie, un butoi cu vin. Pe 
acolo, pentru un gardian, o sticlă de vin era culmea fericirii, iar un butoi, 
de 600-700 litre, prezenta o întreagă bogăţie. După îmblânzirea cu ceai 
şi „zacuşte“ (noi toţi ne foloseam de hrană cumpărată din oraş), gardienii 
au consimţit să ne deschidă la toţi deţinuţii politici uşile. Deoarece toate 
celulele erau situate în jurul unei săli mari, în două rânduri (spre celulele 
din rândul al doilea duceau trepte largi de fier şi pe lângă uşile celulelor 
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treceau podele cu gratii tot de fier), noi toţi ne-am aflat într-o bună zi 
adunaţi în acea sală. 

Fireşte că, după aceasta, instrucţia a mers strună. 
Încetul cu încetul, noi am organizat viaţa în puşcărie pe cât se poate de 

comod. I. Pelivan şi-a luat sarcina de a organiza, prin gardieni, comunicaţiile 
cu lumea din afară – şi a fost numit ministru de externe; iar eu mi-am 
luat sarcina de a organiza gospodăria vieţii lăuntrice, care avea nevoile 
ei – ca procurarea produselor, spălătoria, rândul la baie, distribuţia cărţilor 
din biblioteca puşcăriei şi, mai ales, paza, ca nu cumva să simtă direcţia 
puşcăriei despre viaţa noastră şi să ne viziteze pe neaşteptate. 

Această supraveghere se uşura prin faptul că edificiul în care se găseau 
celulele noastre, era situat în a doua ogradă, în faţă, fiind şi ograda întâia 
destul de măricică – aşa că de la Cancelarie, care se găsea la poartă, lângă 
stradă, până la blok-hausul nostru era o distanţă apreciabilă. Deoarece, 
la etaj, în sala noastră, era o fereastră îndreptată spre cancelarie şi spre 
intrarea din ograda întâia în ograda a doua – nimeni nu putea trece spre 
celulele noastre neobservat. 

Sarcina mea era, în privinţa pazei, ca toată ziua, în fiecare jumătate de 
ceas, să schimb pe supraveghetorul de la fereastră, rolul căruia îl îndeplineau 
toţi, fără nici o excepţie, – afară, bineînţeles, de mine. 

Pentru serviciile mele am fost numit „staroste”. 
Bineînţeles, odată comunicaţiile cu restul lumii aranjate şi viaţa în 

lăuntru organizată şi asigurată, îndată s-au început şedinţele, distracţiile, 
cântecele ruseşti, ucrainene şi româneşti, la întrecere – în cor şi individual, 
redactarea unui jurnal şi, mai ales, consfătuirile în privinţa instrucţiei. 

Oricât nu se sbăteau siguranţa şi procurorul să scoată ceva de la noi, – 
nu ieşea nimica, nici o afirmaţie de folos pentru ei, nici o contrazicere în 
cele inventate de noi, nici un nume dat la iveală: fiecare apărea izolat în 
toată mişcarea. 

E de înţeles că o astfel de viaţă blagoslovită nu putea să dureze mult 
timp: într-o zi, nu prea bună, un supraveghetor a scăpat pe director să ajungă 
la edificiul nostru, fără să fie observat. A fost văzut de un deţinut numai 
atunci, când trecea pe lângă fereastră. Strigătul disperat „nacialnik“ a făcut 
ca noi toţi, în jumătate de minut, să fim la locurile respective, încuiaţi gata 
(uşile se încuiau automat), însă zgomotul infernal de fugă pe coridoarele şi 
treptele de fier – în jos şi în sus – ne-au trădat. 

Directorul, ca om bun, n-a zis nimica, însă a înţeles că ordinea în 
puşcărie este pe deplin şi fără remediere compromisă. 

Peste vreo câteva zile a murit subit, din pricina unui atac de inimă. 
Aceasta a fost în săptămâna luminată. 
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Noul director stăruia să introducă altă ordine, – şi întrucâtva a reuşit, 
dar numai la suprafaţă; în realitate, situaţia a rămas aceiaşi, pentru că tot 
personalul era în mâinile noastre – şi încă nu se ştia, cine poate s-o păţească 
mai rău – noi sau acest personal. 

În orice caz, directorul de puşcărie – decedat – merită pe deplin 
recunoştinţa noastră. 

Pe noi basarabenii, ne îngrijora procesul-verbal de constituire, care se 
afla în sacul nostru, ridicat în timpul arestării la d-na Teppan – cu semnătura 
mea proprie şi scris de mâna mea. 

Eu nu puteam să-mi neg semnătura proprie şi scrisul, nu puteam nici 
afirma că a avut loc şedinţa de organizare, deoarece aş fi fost silit să arăt pe 
toţi participanţii – lucru exclus pentru noi; nici nu se putea să tac, pentru că 
aş fi fost silit să stau la închisoare până voi vorbi. 

Eu eram singur din toţi deţinuţii politici căsătorit, având încă şi un 
copil de un an. Nu voi uita grija şi dragostea, care o arătau toţi faţă de mine 
şi dorinţa, mai ales din partea lui V. Oatu, de a mă scoate din încurcătură. 

În nesfârşitele noastre consfătuiri, nu ştiu la ce am ajuns, însă ştiu că în 
faţa procurorului (Kartaşev) şi a ofiţerului de jandarmi (Pokroşinski), când 
mi s-a arătat ca ultima zdrobitoare dovadă, că noi toţi la instrucţie spunem 
neadevăruri, eu – cu desăvârşire calm – am răspuns că iscălitura şi scrisul 
sunt ale mele, însă nici o adunare de constituire n-a avut loc, procesul-verbal 
de faţă fiind numai un proiect scris anticipat, pe care probabil l-am arătat 
cuiva şi l-am uitat la el. 

Procurorul s-a uitat la mine lung, nedumerit, şi apoi a dat din mână şi 
a spus: „după acest răspuns poţi să scrii ce vrei la toate întrebările”. A pus 
în faţa mea mai multe scrisori şi acte, despre care, cu drept cuvânt, cum îmi 
venea în cap, ştiind că nici o contrazicere nu va fi cu ceea ce vor arăta pe 
urmă alţii, deoarece ei cunoşteau imediat totul. 

Aceasta a fost pe la jumătatea lui august. 
Încă mai înainte, pe la jumătatea lui iulie, au fost puşi în libertate 

toţi membrii „Pământeniei basarabene”, după cinci luni de închisoare, 
şi continuam a sta închişi numai I. Pelivan, V. Oatu, A. Grişcof şi 
subsemnatul – împreună cu mai mulţi membri ai Comitetului Central 
(Pokrovski-Vodovalovski, ucis în exil, Desniţki, Miteaghin, Piksanov – toţi 
din Nijnii-Novgorod, azi oraşul Gorki, pseudonim „Uşcuinic” – Simbirsk, 
A. Vinogradov-Tambov, Hundadzè şi Caftaradzè – georgieni, Litinski, 
polon şi câţiva ucraineni). 

După acest caz procurorul a înţeles că trebuie să fim izolaţi: eu şi 
Grişcov şi câţiva din Comitetul Central am fost lăsaţi pe loc la Venden, iar 
restul, au fost trimişi aiurea. Ion Pelivan şi V. Oatu au fost mutaţi la Dorpat, 
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unde, peste câtva timp au fost aduşi şi studenţii de la Iaşi, despre care s-a 
scris mai sus şi care au fost arestaţi în Basarabia – A. Gropa (pe urmă 
cooperator şi director de finanţe în Basarabia, iar azi notar public la Foleşti) 
şi Şt. Usinevici (ajuns pe urmă medic veterinar-răposat). 

Eu şi Grişcof ne-am resemnat; am cerut cărţi de specialităţile noastre. 
Peste vreo săptămână am primit câte un teanc mare de cărţi, – eu de fizică 
şi matematică superioară, – pentru studierea cărora aveam nevoie de vreo 
10 ani de închisoare. 

Peste o săptămână-două, pe la jumătatea lui septembrie, am fost puşi în 
libertate, împreună cu membrul Comitetului Central, georgianul Hundadzè, 
care, imediat, a trimis cuiva o telegramă: „Trăiască libertatea” – şi îndată a 
fost arestat şi băgat din nou în celulă pentru câteva zile; pomenesc despre 
acest fapt, pentru caracteristica mediului, în care am activat. 

Am fost daţi în judecata Curţii de Apel (Sudebnaia Palata) din Petersburg 
şi trimişi în satele noastre natale, neavând drept de a ieşi din circumscripţia 
ureadnicului (şefului de post), fără autorizaţie specială – până la terminarea 
judecăţii. 

Iar I. Pelivan şi V. Oatul au continuat a sta în închisoare, supuşi unui 
regim de izolare desăvârşită. Pelivan a stat la închisoare aproape 11 luni, 
iar V. Oatu 10 luni. 

Sosind acasă la preotul Eustatiev (despre care s-a pomenit mai sus), 
îl găsesc pe Maho, care s-a adăpostit tot la el, – şi cu dânsul împreună am 
trăit până la sfârşitul lui ianuarie 1903, când primesc o telegramă de la I. 
Pelivan, din Dorpat, ca să vin imediat pentru continuarea studiilor. 

Sosind la Dorpat – fără nici o autorizaţie – aflu că I. Pelivan şi V. Oatu 
au reuşit să capete dreptul de a ţinea examenele, oferindu-mi şi mie să 
încerc norocul de a continua studiile (mai aveam încă un an şi jumătate). Eu 
am căpătat acest drept, iar alţii dintre noi, care au venit mai târziu – chemaţi 
tot prin telegrame, – au fost respinşi: probabil că ofiţerul de jandarmi şi-a 
dat seama că noi iar vrem să ne adunăm la un loc. 

Acei respinşi au terminat studiile mult mai târziu, peste patru-cinci ani. 
Astfel Pământenia noastră a fost împrăştiată. 
Curtea de Apel din Petersburg n-a găsit dovezi destule pentru a ne 

condamna, cum se propunea, conform art. 250 din codul penal rus, care 
prevedea munca silnică de la 3 până la 12 ani, însă pe calea administrativă 
(era şi o astfel de judecată) – am fost exilaţi: I. Pelivan la Arhanghelsk, V. 
Oatu la Pinega şi A. Grişcof (care înainte trăia cu Pelivan şi era încă bănuit 
că lipea manifeste incendiare pe ziduri) – la Onega, gubernia Arhanghelsk; 
restul au fost trimişi în Basarabia, sub supravegherea poliţiei, fără drept de 
a schimba domiciliul doi ani. 
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I. Pelivan, peste un an, a fost trimis să facă armata la Viatka (pe urmă – 
Kazani), iar V. Oatu şi A. Grişcof au fost eliberaţi din exil, cu ocazia 
revoluţiei din 1905, când a căpătat putinţa să intre în viaţa publică şi I. 
Pelivan. 

Toţi am scăpat cu pedepse de fapt uşoare, datorită, cum se vede, 
următoarelor: 1) lista membrilor pământeniei a fost scoasă din mâna 
jandarmilor de A. Oatu şi distrusă, 2) procesul-verbal de organizare n-a 
putut fi utilizat ca dovadă formală contra noastră, 3) I. Pelivan, folosind 
bunăvoinţa directorului de puşcărie, a ştiut, cu sufletul lui practic, să se 
apropie de gardieni şi să creieze împrejurări pentru a preface puşcăria din 
Venden în adevărată Universitate politică revoluţionară, cu dezvoltarea 
unui spirit de o perfectă camaraderie, până la cea mai mare abnegaţie şi 
fără nici o şovăială. 

De altfel, şi înaintea arestării, I. Pelivan avea grija să cultive această 
camaraderie în pământenia noastră. Puteai să ai orice păreri politice, sociale, 
economice, religioase, însă din punct de vedere al spiritului de camaraderie 
nu puteai fi suspect, fără să nu fii urmărit de Pelivan, cu insistenţă şi fără 
cruţare: unui coleg al nostru (numele lui e ştiut de noi toţi)) – suspect 
din acest punct de vedere – Pelivan a reuşit să-i creeze o atmosferă între 
studenţi atât de grea, încât el a fost nevoit să părăsească Dorpatul, trecând, 
pentru continuarea studiilor, la Varşovia. 

 Terminând studiile, am fost împrăştiaţi prin diferite colţuri ale 
Imperiului Rus, însă cazul „Pământeniei basarabene“ din Dorpat a intrat în 
gurile oamenilor din Basarabia – mai ales în gurile studenţimei precum şi a 
preoţimei, cu care noi eram legaţi şi prin origine. 

Iar cel mai pronunţat naţionalist, I. Pelivan, a rămas în Basarabia şi 
a activat, cum înţelegea el, având experienţă bogată, cu dârzenia şi riscul 
cunoscut, devenind, în mod natural, centrul mişcărilor naţionale, atrăgând 
în jurul său noi forţe. 


Astăzi, moldovenimea din Basarabia, ca şi întreg poporul românesc, 

are putinţa de a se manifesta în limba sa proprie, în toate împrejurările 
vieţei şi în graniţele sale fireşti. 

Deci o ţintă mare este atinsă. 
Însă, ceea ce sta alături de această ţintă în inimile noastre a tuturora – a 

doua ţintă – ca poporul muncitor şi producător de bunuri să fie scăpat de 
exploatarea muncii lor, din partea celor nechemaţi şi întârziaţi, – încă nu s-a 
înfăptuit şi încă, poate, nici o piatră potrivită pentru aceasta nu s-a pus; mai 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  533

mult încă, pare că, conform Buletinului Demografic Român, condus de d-l 
dr. Mihail, situaţia poporului s-a mai înrăutăţit în ultimii ani. România are 
bogăţii naturale incalculabile şi poporul munceşte până la istovire morală 
şi fizică – şi el, totuşi, ţinut în regimuri excepţionale cu anii de-a rândul, 
e lăsat pradă sărăciei, analfabetismului, bolilor şi degenerării. Nu se poate 
da altă explicaţie acestui fapt trist, decât că roadele muncii celor ce produc 
bogăţii se înstrăinează fără milă, pe căi legale şi nelegale, de tot felul de 
exploatatori fără deosebire de sex, religie şi naţionalitate. 

Pentru a atinge această a doua ţintă a pământeniei noastre, se cere încă 
multă muncă, curaj şi abnegaţie mare, poate mai mare ca până acuma. 

Mă gândesc că munca în direcţia aceasta ar fi cea mai bună amintire 
despre „Pământenia Basarabeană din Dorpat”, din anii 1900-1902. 

Profesor Gh. Chicu

Chişinău, 1 iunie 1936

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
109‑127. 

X .  C e v a  d i n  t r e c u t u l  B a s a r a b i e i 
A m i n t i r i  a l e  P.  S .  D i o n i s i e  E r h a n ,  

E p i s c o p  a l  C e t ă ţ i i  A l b e  ş i  I s m a i l u l u i

Au trecut aproape 18 ani, de când, prin zdruncinarea lumii întregi, în 
urma răsboiului mondial şi a revoluţiei din 1917, s-au înfăptuit actele măreţe 
de azi, Basarabia ruptă cu silnicie în anul 1812, prin forţă şi nedreptate, – 
s-a alipit iarăşi acolo de unde a fost smulsă. 

Eu, în timpul de la alipire până astăzi, am stat în tăcere, lăsând pe alţii 
să vorbească despre toate cele petrecute. Dar sunt anumite lucruri care 
ar trebui scoase la lumină, căci „dacă taina împărătească a o păstra este 
bine, apoi lucrurile lui Dumnezeu a le vesti este ştiinţa“ (Înţelepciunea lui 
Solomon). 

Trecuseră 106 ani de la înstrăinarea Basarabiei de restul neamului. 
Această sută de ani s-a început cu mari dureri pentru moldovenii din 
Basarabia, fiindcă Basarabia de la 1770 din timpul împărătesei Ecaterina 
II şi până la alipire, a fost în cea mai mare parte ocupată de oştirile ruseşti. 
Amintirile despre acele vremuri de ocupaţie, ni le povesteau bătrânii şi 
bătrânele, nouă copiilor mici. Cele mai multe sate din sudul Basarabiei 
până la anul 1818-1820, au fost părăsite de moldoveni, locuitorii luând 



534  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

pribegia peste Prut, lăsând numele văilor şi satelor ca amintire că acolo 
au trăit cândva moldoveni, sate ce sunt locuite acum de coloniştii aduşi 
de împăratul Nicolai I din Dobrogea şi Germania. Faptul acesta a făcut 
pe împăratul Alexandru I, ca prin manifestul din 1818 să se adreseze 
mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, ca să ia măsurile necesare, pentru 
încetarea acelei emigrări, făgăduind părinteasca sa ocrotire locuitorilor 
moldoveni şi dându-le anumite privilegii. 

 Întunericul care s-a pornit asupra Basarabiei, creştea însă din ce în ce. 
Se zărea pe ici colo, câte o lumină care mai da semne de viaţă în întunericul 
cumplit. 

De la 1850, întunericul acesta şi aşa destul de apăsător, se înghesueşte 
şi mai greu. Limba moldovenească, – deşi 75% din populaţia Basarabiei 
erau moldoveni – nu se mai aude prin cancelariile oficiale, prin judecătorii, 
şcoli, chiar şi convorbire zilnică, numai prin sate şi mănăstiri mai erau 
societăţi conduse de preoţi care simţeau durerea, greutatea şi întunericul ce-i 
înconjura. În adunările unor astfel de grupări se vesteau amintiri duioase 
din trecut, se cântau cântece vitejeşti şi se aştepta un viitor mai frumos. 

Bunăoară, pe lângă mănăstirea Suruceni, pe valea Botna şi Işnovăţ, 
era o societate de bătrâni, ca dascălul Toader Bordei, un vestit cântător 
moldovean, bătrânul Niculae Ursu, Constantin Inculeţ, bătrânul egumen 
Teodosie Tiutiunarul, bătrânul proprietar Ion Boghiu şi alţii, care când se 
adunau ne încurajau pe noi tinerii, care îl ascultam în tăcere. 

Mai era căpitanul din armata rusă Gheorghe Nicolae Ursu, Constantin 
Popescu, care prin cărţile ce le primeau de peste Prut, ne alinau oarecum 
sufletele zdruncinate de cele ce se petreceau. 

Întunericul mereu creştea şi nu mai da nici o nădejde că va mai veni 
odată ziua. Dar se ştie, că în noaptea vieţii, când noi petrecem, cât ar fi ea 
de întunecată, noi totuşi sperăm să ajungem la lumină. 

Seminarul din Chişinău, în marea parte a lui era compus din fiii preoţilor 
şi ai răzeşilor moldoveni, care tăinuiau în sufletele lor o scânteie de lumină 
pentru viitor. În vara anului 1898, îmi aduc aminte, vine la Suruceni un 
student necunoscut, întovărăşit de altul. Era Ion Pelivan. Subsemnatul 
eram pe atunci dascăl, cântăreţ. A ascultat toată slujba Sf. Liturghii, după 
care îi spune: „Te poftesc, părinte, să-mi cânţi un tedeum, de mulţumire, 
fireşte că în limba moldovenească”, – pe care l-a ascultat cu multă luare 
aminte şi evlavie. După terminare, mă mulţumeşte pentru cântare şi îmi 
pune în mână o rublă de argint. Asta a fost un semn, ca o arvună a prieteniei 
de viitor. Vine anul 1904-1905, care ca un fulger în întunericul nepătruns al 
nopţii şi în strigătul cocoşilor de după miezul nopţii, prevesteşte că ziua nu 
este departe, că lumina se apropie. 
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Aceşti tineri cocoşei, vestitori de lumina zilei, erau tinerii seminarişti 
grupaţi în jurul d-lui avocat Gavriliţă: Ion Pelivan, fraţii Inculeţ – Ion şi 
Teodor, unul cu bătrânul lor tată, Pantelimon Halippa şi alţii, care pornesc 
întâia alarmă şi luptă pentru şcoale şi limba moldovenească. Eu eram alături 
de ei, ca tânăr conducător al mănăstirii Suruceni. 

Mişcarea a adus multă încurajare în sufletul acelora care simţeau 
româneşte, care îşi iubeau neamul şi care pătimeau împreună cu neamul. 
Dar încă n-a sosit ziua şi trebuia să mai continue reacţia. Pelivan – în 
surghiun, pe la Arhanghelsk, Inculeţ – la Petrograd cu studiile, Halippa, 
la Iaşi, se împrăştie cu toţii; ieromonahul Gurie, la Smolensk, iar cei care 
am mai rămas, am stat sub supravegherea siguranţei ruseşti până la anul 
1918, până la venirea armatei române. Vine anul 1917, care zguduie din 
temelie imperiul gigantic, care se numea Rusia, când se despart alipirile 
artificiale ale popoarelor din sânul marelui imperiu. Cu întâiul signal de 
revoltă, vechii luptători ridică steagul de luptă pentru scăparea Basarabiei 
de sub jugul vitreg, în fruntea cărora erau: Inculeţ, Halippa, Pelivan, care 
pornesc o luptă gigantică pentru eliberarea Basarabiei şi organizarea ei în 
republică moldovenească şi apoi în republică independentă. 

Se înfiinţează Sfatul Ţării, se alege preşedintele republicei, se înfiinţează 
directorate, prefăcute în ministere. Armata rusă, bolşevizată, împreună cu 
toţi acei care simpatizau bolşevismul, pornesc o luptă pe viaţă şi pe moarte 
împotriva tinerii noastre republici moldoveneşti. Lupta merge până la 
dizolvarea Sfatului Ţării şi izgonirea deputaţilor. Sfatul Ţării şi guvernul 
republicii văzându-se într-o astfel de situaţie, hotărăsc chemarea armatei 
române, pentru salvarea republicii. Starea republicii, la sfârşitul anului 
1917 şi începutul lui 1918, este critică. Cei mai însemnaţi luptători sunt 
luaţi la ochi. Comandantul cohortelor moldoveneşti în Basarabia, Anton 
Crihan, este arestat şi condamnat, însă reuşeşte să-şi găsească scăpare în 
mănăstirea Suruceni, unde, noaptea, a fost petrecut şi îndreptat spre Leova, 
unde era postat un regiment de armată română. 

Moş Ion Pelivan, după cum îi ziceau tinerii luptători, este urmărit, ca 
un iepuraş de copoi, de bolşevici, deoarece la d-sa, ca ministru de Externe, 
se găsea hotărârea Sfatului Ţării pentru chemarea armatei române. După 
ce trei zile s-a ascuns prin viile Chişinăului, în noaptea zilei de 7 spre 8 
ianuarie reuşeşte să ajungă la Suruceni. Noaptea pe la orele 12, aud că 
bate cineva în uşă la mine. La întrebarea: „Cine este?”, mi s-a răspuns că 
este: „Moş Ion Pelivan, Ion Buzdugan, secretarul Sfatului Ţării, Mihail 
Suruceanu, subşeful cohortei moldoveneşti din Basarabia şi un soldat 
marinar”. Repede deschid portiţa de la ogradă şi îi primesc în casă. Cele 
dintâi cuvinte ale lui Moş Ion au fost: „Părinte Dionisie, starea noastră e 
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grea. Noi şi chestia noastră suntem pierduţi. Dacă poţi, ajută-ne; trimite-ne 
la Leova”. La orele 4 dimineaţă, totul a fost pregătit pentru plecare: caii 
înhămaţi, fratele Vasile Harbuz sta la dispoziţie. El cunoştea toate locurile 
până la Leova. La ora 4, după pregătire, după ce au fost alimentaţi cu cele 
de trebuinţă, binecuvântându-i, am spus fratelui Harbuz: „Să piei tu, să 
piară caii cu trăsură, – nimănui să nu spui pe cine duci, şi de unde duci”. 
Până în seara zilei de 8 ianuarie călătorii au fost la Leova. La 9, seara, s-a 
întors trăsura cu cuvântul lui moş Ion: „Am ajuns cu bine şi plec la Iaşi; pe 
Anton l-am găsit aici”. Două zile de aşteptare a trăsurii şi de răspuns, au 
fost un veac pentru mine, fiindcă situaţia era primejdioasă; la Suruceni era 
un escadron de bolşevici, la Ruseşti, peste deal, un regiment, la Hânceşti 
alt regiment, însă au fost înconjuraţi, pe drumuri necunoscute, ştiute numai 
de fratele Harbuz. 

La 14 ianuarie, dl. General Broşteanu, însoţit de dl. Pelivan, intră 
triumfal în Chişinău. 

Aceasta este pe scurt expunerea activităţii şi rolul pe care l-a jucat moş 
Ion Pelivan, iubitul şi simpaticul prieten de luptă pentru neamul nostru 
dintre Prut şi Nistru. 

Dumnezeu să-i păzească viaţa lui şi pe viitor. 
Dragostea lui de neam să fie pildă de înviorare a tineretului de azi, 

pentru zilele grele de mâine. 
† Dionisie Erhan, Episcopul Cetăţii-Albe şi al Ismailului

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
127‑132. 

X I .  I o n  P e l i v a n  l a  C o n f e r i n ţ a  P ă c i i  
d e  l a  P a r i s 

A m i n t i r i  a l e  l u i  S e r g i u  V i c t o r  C u j b ă

Cu epocalul act al unirei Basarabiei cu patria-mamă îndeplinit de Sfatul 
Ţării, s-a înfăptuit dorinţa fierbinte a generaţiei de azi a celor iubitori de 
neam. Acum mai trebuia o formalitate însemnată pentru a se pecetlui pentru 
totdeauna marele act. 

Trebuia ca marile puteri aliate şi asociate în război să recunoască actul 
unirei. Aceasta nu era aşa de uşor pentru că revenirea Basarabiei la matcă 
trezea multe duşmănii sau o periculoasă neînţelegere din partea unor factori 
hotărâtori. 

De aceia trebuia ca opinia publică din Paris, unde reşedea Conferinţa 
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de Pace, să fie lămurită şi câştigată precum şi delegaţii marilor puteri la 
această Conferinţă. 

Pentru acest scop o delegaţiune de basarabeni a fost trimisă la Paris, 
pentru a lămuri opinia publică şi cercurile cu influenţă şi a cere sprijinul 
factorilor hotărâtori. 

Întâiu, a plecat d-l Ion Pelivan, care a lucrat foarte mult pentru orientarea 
cercurilor politice din Franţa, editând o serie de broşuri asupra chestiunii 
Basarabiei, în care se arată într-un mod luminos, tot temeiul problemei, şi 
drepturile ce avea poporul basarabean, rupt de la matca sa naturală, ca să 
ceară să fie din nou realipit la patria comună. 

Simţindu-se nevoie de o întărire a acţiunii de propagandă, au sosit la Paris 
şi ceilalţi membrii ai delegaţiunii basarabene şi anume: d-l Ion Codreanu, 
ca trimes al Congresului comunelor rurale din Basarabia; Sergiu-Victor 
Cujbă, ca delegat al acestor comune şi al societăţilor culturale din Chişinău 
şi Gh. Năstase, ca delegat al Uniunii studenţilor din Basarabia. 

Această delegaţie, sub preşedinţia d-lui I. Pelivan, avea să facă 
propaganda necesară, şi să înmâneze un memoriu în care să se arate 
situaţiunea din trecut a provinciei noastre, starea actuală a ei şi dreptele 
cereri pentru ca forurile competente să consacre actul Unirei. 

Delegaţiunea ce trebuia să reprezinte, aşa zicând, însuşi voinţa 
Basarabiei, a sosit la 11 august 1919, la Paris. Între timp, d-l Ion Pelivan 
alcătuise un memoriu succint şi clar pe care delegaţia citindu-l şi discutându-l 
împreună cu regretatul profesor Murgoci, s-a hotărât tipărirea lui în 3 000 
exemplare şi înmânarea lui, tuturor notabilităţilor vieţii politice, culturale 
şi diplomatice ale Parisului. 

Dar afară de trimiterea memoriului, delegaţia a început o energică 
propagandă prin viu grai, vizitând marile cotidiane ale Parisului pentru a le 
lămuri temeiul chestiunii basarabene şi a cere sprijinul lor. 

Această propagandă era cu atât mai necesară, cu cât mai înainte, 
duseseră o campanie în contra revendicărilor legitime ale basarabenilor, 
d-nii Krupensky şi Schmidt, care spuseseră în toate părţile că 80% 
din moldoveni sunt pentru Rusia, că guvernul rus dezrobise pe ţăranii 
moldoveni, că populaţia moldovenească nu se găseşte în majoritate, şi 
lucruri de acestea. 

Am căutat să dărâmăm toate aceste date, arătând care este adevărata 
stare în Basarabia şi care este voinţa nestrămutată a marei majorităţi. 

O plăcută surprindere ne-a făcut delegatul tehnic englez pentru 
chestiunile teritoriale, dl. Leeper, care ştiind româneşte, d-nii Codreanu şi 
Năstase i-au expus doleanţele noastre în limba natală, iar Sergiu V. Cujbă în 
limba franceză. D-l Leeper ne-a asigurat despre bunăvoinţa sa, ceea ce ne-a 
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bucurat, căci d-sa era un factor însemnat al conferinţei de pace. 
Tot cordial şi binevoitor a fost regretatul bărbat de stat italian Tittoni, 

delegatul Italiei la Conferinţă, care ne-a asigurat tot sprijinul. 
Mai toţi bărbaţii politici şi diplomaţii se interesau în mare grad de 

chestiunea minorităţilor din Basarabia şi de chestiunea ucraineană. Am 
avut prilejul să le expun esenţa problemei ucrainene. 

Asistaţi de d-l Antonescu, ministrul nostru la Paris, ne-am prezentat 
notabilităţilor franceze, foştii prim-miniştri Barthou, Dubost prezid. 
Senatului şi Dechanel. 

Tuturor le-am expus revendicările noastre, primind asigurări pline de 
nădejde. 

Am vizitat apoi pe distinsul om de stat Tardieu, raportor la Conferinţa 
păcii, care după ascultarea dorinţelor noastre, ne-a promis sprijinul său, 
adăugând însă că dacă România va semna tratatul cu Austria, atunci 
chestiunea Basarabiei se poate socoti ca rezolvată. 

În genere, afară de delegaţia americană, care la început ridica obiecţiuni 
pentru recunoaşterea Unirei, mai toţi factorii politici şi culturali, au privit 
cu simpatie chestiunea basarabeană, astfel că activitatea delegaţiei nu a 
fost de prisos, ci a contribuit în bună măsură la recunoaşterea drepturilor 
noastre şi aceasta se datoreşte şi activităţii adevărate a d-lui I. Pelivan

Sergiu Victor Cujbă 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
133‑135. 

X I I .  A c t e l e  v o r b e s c 
A r t i c o l  d e  d r .  E m .  G a n e ,  s u b d i r e c t o r  

l a  A r h i v e l e  S t a t u l u i  d i n  C h i ş i n ă u

Dă‑mi, Doamne, mintea
Moldovanului cea de pe urmă
Vrăjmaşi vajnici şi aprinşi mai sunt oamenii noştri când e vorba de 

lucruri, începuturi şi lupte pentru dreptate. Şi dacă s-a putut lucra sub ruşi 
aşa cum s-a lucrat, încât a dat de furcă Ohranei ruse, mai înţesat cu începere 
din anul 1900 şi până la desfiinţarea ei, apoi acest fapt întăreşte cele de 
mai sus. Şi socot, că chiar de nu s-ar fi întâmplat revoluţia bolşevică, tot 
se împlinea idealul naţional al unirei Basarabiei. Afirm acest lucru întrucât 
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din toate cercetările am constatat că mişcarea naţionalistă românească 
în Basarabia luase mare avânt şi primejduia siguranţa şi liniştea statului 
rus mai mult chiar decât mişcarea comunistă. Natural că Rusia ar fi cedat 
de bună voie Basarabia, provincie ce-i aducea numai grijă, cheltuieli cu 
spionajul şi paza ordinei şi pildă de mişcare naţionalistă pentru celelalte 
provincii ale imperiului. 

Mai, erau nu-i vorbă, mişcări naţionaliste şi în alte provincii, cum de-o 
pildă cea locuită de polonezi, care s-a remarcat prin câteva răscoale, cu 
urmări triste pentru ei. Aceasta nu înseamnă că aşa ar fi păţit şi moldovenii, 
în primul rând pentru că naţionaliştii moldoveni au înţeles că pentru lucruri 
şi isprăvi mari e nevoie de norod, e nevoie de-o lume care să ştie ce vrei 
şi unde ai să ajungi, apoi pentru că se lucra pentru deşteptarea şi păstrarea 
simţului de neam şi obârşie. Mai mult se ştia, pe acea vreme, despre 
istorie, datine, obiceiuri şi graiu românesc decât în zilele noastre, când 
orişicine are la îndemână şcoala şi cartea românească. De se va strânge 
cândva întreg materialul de propagandă românească în Basarabia va putea 
generaţia viitoare, dacă nu cea de-acum, să vadă cam cât se citea pe acea 
vreme. Însă iscusinţa moldovenilor în a face propagandă românească se 
vede şi din aceia că aflăm studii întregi cu privire la Basarabia: istorie, 
literatură, etnografie, şi folclor, publicate chiar în oficiosul stăpânirei ruse 
„Besarabskie Gubernskie Vedomosti”, de la apariţia acestuia şi până s-a 
înteţit mişcarea naţionalistă, căci pe urmă nu s-a mai scris nimic, vorba 
ceia, „a prins şi rusu mintea moldoveanului cea de pe urmă”, însă a fost 
târziu, căci mişcarea a luat proporţii mari şi gustul de-a ceti al moldovenilor 
făcuse pe ruşi să întărească paza la Prut, de unde până atunci nici la 
„Gubernskie Vedomosti“ nu o aveau. Şi iaca aşa s-a făcut că avem azi un 
trecut de mişcare naţionalistă în Basarabia, trecut vrăjmaş vajnic şi aprins, 
căci a adus la îndeplinirea unirii. Dar vremurile trec... şi rămâne istoria. 
Însă, cum să rămână istoria acelor vremuri, când nimeni din cei ce au 
contribuit şi au lucrat pe acele vremuri, nu să înghizlueşte a aşterne pe 
hârtie, în chip statornic, toate acele petrecute. Este un mare păcat, că acei 
care au la îndemână dovezi şi acte, cât mai cu seamă acei care vor fi trecuţi 
în istorie – sunt încă printre noi în carne şi oase – nu purced la o asemenea 
lucrare. Iaca de ce spun că suntem vajnici şi aprinşi la începuturi mari, 
însă apoi, aşteptăm acea „minte a noastră de pe urmă”. Socot că a şi sosit 
vremea să se purceadă la lucru, căci altfel vom fi sortiţi să avem cea mai 
schimonosită şi ciuntită istorie a mişcării naţionaliste până la unire. 

E mare păcat să nu se folosească materialul viu, căci actele şi dovezile 
scrise formază numai scheletul unei istorii, iar materialul viu, îi dă viaţă. 

Poate că acest material viu cu trecut măreţ a obosit, sau e prea ocupat 
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de socoteli şi încurcături ce fatal s-au abătut după Unire asupra capului, 
în cazul acesta – ar fi mare lucru, dacă se va lucra – în unire cu toţii şi cu 
ajutorul celor mai tineri, care trebuiesc sprijiniţi mai ales, pentru a nu duce 
grija zilei de mâine – căci, la drept vorbind, nu se poate lucra cu tinerii, 
cât de deştepţi ar fi ei – dacă sunt lăsaţi în urgia sărăciei şi mizeriei. Şi 
acum, iaca de ce am pus la început cuvintele: „Dă-mi, Doamne, mintea 
moldoveanului cea de pe urmă”, pentru că e o dovadă că cea mai ascuţită 
minte o avem noi, moldovenii, însă ea vine pe urmă, după ce se îngroaşă 
şaga şi se încurcă iţele, atunci spunem: „Cum de nu m-am gândit să fac 
cutare lucru”... sau: „ia-n lasă, că altădată oi şti ce să fac”. 

Pentru ca să nu se întâmple aşa, e mai bine să fie acum „mintea de pe 
urmă”, cât nu e târziu. 

Dar acum să intrăm în subiect şi să redăm câteva date din viaţa D-lui 
Ion Pelivan. 

Din statul său de serviciu, reiese că mereu era trimis dintr-un loc în alt 
loc. 

Autorităţile ruse nu-i dădeau prilej să se stabilească într-o funcţie mai 
mult timp în aceiaşi localitate. De altfel era firesc să fie atât de hărţuit în 
slujbă, întrucât în catastifele Ohranei (siguranţei) ruse cât şi în cele ale 
jandarmeriei era ochit încă de la 1902 (vezi scrisoarea ce-o redau), când 
încă se afla ca student la Facultatea de Drept din Iuriev. 

Din scrisoarea de mai jos, se poate constata că între membrii ce activau 
era o strânsă legătură, şi cu toată vigilenţa siguranţei ruse, contactul între 
moldovenii din Bucureşti şi cei din Basarabia se ţinea în permanenţă. Apoi, 
toţi aveau o cultură şi-o pregătire destul de frumoasă, toţi se interesează de 
literatură şi cu izbândirea idealurilor de care erau animaţi. 

Persoana din Tribujeni, care-i scrie lui Teodor Stapanovici Porucic, 
rămâne pentru noi totuşi anonimă ca şi pentru siguranţa rusă. 

S c r i s o a r e a  l u i  I .  C .  c ă t r e  T e o d o r 
S t e p a n o v i c i  P o r u c i c  –  B u c u r e ş t i 1

7 octombrie 1903, Tribujeni
„Prietene, îţi mulţumesc foarte mult pentru abonamentul ce mi l‑ai 

făcut la „La Revue”. 
Nu am curajul să afirm că eu am dreptate şi nu sunt vinovat; însă cine 

ştie, poate că eu într‑adevăr m‑am purtat prost la Bucureşti. Mai de‑o parte, 
mai bine se observă. Însă lăsând aceste toate la o parte, totuşi ei trebuie să 

1  Ohrana din Basarabia, Dos. Nr. 24, p. 69. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  541

mă prevină, aceasta cere şi chipul manierat. Însă lasă să vorbească, cum 
vor şi cât vor, fapt că eu nimic nu pot face... 

Am acum alte chestiuni mai însemnate: la 1 Noiembrie mă recrutează 
şi cu toate că sufăr de ochi, mă vor înhăţa, după cum au înhăţat şi pe alţii 
mai debili şi slabi de fire decât mine. Dar orăşelul cela unde voi fi nevoit 
să fac armata! Închipuieţi numai faptul că vei trăi douăzeci de luni într‑un 
orăşel ca Morşansk sau altul mai rău, unde nimic nu poţi vedea decât iarna 
noroi, iar vara praf şi putoare. 

Dacă nu e mai prost apoi nici nu e mai bine ca la judeţeana de la 
Iuriev. Cu fetiţa m‑am întâlnit în felul următor: „Aici locuieşte cutare?“ 
(5) „– Aici, dar ce vă trebuie?” – mi‑a răspuns ea. „– Vreau s‑o văd”. 
„– Ea nu este, a plecat la Odesa”. „Hm... Dar s‑au primit zilele acestea 
nişte scrisori de la cineva?”. „– S‑au primit”. „– Ei, atunci am onoarea 
să mă recomand”. „– Îmi pare bine, treceţi înăuntru!”. Am intrat. A fost şi 
Ionică (2) cu mine; Unchiul (4) nu era acasă şi noi ne‑am aranjat ca acasă. 
Am cerut apă (eram obosiţi căutând această afurisită casă), ni s‑a adus 
apă. Ne‑a povestit despre plecarea la Odesa şi îl certa pe Unchiul. Ea şi‑a 
spus numele şi s‑a înţeles să se întâlnească cu Ionică în grădina publică în 
fiecare zi, până va ţine examenele. 

Am rugat‑o să‑mi comunice despre felul cum a ajuns m‑me la Odesa, 
rugămintea aceasta a îndeplinit‑o, pentru aceasta îi mulţumesc foarte mult. 
Cu aceasta s‑a şi terminat audienţa noastră. 

Acum ceva despre Chişinău. Chişinăul s‑a pustiit, că n‑ai unde să‑ţi 
laşi capul. E trist, trist şi trist. Toţi cunoscuţii au plecat. 

Chiar şi preoţii şi aceştia şi‑au luat transferări la ţară, iar cei care au 
rămas, nu ştiu de ce ne ocolesc. Eu urmez tratamentul ochilor la dispensarul 
d‑nei Kviatcovskii. 

Sunt înscris cu toate formalităţile în cartea de bolnavi a ambulatorului 
şi cu toate acestea ea refuză să‑mi dea un certificat ca să mă tratez 
într‑adevăr la ea. Acest certificat dealtfel m‑ar ajuta să mai amân serviciul 
militar încă pe un an. 

Nu pot şi basta. Borea Doraş trăieşte la Onega, în gubernia Arhanghelsk. 
Maria Egorovna Globa a fost arestată la câteva săptămâni după vizitarea 

bibliotecii Korolenco, însă de curând a fost eliberată şi a plecat la Kiev. 
Nina Egorovna Globa (sora ei) se află în închisoarea de la Vologda până la 
terminarea procesului ei (instrucţia deja s‑a terminat), aceasta înseamnă că 
Nina e menită să stea al treilea an în singurătate, deoarece ea a fost arestată 
în August 1901. Altă învăţătoare încă şi până acum se află în închisoarea 
din Chişinău. Şcoala Învierea (voscresnaia) are 5‑6 audienţi, care la un loc 
au vârsta de 300 ani. Zilele acestea mi s‑a comunicat că în Chişinău 400 



542  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

de evrei înarmaţi au vrut să se răzbune pentru pogromul de la Paşte, însă 
complotul a fost descoperit şi s‑au operat peste 60 arestări. Se aşteaptă şi 
altele. Ce veşti triste aţi primit? Ce fel de sperietoare este acea simpatie, că 
ascundeţi numele ei? Scrieţi‑mi ce fel de noutăţi aveţi în literatură. 

Am aflat din „Adevărul“ că Polea Pecearschii (6) e la Bucureşti. Ce 
face? I‑aţi comunicat despre peripeţia mea şi salutări din partea mea? 
Ce a spus bătrânul (7) când a comunicat „Adevărului“ (8) despre cele 
întâmplate la Bucureşti? Ce se aude în privinţa lui Uitş, Chebap (9) şi 
alţii?... Sincere salutări de la întreaga familie”. 

I. K. 
Această scrisoare are următoarea adnotare cu explicările siguranţei:
1. Autorul e probabil aceeaşi persoană care i-a mai scris lui F. Porucic 

din Orheiu;
2. Ivan Gheorghievici Pelivan, despre care am raportat d‑lui Şef al 

Jandarmeriei din Basarabia cu Nr. 2013 şi Nr. 319 din 23 Mai şi 11 Iulie 
1902;

3. E. K. Casianova;
4. Grigorii Semeonovici Zaleţchii;
5. Socot că e vorba de Xenia Ivanovna Porucic, care a fost în ospeţie la 

Chişinău. Vezi nota mea din 18 august a. c., nr. 345;
6. Emigrantul Vitold Fedoseev Pecarschii, menţionat în lista de urmăriri 

sub nr. 410;
7. Emigrantul Zamfirie Constantin Rali, numit şi Arbure, menţionat în 

lista de urmăriri sub Nr. 450;
8. Gazeta românească din Bucureşti;
9. Gheorghe-Grigore Chebap, locuieşte permanent în Bucureşti. 

S t a t u l  d e  s e r v i c i u  a l  j u d e c ă t o r u l u i  O c o l u l 
I  U r b a n  B ă l ţ i ,  R e g i u n e a  P a r c h e t u l u i 

C h i ş i n ă u ,  I o n  G h e o r g h e  P e l i v a n  – 
î n c h e i a t  l a  1 2  s e p t e m b r i e  1 9 1 2

Secretar colegial Ion Gheorghe Pelivan, judecător urban oc. 1 or. Bălţi, 
regiunea Parchetului Chişinău, născut la 1 Aprilie 1876, de confesiune 
creştin‑ortodox, decoraţii nu are, retribuţie anuală: leafă – 1000 ruble, 
alocaţie de hrană – 600 ruble, cheltuieli de cancelarie – 675. Total 2 275. 

A absolvit cursul Universităţii Imperiale de la Iuriev, facultatea de drept, 
cu diploma de gradul II, pe ziua de 31 Mai 1903. 



Cu ordinul Primului Preşedinte al Palatului de Justiţie Nr. 15 din 2 Martie 
1905, a fost numit candidat inferior pentru funcţiile juridice la Tribunalul din 
Viatsk, pe ziua de 23 Februarie 1905. 

Cu ordinul Nr. 23 din 12 Martie 1905 al Preşedintelui Tribunalului din 
Viatsk, a fost delegat pentru lecţiile practice la cancelaria secţiei civile a 
Tribunalului pe timp de 6 luni, cu începere de la 12 Martie 1905. 

Cu ordinul Nr. 27 din 4 Iunie 1905 al Primului Preşedinte al Palatului 
de Justiţie din Cazani a fost transferat în aceiaşi calitate la Tribunalul din 
Cazani. 

Prin Înaltul Decret Nr. 43 din 4 Iunie 1905, a fost confirmat în gradul de 
secretar gubernial cu vechime de la 23 Februarie 1905. 

Cu ordinul girantului Prim Preşedinte al Palatului de Justiţie din Cazani, 
Nr. 35 din 6 Septembrie 1905, a fost pus în disponibilitate conform cererii 
sale. 

Cu ord. Nr. 7 din 31 Ianuarie 1906, al Preşedintelui Tribunalului 
Chişinău, a fost numit pe ziua de 1 Februarie 1906, girant ajutor de secretar 
al Tribunalului, biroul 5, secţia 2 civilă. 

Cu ord. Primului Preşedinte al Palatului de Justiţie din Odesa, Nr. 69 
din 5 Martie 1907, a fost numit în urma cererii sale, candidat inferior pentru 
funcţia departamentului de justiţie de pe lângă Tribunalul Chişinău, cu 
recunoaşterea vechimii şi stagiului serviciilor anterioare. 

Prin decizia Adunării Generale a secţiunilor Tribunalului de la 9 Iunie 
1907, a fost delegat pentru îndeplinirea funcţiei vacante de judecător al 
ocolului I urban Bălţi, fiind în această funcţie de la 15 Iunie 1907 până la 30 
Aprilie 1908. 

Cu ord. Preşedintelui Tribunalului Nr. 47 din 9 Iunie 1907, a fost 
desărcinat de‑a îndeplini funcţia de ajutor de secretar. 

Prin decizia Adunării Generale a secţiunilor Tribunalului de la 3 Mai 
1908, a fost delegat cu îndeplinirea funcţiei vacante de judecător urban în 
oraşul Hotin, fiind în această funcţie de la 31 Mai până la 31 Iulie 1908. 

Idem decizia de la 20 Septembrie 1908, a fost delegat pentru îndeplinirea 
funcţiei de judecător ocol I urban Bălţi, fiind în această funcţie de la 26 
Septembrie până la 25 Octombrie 1908. 

Prin înaltul decret Nr. 64 din 20 Septembrie 1908, a fost înaintat pentru 
anii serviţi, la gradul de Secretar Colegial cu vechime de la 18 Iulie 1908. 

Idem Nr. 72 din 25 Octombrie 1908, a fost numit Judecător urban al oc. 
I, or. Bălţi, regiunea Tribunalului Chişinău. 

Cu ord. Nr. 265 din 8 Noiembrie 1908 a Primului Preşedinte al Palatului 
de Justiţie Odesa a fost pus în disponibilitate pe ziua de 25 Octombrie 1908. 
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Acest stat de serviciu al D-lui Ion Pelivan în justiţia rusă se află în 
dosarul Administraţiei Guberniale, secţia Penitenciarelor din Basarabia şi a 
fost încheiat la data de 12 Septembrie 1911, când îl aflăm pe D-l Pelivan ca 
Director al Penitenciarului din Bălţi. 

Dr. Em. Gane, subdirector la Arhivele Statului din Chişinău

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
136‑142. 

X I I I .  I o n  P e l i v a n  ş i  t r e c u t u l  B a s a r a b i e i 
A r t i c o l  s e m n a t  d e  

G h e o r g h e  G .  B e z v e c o n n î i

În mijlocul făuritorilor Unirii, Ion Pelivan, alături de Pantelimon 
Halippa, mai mult decât oricare altul, reprezintă puntea de trecere între 
Basarabia de altă dată şi cea de astăzi. 

Naţionalismul şi dărnicia unor Vasile Stroescu şi Nicu Casso, prin şcoli 
familiare moldoveneşti, precum cea din Chişcăreni şi altele, au menţinut şi 
au trezit în sufletul tineretului intelectual al Basarabiei nobilul sentiment al 
iubirii de Patrie. Opera moldovenească a unor Mihăiţă Feodosiu şi Pavel 
Dicescu a propagat şi ea, la rădăcină, naţionalismul patriarhal al Moldovei 
Răsăritene. 

Din izvoarele acestea, pline de o energie etnică nesecată, a apărut generaţia 
tânără a Unirii, care, încă de pe băncile seminarului teologic din Chişinău 
şi-a manifestat o atitudine dârză în cucerirea dreptului ei de viaţă naţională. 
Firul realizărilor generaţiilor antecedente a adus această grupare tinerească la 
ziarul moldovenesc „Basarabia”, al cărui suflet a fost Ion Pelivan. 

Este o etapă a Unirii!
Şi, dacă în vâlva revoluţionară din preajma Unirii au fost uitaţi 

apostolii – predecesori ai ultimului act istoric de reîntregire a Neamului, 
apoi sacrificiul acesta în momentele acelea tragice nu l-a făcut nici Ion 
Pelivan, nici ceilalţi de seama lui. Poate, sacrificiul se impunea în faţa 
puhoiului „svobodei”, pentru a salva, pe viitor, Unirea zămislită. 

Nu-i loc să discutăm meritele trecutului şi treptele prin care a mers la 
decădere vechea boierime a Basarabiei. A rămas însă o pagină frumoasă 
în istoria Neamului şi măcar această imagină ştearsă urma să fie salvată în 
faţa distrugerii şi a focului devastator din 1917-1918. 

Ion Pelivan a făcut tot posibilul ca să salveze actele istorice ale trecutului 
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Basarabiei. Fără o restricţie şovinistă, fără un criteriu fals în căutarea 
adevărului istoric, Ion Pelivan, de la Unire încoace, a devenit adevăratul 
acumulator al energiei trecutului prin căutarea, strângerea şi păstrarea unor 
restanţe nepreţuite ale Basarabiei veacului trecut. Comoara unui îndrăgostit 
de slova scrisă despre Moldova dintre Prut şi Nistru se complecta mereu. 
Era, poate, şi un gest de recunoştinţă faţă de acei oameni, care au lăsat o 
părticică a sufletului lor nobil fruntaşilor actuali. 

Numele său – Ivan Egorovici – aşa ar suna în limbajul „basarabean”, 
ne aduce aminte de un alt fruntaş al provinciei noastre – mareşalul Ivan 
Egorovici Catargi. Un fir îl leagă pe Ion Pelivan de distinsul luptător al 
zemstvei basarabene – Ivan Vasilievici Cristi, a cărui bursă a sprijinit pe 
tânărul la Universitate. Hasdeu, Sturdza, Leonard, Stamati, Sârbu, Chiriac – 
iată câteva nume care frământă mintea vajnicului basarabean, când vorbesc 
cu el de „fost-au-fost“ al Basarabiei noastre. 

Puţini sunt acei, care înţelegem importanţa covârşitoare a adunării 
actelor istorice despre Moldova Răsăriteană. Noi ne dăm însă bine seama 
de meritele lui Ion Pelivan, pe tărâmul acesta anevoios, şi ştim că o altă 
generaţie îi va ridica un monument şi pentru dragostea aceasta faţă de 
trecutul dispărut. Dacă va realiza să publice măcar o parte a celor culese, 
volumul acela va fi omagiul veşnic al Basarabiei pentru vajnicul luptător, 
care n-a uitat ceea ce nu a trebuit să fie lăsat în părăsire. 

Gheorghe G. Bezveconnîi, directorul revistei „Din Trecutul Nostru”

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
143‑144. 

X I V.  B u c u r ă ‑ t e ,  B a s a r a b i e ! 
A r t i c o l  s e m n a t  d e  p r o f e s o r  G e o r g e  U ţ ă

Mândră Basarabie, bucură-te!
E sărbătoare. Bucuria ta, bucuria feciorilor tăi. Şi astăzi se prăznuieşte 

munca, ţie închinată, de unul din aleşii cei mai buni ai pământului tău: 
suflet şi icoană a chipului tău, Moldovă de la Nistru!

Bucură-te ţară, din ţara lui Vodă Ştefan. Sus, frunte-ţi plecată de-a 
vremurilor povară. Te luminează soarele biruiţii, spre care te-au dus cei 
ce ţi-au supt iubirea şi dorurile tale. O soartă nouă ţi-au croit, aşa cum 
poruncit-a glasul sângelui şi trecutul tău. O soartă mai bună, căci stăpână pe 
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ea eşti singură tu. Eşti iară vatra caldă din strămoşeasca vatră a neamului, 
din care te-ai născut... 

Ţi-aduci aminte, pământ străbun?
Din fund adânc de vremi, popor viteaz, măreţ la chip şi vifor în răsboaie, 

păşea pe plaiurile tale. Cu sufletul nemuritor, pornea cântând la luptă; de 
braţul său sfărâmatu-s-au oştiri ce nu ştiau înfrângerea... Şi simplu îi era 
traiul, legat de glie, smulgându-i cu trudă roadele sale. 

Dar, poporul rege, te-a vrut, pământ străbun. Ai căzut, cu cinste de 
erou, apărată de căpitani, iubind libertatea, jertfindu-şi viaţa pe-altarul tău. 
Sub nou scut de vultur ai început să-ţi durezi cetăţi şi poduri peste ape... Alt 
graiu şi rost sub soare... Ai gustat din fericirea păcii, zidind o viaţă nouă. 
Pentru multă vreme?

De la Răsărit nori negri veneau vârtej, primejdii mari aveau să-ţi 
risipească comorile agonisite. Durere... geme trupul rău, pământ străbun, 
de tropotiri de cai, în fuga-le nebună. Sunt barbari, cu glas şi chipuri de 
tunet şi groază duc departe, departe. 

S-au zguduit temeliile tale. Zvâcneşte viaţa tot mai încet prin vinele 
tale. Pustiul şi tăcerea se întind în urmă. Izvoarele singuratice, ogoarele 
nelucrate stau... iar codrii tăi mai ascund doar sălbăticiuni... 

Te reculegi apoi, când năvălitorii topiţi sunt în negura vremurilor. Cu 
sufletul tremurător, cu faţa scăldată-n soare şi răcorită de undele Nistrului, 
aştepţi pe tovarăşii, care să te readucă la viaţă. Şi iată, într-o dimineaţă, ai 
tresărit, privind spre soare-apune. Luceau în zare arme şi se mişcau voinici 
şi glasuri a bucurie îţi aduceau aripile vântului din depărtări... Tu i-ai zărit 
şi i-ai văzut tot mai aproape. Duşmani erau? Frumuseţile tale, pământ 
străbun s-au oglindit în ochii lor, mişcându-i. Ţi-aduci aminte? În faţa ta 
şi-au descoperit capetele şi semnul crucii au făcut ca-n pragul unei biserici. 
Ai tăi erau şi tu al lor. Pornitu-s-au voinicii să-ţi rânduiască viaţa. Plugul a 
început din nou să taie brazde, ca tu să-i împărtăşeşti din darurile tale. Pe 
maluri de ape se ivesc sate, căsuţe albe, târguri prind înfiripare. Şi ici, colo, 
cu vârful spre cer, se’nalţă mănăstiri, în care, călugări cucernici rostesc 
smerite rugi spre – Atotputernicul. Ai cunoscut vrednicia Muşatinilor, cu 
sârg sporindu-ţi moşia; ai simţit blândeţea şi evlavia Domnului cel Bun, ce 
ţi-a deschis drum la marea cea albastră. Erai acum Moldova!

Dar pe măsură ce sporeai în belşug şi creşteai în tărie, vecinii te 
râvneau, ca pe o fecioară, mândră şi frumoasă. Cu vorbe, ostenitu-te-ai 
să’nlături pe vrăjmaş, dar când ai văzut că truda ţi-i zadarnică, ştiut-ai să te 
aperi. Feciorii tăi, de purtau fierul plugului, ştiau să mânuiască şi paloşul. 
Şi crunţi erau ostaşii tăi, când porneau la luptă să te mântuie de răi. În toiul 
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focului, cine le dădea putere? Tu, pământ străbun, şi credinţa’n Cel de Sus. 
Cădeau flăcăii şi sângele îţi înroşea apele, iar tu-i primeai şi’n tine găseau 
alinare... Oasele lor îngroşau ţărna ta, înfrăţindu-se deapururi cu tine. 

O, pământ părintesc! Ai cunoscut vitejia şi slava lui Vodă Ştefan, cel 
mare şi sfânt. Numele lui îl şoptesc cetăţile tale’n ruină, îl spun legendele 
păstrate de nepoţi, îl cântă doina cea pribeagă... Cum alergau la chemarea 
Voevodului arcaşii din Hotin şi pân’ la Mare... s’alunge năpasta ce-adesea 
cădea pe tine. Unde-s ei astăzi? Dorm somnul cel lung, dar faima ta a trecut 
hotarele... 

Dar ţi-a fost dat să vezi zile de urgie... Duşmanii mulţi şi grei s-au 
abătut asupra-ţi, împuţinând vlaga fiilor tăi, muşcând din amarul înfrângerii. 
Ţi-aduci aminte? Pe câmpia ta fost-a zdrobit Ioan Vodă, tatăl ţăranilor tăi, 
şi’n pulbere l-ai văzut târât de sălbateca ură vrăjmaşă, dându-şi duhul, în 
chinuri cumplite... Surd ţi-a fost oftatul, pământ străbun, atunci. 

Se duceau vitejii apărători ai tăi, unul după altul şi vremuri tot mai 
grele se lăsau. Stăpâni puţini te stăpâneau acum, iar feciorii, murind pentru 
tine, căzuseră’n robia celor puternici. Răzeşii, mazâlii îşi răreau rândurile, 
le scăpai din mâinile lor, tu, scumpă moştenire. 

Şi-apoi, prin altă cumpănă ai trecut. Străini de sufletul poporului tău, 
ajung – fără voia ta – la cârma ţării. Jaful n-a mai cunoscut margini. Bogăţiile 
tale luau drumul peste hotare, lăsând sărăcie şi desnădejde. Oşti împărăteşti 
îţi calcă moşia şi fărădelegile se ţin lanţ. Zadarnic se plâng bătrânii că nu 
le-a mai rămas nici cenuşa din vatră. „Vă vom lăsa ochii spre a plânge”, le 
răspund, cu asprime, străinii. Dar cupa de venin nu era încă plină... 

Vecinii te jinduiau mereu, pândeau slăbiciunile necăjitului tău norod. 
Învoeli ticăloase se fac peste capul tău... Ţi-au rupt codrii tăi de fag şi cuibul 
ce doarme la Putna-Bucovina, – iar Prutul, „râu blestemat”, ţi-a spintecat în 
două, ca o spadă, trupul, mâni hrăpăreţe... 

De atunci, hărăzit ţi-a fost, Basarabie, să-ţi duci viaţa stingheră cu 
Moldovenii tăi şi către alte rosturi să te’ndrepte, cei de la care aşteptai 
mântuire... Te-ai sbătut, ai bâjbâit în negura neştiinţii, singura mângâiere 
având-o în D-zeu. Şi el ţi-a dat putere să stai neclătinat la furtunile 
„Răsăritului”. Ani mulţi au alunecat în scocul vremii, dar tu tot în „limba 
veche şi’nţeleaptă“ ţi-ai crescut pruncii. Dus-ai trai aspru, umilit, norod 
mult încercat, dar inima ta n-a încetat de-a bate în ritmul fraţilor de un neam 
şi-o lege. 

Când ceasul tălmăcirilor bătu feciorii tăi aleşi ţi-au ştiut a arăta calea 
cea dreaptă: întoarcerea la matca largă a părinţilor tăi, spre care te mâna 
trecutul laolaltă plămădit. 

Înţeleaptă şi plină de dragoste ţi-a fost ascultarea şi mare bucuria. 
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Binecuvântat fie numele drepţilor tăi mântuitori!
E sărbătoare. Bucură-te, pământ străbun!

George Uţă, profesor

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
145‑148. 

X V.  I o n  P e l i v a n  ş i  z i a r u l  „ B a s a r a b i a ” 
A m i n t i r i  a l e  l u i  T h .  I n c u l e ţ , 

f o s t  c o l a b o r a t o r  l a  g a z e t a  „ B a s a r a b i a ” , 
a n i i  1 9 0 6 - 1 9 0 7 

S-a susţinut de către unii, cum că gazeta „Basarabia”, din 1906, 
ar fi avut un caracter mai mult revoluţionar, decât naţional. O studiere 
mai profundă a materialului din această foaie istorică, dovedeşte, însă, 
că pe lângă chestiunile arzătoare la ordinea zilei: Pământ şi Voie, adică 
autonomia şi împroprietărirea ţăranilor, se mai cerea, cu toată insistenţa, 
şcoli moldoveneşti şi dreptul românilor basarabeni la cultura lor naţională. 

Gazeta apare cu antete mari pe toată pagina: „Noi vrem şcoli 
moldoveneşti”, iar colaboratorii ei se fotografiază în mod demonstrativ cu 
aceste antete în mână. 

Cu ocazia interzicerei de către autorităţile ruseşti, ca învăţătorii să 
citească gazeta „Basarabia”, sub motiv că ar fi revoluţionară, în veci neuitatul, 
inimosul editor al ei, Emanuil Gavriliţă, sub semnătură proprie, iată ce scria 
(în nr. 24, din 15 august 1906): „Noi am vorbit despre suferinţele poporului, 
despre drepturile lui. Noi am cerut de-sine-cârmuirea (autonomia), pe care 
am avut-o la 1818. Noi am cerut voie şi pământ pentru ţărani. Dar să nu 
creadă autoritatea şcolară, care ne ponegreşte, că noi vom lăsa ca drepturile 
poporului să fie călcate în picioare. Noi vom vorbi şi mai departe despre 
fericirea poporului, căci nu avem frică decât de legi şi de Dumnezeu!”. 

În nr. 76, din 25 februarie 1907, apare profetica Cântare a tânărului 
poet Alecu Mateevici: 

„Eu cânt, căci văd că ele vin,
Aceste zile de senin. 
Eu cânt, căci văd, de-acum, că piere
A Ţării veşnică durere... 
Şi, glasul vieţii ascultând,
Venirea zorilor eu cânt”. 
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În nr. 26, din 23 august 1906, gazeta „Basarabia“ publică, fără nici 
o schimbare, Scrisoarea către Redacţie, din partea săteanului Vasile 
Lungu, din satul Călugăru, ţinutul Bălţilor. Această scrisoare în naivitatea 
ei mişcătoare, pe lângă o dovadă vie de cea mai strânsă legătură între 
gazetă şi cetitorii ei, mai prezintă o dovadă puternică, cum că gazeta 
„Basarabia“ corespundea aspiraţiilor naţional-culturale celor mai intime 
ale moldovenimii din Basarabia. 

Ne permitem a spicui câteva rânduri din această scrisoare: 
„Slava lui Dumnezeu şi domniilor voastră, Domnule redactor E. Gh. 

Gavriliţă, că avem şi noi în toată Basarabia o tipografie de gazetă pe limbă 
moldovenească. Eu primesc de la 15 iulie şi citesc şi înţeleg toate câte sunt 
scrise. Mai înainte vreme tot luam aşa câte odată gazet rusesc „Basarabeţ“ 
şi „Bessarabscaia Jizni“ şi numai eram cu cetitul, nu mai înţelegeam nimic, 
numai prăpădeam capicele, da amu eu dacă cetesc moldoveneşte-înţeleg şi 
mie îmi pare că parcă îs alt om”. 

„Eu sunt de 43 ani, părinţii mei m-o dat la şcoală, eram de 7-8 ani, 
la şcoală rusească, că moldovenească nu era. Şi iaca ce am învăţat. A 
ceti citesc numai negru pe alb; mă întreabă cineva ce scrie? – da eu ce să 
spun, că nu ştiu. Moliftele am învăţat: Vo imea Otţa, Boje Milostiv, Otce 
naş, pomilui mea Boje, Veruiu, şi de atuncea zic dimineaţa şi seara, da 
când zic acestea cuvinte înaintea sfintilor Icoane, apoi gându umblă cine 
ştie unde şi încă iaca ce: eu am copchii şi de mititei îi învăţ tot aşa, că 
amintirlea moldoveneşte rugăciuni nu ştiu. Apoi şi ei nu au să ştie a se ruga 
lui Dumnezeu cu toată inima, pentru că-i pe ruseşte rugăciunea. Domnule 
Redactor! Multă pomenire veţi avea de la noi ţăranii moldoveni, ca să 
deschidă stăpânirea şcoli pe limba moldovenească. Stăruiţi-vă pentru noi, 
că noi nu ştim unde să ne jăluim, cum să căutăm treaba asta. Satu Călugăru, 
ţinutul Bălţilor. Vasili I. Lungu”. 

Din cele mai sus expuse reiese în mod neîndoielnic că gazeta 
„Basarabia”, împreună cu cei din jurul ei, a fost un centru, spre care se 
îndreptau toate conştiinţele redeşteptării naţionale din provincia dintre Prut 
şi Nistru. 

Or, sufletul, promotorul de seamă al mişcării pentru redeşteptarea 
naţională din Basarabia a fost D-l Ion Pelivan, primul prim-redactor 
al gazetei „Basarabia”. Prima greutate pe care D-l Pelivan a avut-o de 
întâmpinat, păşind la redactarea gazetei, a fost ortografia. 

Singurul lux pe care ni l-am permis cu litere latine a fost numai 
frontispiciul gazetei: Basarabia. Încolo trebuia să folosim chiriliţa sau mai 
bine zis şriftul rusesc literar, căci pe altul poporul nu-l cunoştea. 

Spre deosebire de fraţii subjugaţi din Ungaria şi Austria, care aveau 



550  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

şcoli româneşti, moldovenii basarabeni erau siliţi să înveţe la şcolile ruseşti, 
iar limba moldovenească o posedau numai pe cea grăită în familie, pe ici 
pe colo mai stilizată cu expresiuni din vreo carte sfântă auzită pe la biserici 
sau mănăstiri. 

Greutatea pentru D-l Pelivan, care a inventat ortografia pentru gazeta 
„Basarabia”, a fost de a adapta, în mod convenţional, unele litere ruseşti 
pentru redarea unor sunete moldoveneşti, inexistente în vocabularul rusesc. 
Cât de bine s-a achitat D-sa de datorie, reiese din scrisoarea săteanului V. 
Lungu, reprodusă mai sus, care cetind gazeta în ortografie, mărturiseşte că 
citeşte şi înţelege totul. 

Printre colaboratorii gazetei „Basarabia”, în afară de neuitatul 
Emanuil Gavriliţă şi sărbătoritul de astăzi D-l Ion Pelivan, care scria sub 
pseudonimul de Ion Rezeneanu, erau: D-nii Pantelimon Halippa (Pintilie 
Cubolteanu), Mihai Vântu (Mihai Furtună), poetul Alecu Mateevici, 
poetul Tudos Roman (ambii poeţi răposaţi), Sergiu V. Cujbă, Ion Inculeţ 
(Ion Gându), răp. V. Oatu (moş Vasile), C. Porumbescu (C. Porumbac), 
C. Inculeţ (Panşil Ţugueş), N. Popovschi (N. Visterniceanu), Gh. Stârcea 
(Gh. Georgescu), preot Iulian Friptu, Gh. Druţă, Iorgu Tudor, răp. preot Gr. 
Constantinescu, preot P. Gheorghian, V. Ghenzul, I. Lazu, răp. protoiereu 
C. Partenie, şi subsemnatul (Toader Scarandiu). Printre colaboratorii din 
provincie enumerăm pe actualul P. S. Dionisie, episcop al Ismailului, I. D. 
Petrilă, I. V. Verdiş, dr. Şt. Usinevici şi alţii. 

Pe lângă o muncă istovitoare redacţională, plină de răspundere, D-l 
Ion Pelivan nu scapă nici o ocazie, unde era vorba de manifestarea ideei 
naţionale. Aşa, D-sa a organizat un foarte reuşit festival românesc, în fosta 
Şcoală muzicală Gutor (actualmente Cinema „Orpheum”), a organizat pe 
lângă gazetă un foarte frumos cor românesc dintre seminarişti, care pe urmă 
au răspândit melodii naţionale prin toată Basarabia. 

Când Seminarul Teologic din Chişinău a aderat la greva generală de 
pe atunci (din epoca primei revoluţii ruseşti), asociindu-se la revendicările 
politice ale mişcării liberatoare, D-l Ion Pelivan a fost acela care ne-a 
sugerat nouă, elevilor de atuncea, să cerem, printre altele, şi introducerea 
limbii române ca obiect de predare, lucru pe care l-am obţinut pe deplin, 
urmând ca, chiar în anul acesta, să sărbătorim 30 de ani de la acest însemnat 
eveniment, când elevii înşişi şi-au cucerit limba română la seminarul 
teologic şi şcoala eparhială de fete Chişinău, sfătuiţi fiind în aceasta de 
către sărbătoritul nostru D-l Ion Pelivan. 

Când, din vitregia vremurilor, gazeta „Basarabia“ a fost silită să-şi 
suspende apariţia, grija acestei provincii şi de soarta mişcărei pentru 
redeşteptarea naţională în Basarabia îl preocupă pe D-l Ion Pelivan în cel 
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mai mare grad. Şi atuncea avu o fericită ideie şi norocul de a o aduce la 
îndeplinire, obţinând peste Prut, la universitatea din Iaşi, burse pentru un 
grup de tineri basarabeni, printre care şi câţiva dintre foştii colaboratori ai 
gazetei „Basarabia”. 

Aceasta, pentru ca în întunerecul eacţiunii negre survenite după 
înăbuşirea primei revoluţii din Rusia, flacăra naţională din Basarabia, 
aprinsă din scânteia lansată de gazeta eroică, pe al cărei fost conducător îl 
sărbătorim, să nu se stingă, ci să licărească până se vor împlini vremurile 
hărăzite Neamului. 

În modul acesta s-a reuşit a se pregăti elementele basarabene necesare, 
care au contribuit la înfăptuirea Unirii, al cărei măreţ act s-a efectuat chiar 
în această frumoasă sală, în memorabila zi de 27 martie 1918. 

Şi astăzi, văzându-şi roadele unei munci de peste 35 de ani pe ogorul 
naţional basarabean, ogor, pe care a trebuit să-l desţelenească, socotim 
că prea veneratul sărbătorit, D-l Ion Pelivan, are tot dreptul să o spună 
împreună cu prorocul:

„Acum slobozeşte, Doamne, pre robul tău, căci văzură ochii mei 
mântuirea Ta”. 

Th. Inculeţ, fost colaborator al gazetei „Basarabia”, în 1906-1907 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
180‑184. 

X V I .  D i s c u r s u l  D ‑ l u i  G e n e r a l  L a z ă r 
R ă d u l e s c u ,  r o s t i t  l a  s ă r b ă t o r i r e a 

d ‑ l u i  I o n  P e l i v a n

Înalt Prea Sfinte, Doamnelor şi Domnilor,
S-au împlinit 17 ani de când Divizia a XI-a, sub comanda viteazului 

General Broşteanu, a pus piciorul pe pământul sfânt al Basarabiei, aducând 
în trenul său şi pe sărbătoritul de azi – D-l Ion Pelivan. 

În vreme ce înaintam spre Chişinău întâlnind la fiecare pas piedici de 
tot felul, acest inimos luptător moldovean împingea din răsputeri, ca să 
ajungem cu o oră mai devreme!... 

Domnule Pelivan! În numele fostului meu comandant General 
Broşteanu, a cărui memorie s-a legat pe vecie de Unirea Basarabiei cu Patria 
Mamă, în numele Domnului General de Divizie, Cănciulescu Petre, care 
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m-a delegat să-l reprezint la această serbare şi care fiind reţinut de interese 
de serviciu imperioase regretă că nu poate lua Domnia sa cuvântul, şi în 
numele meu personal, care am lucrat cu Dv., pentru îndeplinirea aceluiaşi 
scop, vă rog să primiţi, cu ocazia împlinirii celor 60 de ani de muncă rodnică 
pe altarul neamului românesc, prinosul nostru de recunoştinţă. 

Aţi devenit un erou al neamului, şi noi ostaşii, ne închinăm în faţa 
eroilor, pentru că ştim ce înseamnă munca lor şi ştim să-i preţuim. 

Rugăm pe Dumnezeu atotputernicul să vă dea încă multe zile de deplină 
sănătate, pentru binele şi gloria neamului românesc. 

Niciodată, ca azi, acest neam n-a avut o mai mare nevoie de apărarea 
fiilor lui şi Dumneata ştii să-l aperi: ai dovedit-o în cei 35 ani de muncă. 

Să trăiţi mulţi şi fericiţi ani, alături de scumpa şi venerata D-tale soţie, 
care în lupta ce duceţi s-a identificat cu sufletul şi cugetul D-tale. 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 185. 

X V I I .  P a n e g i r i c u l  
D ‑ l u i  C o n s t a n t i n  G e o r g e s c u ‑ V â l c e a ,  

p r i m  p r e ş e d i n t e  a l  C u r ţ i i  S u p e r i o a r e 
A d m i n i s t r a t i v e 

Lui Ion Pelivan, cu ocazia sărbătoririi sale la Chişinău, fiind unul din 
făuritorii Unirii Basarabiei la Ţara Mumă, făuritor ce a împlinit 60 de ani, 
deşi după vigoarea care o are, n-ar avea decât jumătate. 

Înştiinţat prea, prea târziu,
Eu n-am putut prezent să fiu
La impozanta ta cinstire. 
Deci înţelegi – a mea mâhnire!

Tu, moldoveanul subjugat,
Român cinstit, nu renegat,
Iubindu-ţi neamul, l-ai servit
Şi pentru el ai suferit. 

Azi, când ai 60 de ani, 
Şi, figurând printre titani,
Printre acei cari au luptat
O viaţă’ntreagă, ne’ncetat,
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Cu un curaj aşa de rar,
Ca un adevărat titan
Să fie Nistrul ca hotar
Ca’n timpul marelui Ştefan,

Tu meriţi ca să fii cinstit
Ca luptător neobosit,
Neadormit şi ne’nfricat,
Ce ţarului nu te-ai plecat. 

Cum tu nu eşti din renegaţi
Ori din acei rusificaţi, – 
Românii buni care vor şti,
Cum ai luptat de-a ne uni,

Ei vor striga cu mult elan:
„Să ne trăiască Pelivan”!
Iar noi, colegii tăi, ţi-om spune:
„Sexagenar, dar încă june,
Ne-ai fost de mare ajutor,
Ca cel mai bun judecător,
Şi pentru noi a fost onoare,
Când tu, ce-ai fost aşa de mare

Ministrul Ţării, – ai primit
Judecător să fii numit”. 
Să-ţi mulţumesc, eu n-am cuvinte, 
Colegii toţi vor ţine minte

Doi ani cu tine petrecuţi
Şi-aşa de repede trecuţi. 

2 iunie 1936 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 190. 



554  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

X V I I I .  D i s c u r s u l  d l u i  I o n  P e l i v a n ,  
r o s t i t  c u  o c a z i a  s ă r b ă t o r i r i i  j u b i l e u l u i 
s ă u  d e  6 0  d e  a n i  d e  v i a ţ ă  ş i  3 5  d e  a n i  
d e  a c t i v i t a t e  o b ş t e a s c ă  ş i  n a ţ i o n a l ă .  

1  i u n i e  1 9 3 6

Onorată asistenţă,
Mulţumesc din tot sufletul, întâi, Comitetului de Organizare a acestei 

solemnităţi, în frunte cu I.P.S. Sa Mitropolitul Gurie. Sunt mândru că în 
acest comitet au intrat figurile cele mai reprezentative şi proeminente ale 
Basarabiei. 

Cinstea acestei sărbătoriri se răsfrânge nu atât asupra modestei mele 
persoane, cât asupra luptătorilor din generaţia mea pentru cauza sfântă a 
românismului în Basarabia. 

Cinstind pe unul din vechii luptători pe ogorul naţional, iniţiatorii 
acestei sărbătoriri au dat dovadă, că apreciază munca depusă pentru triumful 
cauzei româneşti în provincia noastră şi aceasta are o mare însemnătate 
pentru educaţia naţională a generaţiilor ce cresc. 


Mulţumesc D-lui Pantelimon Halippa, vechiul meu tovarăş de luptă, 

pentru truda ce şi-a dat de a ţine, aici, interesanta şi instructiva d-sale 
conferinţă istorică. 

Deşi, se zice, că Istoria obiectivă şi imparţială nu poate fi scrisă de 
contemporani, din cauza animozităţilor şi patimilor ce-i stăpânesc, totuşi 
adunarea materialului istoric din vreme este absolut necesară, pentru că 
face imposibilă încercarea ulterioară de a falsifica şi mistifica istoria. 

Din acest punct de vedere, trebuie să fim recunoscători D-lui P. Halippa, 
căci frumoasa d-sale conferinţă va rămânea un excelent material pentru 
viitoarea istorie a mişcării noastre naţionale din Basarabia. 


Sunt fericit să văd în rândurile acestei strălucite asistenţe pe vechii mei 

camarazi de la seminarul teologic din Chişinău. 
Ţin să le amintesc despre marele merit al seminarului teologic, şi în 

genere al clerului basarabean – şi anume acela de a fi păstrat, cu toată 
presiunea rusificatoare a Prea Sfântului Sinod din Petrograd, tradiţia veche 
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moldovenească de pe timpurile Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, 
dragostea de limba şi slova moldovenească, vorbită şi scrisă, precum şi 
legătura statornică cu talpa ţării şi temelia naţiei noastre: ţărănimea. 

Apoi să se ştie şi alt merit al seminarului nostru teologic: când a sunat 
clopotul de desrobire a neamului nostru de Egiptul muscălesc şi când s-au 
dărâmat zidurile Erihonului ţarist, – cei dintâi stegari şi comandanţi ai 
oştilor naţionale moldoveneşti au ieşit din sânul acestui seminar teologic. 


De asemenea, sunt încântat să văd la această impunătoare sărbătoare, 

pe scumpii mei colegi de la Pământenia studenţilor basarabeni din Dorpat 
(astăzi Tartu, Estonia), unde s-a scurs cea mai fericită epocă din viaţa 
mea, şi unde pentru prima dată am înţeles farmecul imnului studenţesc 
„Gaudeamus igitur, Iuvenes dum summus”. 

Acolo, în sânul celei mai vechi, din Rusia, cetăţi culturale, numită în 
vechime Academia Gustaviana Carolina, întemeiată de Regele Gustav al 
Suediei, în 1632, şi întărită apoi de Regele Carol XI, pe la finele secolului 
XVII, acolo, zic, ne-am adăpat la izvorul curat şi dătător de viaţă al ştiinţei 
şi adevărului. 

Acolo ne-am format noi concepţiile noastre politice şi sociale. 
Acolo, în mediul studenţilor eterogeni (inorodţî): germani, estonieni, 

letoni, poloni, ucraineni, gruzini, armeni etc., în auzul imnurilor lor naţionale 
şi cântecele lor patriotice, sub influenţa literaturii lor naţional-revoluţionare, 
plină de lupte tragice, dar eroice, pentru desrobire, – acolo ni s-a trezit 
definitiv conştiinţa noastră naţională de moldoveni şi de români. 

La Universitatea din Dorpat, care a fost adevărata noastră Alma Mater, 
noi am început să studiem, în mod conştient, trecutul nostru românesc, 
la început după lucrările istoricilor ruşi Palauzov, Batiuşkov, Nacco, 
Stadniţchi şi alţii, iar limba şi gramatica română după Iacob Hinculov şi 
Ion Doncev, pentru ca, mai târziu, să profităm de manualele de istorie 
şi literatură română, ce ni se trimiteau de la Iaşi şi Bucureşti, de către 
emigranţii basarabeni Zamfir Arbure, Gheorghe Madan, Dr. Guţu de la 
Podul Iloaiei şi alţii. 

Tot acolo, şi pentru prima dată, spre mângâierea şi mândria noastră, 
am aflat de marele aport adus culturei ruse, de conaţionalii noştri: Grigore 
Ţamblac, Petru Movilă, Pavel Berânda Dositei, Mitropolit al Azovului, 
Pahomie Şpacovschi, Mitropolit al Voronejului, Arsenie Berlo, Episcop al 
Moghilevului, Dimitrie Cantemir, „Spafarie“ Nicolae Gavrilovici Milescu, 
Antioh Cantemir, scriitorul Mihail Ivanovici Herascov (Protoiereu), Mihail 
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Mateevici Herascov, literat şi curator al Universităţii din Moscova, Nicolae 
Nicolaevici Bantâş‑Kamenschi, şef al arhivelor din Colegia Afacerilor 
Străine din Moscova, care a lăsat zeci de tomuri asupra istoriei relaţiilor 
diplomatice între Rusia şi statele asiatice şi europene: Dimitrie Nicolaevici 
Bantâş‑Kamenschi, mare istoric rus („Călătoria în Moldova, Valahia şi 
Serbia”, 1810; „Istoria Rusiei Mici”, 1822); Vladislav Petrovici Buzescu, 
profesor universitar, Nicolae Andreevici Gredescu, profesor universitar, 
Dumitraşcu, Abaza şi mulţi alţii, care aşteaptă ca să iasă la lumina zilei de 
sub mormanele groase de praf din arhivele vechilor instituţii ruseşti... 

În sfârşit, în temniţele Dorpatului şi ale Vendenului, precum, ulterior, în 
surghiunul din tundrele guvernământului Arhanghelsk, ni s-a oţelit voinţa 
de a lupta pentru dărâmarea „puşcăriei popoarelor“ şi pentru ridicarea 
naţională, culturală şi economică a Basarabiei. 

Trebuie să subliniez că acea Pământenie a studenţilor de la Dorpat, fiind 
prima organizaţie studenţească în Rusia cu caracter naţional moldovenesc, 
a dăruit Basarabiei cea dintâi serie de propagandişti ai ideei naţionale 
moldoveneşti. 

De acolo au ieşit luptătorii moldoveni:
1. Răposatul Dr. Feodor Efimovici Loghin, medic de circumscripţie 

la Răspopeni, din judeţul Orhei, apoi la Floreşti şi în urmă la Otaci, din 
judeţul Soroca, unde, în timpul războiului mondial, a căzut victima tifosului 
exantematic. 

2. Răposatul Constantin Feodorovici Goian, fost director al Liceului 
de Băieţi din Bălţi. 

3. Vasile Vasilovici Maho, care şi astăzi conduce, în calitate de director, 
Liceul de Băieţi din Orhei. 

4. Dr. Nicolae Platonovici Siminel, medic primar al municipiului 
Chişinău. 

5. Ion Gheorghievici Pelivan, fost judecător şi avocat la Bălţi, ministru 
de Externe în Republica Moldovenească şi consilier la Curtea Centrală 
Administrativă din Bucureşti. 

6. Alexandr Ivanovici Oatul, fost inspector al învăţământului secundar 
la Vladikaukaz, de unde, ca şi Ivan Nicolaevici Halippa, cu toate măsurile 
luate, nu a putut părăsi raiul bolşevic. 

7. Vasile Ivanovici Hrişcă, zis şi Hrişcov, profesor la Pinsk, în Belorusia, 
care de asemenea nu a putut scăpa din Rusia sovietică. 

9. Nicolae Pavlovici Florov, profesor universitar la Iaşi. 
10. Gheorghe Savici Chicu, profesor la Liceul „Mihai Eminescu”, 

Chişinău. 
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11. Alexandru Ivanovici Groapă, fost director de Industrie şi Comerţ în 
Basarabia autonomă, în 1918-1919, astăzi, notar public. 

12. Răposatul Dr. Ştefan Gheorghievici Usinevici, medic veterinar 
în judeţul Soroca, apoi în Chişinău. Regretăm din suflet, că, până astăzi, 
frumosul său volum de amintiri n-a putut vedea lumina zilei. 


O deosebită bucurie îmi procură prezenţa la această sărbătoare a 

tovarăşilor mei, colaboratori la „Basarabia”, prima gazetă moldovenească 
în provincia noastră, de la 1906-1907. 

Unii din aceşti colaboratori, Nicolae Popovschi, Nicolae Florov, 
precum şi ca răposaţii Emanoil Gavriliţă şi Vasile Hartia, au făcut, împreună 
cu mine, parte din primul comitet de conducere a gazetei: Gavriliţă ca 
director-proprietar, Popovschi ca expeditor, Hartia – casier, Pelivan ca 
prim-redactor şi Florov ca cenzor. 

După noi au venit în fruntea gazetei, tot sub conducerea lui Gavriliţă, 
domnii Pantelimon Halippa, Mihai Vântu şi alţii. 

Bineînţeles, nu e nici locul, nici timpul să fac, aici, istoricul gazetei 
„Basarabia”. 

Nu pot însă să trec, fără pietate şi recunoştinţă, peste numele lui Emanuil 
Gavriliţă, patriot înflăcărat, care a avut de suferit la adânci bătrâneţe, din 
cauza acestei gazete, mai multe condamnări din partea justiţiei ruse, precum 
şi o mulţime de necazuri şi supărări din partea poliţiei şi jandarmeriei, tot 
din această cauză. 

De asemeni, sunt dator să pomenesc aici cu recunoştinţă numele 
lui Constantin Gheorghievici Stere. Fără ajutorul său moral şi mai ales 
material, gazeta „Basarabia”, cred că nu ar fi putut exista. 

Căci noi, toţi colaboratorii, nu dispuneam de mijloace, iar acei 
moldoveni, care dispuneau de aceste mijloace şi ar fi putut să ne ajute, erau 
contra desbaterii în gazetă a problemelor sociale şi mai ales a celei agrare. 

Dintre colaboratorii şi prietenii gazetei, afară de cei pomeniţi mai sus, 
cu multă plăcere îmi aduc aminte de: Gheorghe Stârcea, poetul Alexei 
Mateevici, poetul Tudos Roman, Serghie Cujbă, Nicolae Andronovici, 
Ioan Petrilă, Vasile Ivanovici Oatul, foiletonistul, părintele Constantin 
Partenie, părintele ieromonah Dionisie Erhan, Todirică Inculeţ, Ion Inculeţ, 
Costache Inculeţ, bătrânul Braha, de la Ulmu, Ştefan Usinevici, Constantin 
Porumbescu, Osmatescu, Gheorghe Druţă şi Ioan G. Lazo. 

Condiţiile şi împrejurările, în care s-a născut şi a trăit prima gazetă 
moldovenească în Basarabia, au fost peste măsură de grele. 
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Pe de o parte, în afară de mijloacele financiare, ne lipseau oameni 
pregătiţi, oameni cu experienţă gazetărească, oameni care să fi cunoscut 
bine limba română. 

În acelaşi timp, ne lipsea un program politic bine definit, care să fi fost 
împărtăşit şi respectat de toţi colaboratorii. Unii colaboratori, mai în vârstă 
şi cu mai multă practică a vieţii, stăruiau pentru a da gazetei o directivă 
mai moderată. Alţii, însă, erau pentru directiva revoluţionară, pe faţă. Pe 
această chestie, inevitabil, se năşteau neînţelegeri, discuţii, supărări. 

Mare bucurie a căzut pe capul meu, ca prim redactor, venirea de la 
Bucureşti a domnului Sergiu Victor Cujbă, care cunoştea bine limba şi care 
avea şi oarecare rutină gazetărească. Şi, pe deasupra, era om ponderat şi 
moderat. 

Dar bucuria a fost de scurtă durată. Căci, după vreo 3-4 luni de 
luptă gazetărească, Sergiu Cujbă deveni „neblagonadejnîi“ şi într-o bună 
dimineaţă primeşte de la polcovnicul de jandarmi, Vasiliev, pricaz: cu 
primul tren să părăsească Basarabia. 

Noroc, că jandarmeria ţaristă nu era informată, că Sergiu Cujbă era 
supus rus. Căci, altfel, în loc de a fi expulzat peste Prut, Domnia sa ar fi 
nimerit peste Nistru şi Ural – „v ne stoli otdalenîe mesta”. 

În aceiaşi zi, la ora 11 de noapte, Sergiu Cujbă, cu trenul de Iaşi, 
părăseşte Chişinăul, condus la gară de câţiva prieteni mai curajoşi de la 
ziarul „Basarabia”. 

Peste câteva luni, „Basarabia“ se săvârşeşte din viaţă. Dar ideile 
semănate de ea, prind rădăcini adânci în sânul intelectualităţii noastre 
moldoveneşti. 

Deviza „Pământ şi Voie”, aruncată de gazeta „Basarabia“ a intrat adânc 
în sufletele tineretului intelectual moldovan. 

Chestia agrară şi chestia autonomiei basarabene mereu formează 
obiectul de discuţie în cercurile acestui tineret. 

În 1907 şi 1908, în Basarabia începe o reacţie politică grozavă. În sânul 
clerului basarabean, polcovnicul de gardă imperială, devenit episcop al 
Basarabiei, sub numele de Serafim Ciceagov, face ravagii. Limba română 
este aproape izgonită din Seminarul Teologic şi Şcoala Eparhială de Fete, 
iar preoţii cu reputaţia de românofili sunt ostracizaţi. 

Serafim fusese dinadins trimis, ca să contrabalanseze activitatea 
adevărat părintească şi arhierească a predecesorului său, cu blagoslovenia 
căruia, în 1905-1906, reînviase atât tipografia moldovenească eparhială, cât 
şi catedra limbei moldoveneşti în Seminarul Teologic şi Şcoala eparhială. 
Naţionaliştii moldoveni sunt, unul câte unul, şi, rând pe rând, urmăriţi cu 
perseverenţă. 
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Dar ideile nu se pot distruge nici cu foarfeca, nici cu baioneta. Totdeauna 
se găsesc fanatici, gata de orice jertfă, pentru realizarea lor. 

Marele merit al gazetei „Basarabia“ a fost că ea, deşi viaţa ei a fost 
scurtă, a reuşit totuşi să pregătească, într-o măsură oarecare, spiritele 
intelectualilor moldoveni, pentru revoluţia din 1917, de care aceştia trebuiau 
să profite pentru a repara marea crimă săvârşită de ruşi la 16 mai 1812. 



Onorată asistenţă,
Trecând la gruparea naţionalistă de la Bălţi, unde am petrecut 10 ani de 

zile ca judecător şi avocat (1907-1917), ţin să mulţumesc reprezentanţilor 
ei, pentru că ei, încă în ianuarie a. c., au lansat ideea acestei sărbătoriri. 

Gruparea naţionalistă de la Bălţi, prin faptele săvârşite de membrii 
ei, a scris, după părerea mea, una din cele mai frumoase pagini în istoria 
mişcării noastre naţionale din Basarabia. 

Lui Nicolae Stepanovici Casso, de la Chişcăreni, fost membru al 
societăţii literare „Junimea”, de la Iaşi, şi al cărui nume de naţionalist dârz 
şi neînfricoşat i-a rămas de pomină în satele mazileşti şi răzăşeşti din jud. 
Bălţi, precum şi lui Vasile Vasilievici Stroescu, de la Brânzeni, cunoscutul 
mecena pentru şcolile şi bisericile din Ardeal, le-a urmat o pleiadă întreagă 
de naţionalişti ca: Dimitrie Vrabie, Porfirie Fală, Emanoil Catelli, Hristofor 
Clipa, Dimitrie Găluşcă, familia mazâlului Ilie Văluţă, Niculai C. Stamati, 
Mihail Mihailovici Ciuhureanu, Maria Mihailovna Ciuhureanu, Feodor 
Mihailovici Ciuhureanu (ţinut la puşcărie mai multe luni de zile pentru ideea 
naţională), preoţii Gheorghe Marinescu, Ioan Bălteanu, Vladimir Dimitriu 
şi Petre Gheorghian, Grigorie Nica-Ciobanu, Pavel Pitade (judecător), Ion 
Barbă, Ion Buzdugan, Vasile Ţanţu, Eftimie Popovici; apoi, tinerii liceeni 
şi studenţi: Vasile Leahu, Dimitrie Cărăuş, Anton Crihan, I. Bujoreanu, 
Dimitrie Dron, Calistrat Ceapă, Diomid Calistru, Parno, Izvoreanu şi alţii. 

Trebuie să menţionez că, cu această grupare, de la Bălţi, venea în 
contact foarte des răposatul naţionalist Simion Gheorghievici Murafa, de la 
Cotiugenii Mari, jud. Soroca, la început ca student al Universităţii din Kiev, 
iar apoi ca avocat de la Chişinău. 

Tot aici trebuie să subliniez că gruparea naţionalistă de la Bălţi ţinea 
cea mai strânsă legătură cu studenţimea basarabeană de la Kiev, prin Alexei 
Mateevici, Daniil Ciuhureanu, Ştefan Ciobanu şi alţii; de la Petrograd, prin 
studentele Maria şi Eufrosina Busuioc; de la Odesa prin studentele Vera 
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şi Nadejda Arsenovici, de la Iaşi prin studentele Ecaterina Pelivan, Elena 
Alistar, Ion Longhinescu, Gheorghe Racoviţă etc. 

De pe urma activităţii naţionale, unii membri ai acestei grupări au avut 
de suferit diferite pedepse. 

După Nicolae Casso, care a avut mari neplăceri pentru că întârzia cu 
închiderea şcoalei moldoveneşti ce o înfiinţase dânsul la Chişcăreni, au 
suferit de la regimul ţarist: Porfirie Fală, Ion Buzdugan, Teodor Ciuhureanu, 
Ion Pelivan şi alţii. 

Privitor la aportul, ce l-au adus bălţenii pentru cauza unirei, puteţi lesne 
judeca după următoarele criterii:

a) La Marele Congres Militar Moldovenesc, din octombrie 1917, din 
Chişinău, rolul de conducători efectivi îl joacă bălţenii: Gherman Pântea, 
Ion Păscăluţă (ambii vicepreşedinţi ai congresului), Vasile Ţanţu, Ion 
Buzdugan (ambii aleşi în comisia pentru organizarea Sfatului Ţării) şi 
Anton Crihan. 

b) Dintre toate zemstvele basarabene, cea dintâi, care a votat unirea cu 
România, a fost zemstva de la Bălţi (3 martie 1918), apoi vine Soroca şi 
altele. 

c) Proporţia bălţenilor, care, în calitate de deputaţi în Sfatul Ţării, au 
votat unirea, este mai bine de 20%, căci din numărul total de 86 deputaţi, 
16 erau bălţeni. 

Acuma vin la Sfatul Ţării şi la Republica Moldovenească. 
Nu fac istorie, ci înşir câteva amintiri din epoca aceia şi câteva aprecieri 

personale. 
În istoria dezrobirei noastre, fără îndoială, epoca aceasta a fost şi va 

rămâne cea mai importantă şi cea mai interesantă. 
Pentru că ea a fost o epocă nu de discuţii sterile, nu de manifestări 

timide, cu milogeală şi scânceală, nu de exprimări de deziderate, nu de 
proşenii „prea plecate”, ci de curagioase înfăptuiri, de îndrăzneţe realizări, 
cu toată opoziţia înverşunată a duşmanilor unirei şi cu tot riscul de a ajunge 
la spânzurătoare. 

La şedinţa Marelui Congres Militar Moldovenesc din 21 octombrie 
1917, secretarul congresului, Ştefanache Holban, în discursul său bărbătesc 
şi hotărât, a subliniat: „Nu e vremea de rugat să ni se dea autonomie... 
De sus, nu mai avem ce aştepta... Trebue ca noi chiar acum să hotărâm 
autonomia Basarabiei”. Zis şi făcut. 

Şi cu cât se încurcau iţele revoluţiei ruse la centru şi la fronturi, cu 
atât unioniştii noştri deveneau mai curagioşi, mai exigenţi, mai neclintiţi 
în urmarea ţintei. 

În sprijinul năzuinţelor noastre stăteau gata zecile de mii de baionete 
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ale căpitanului Manolache Catelli de la Odesa, care îşi formase acolo un fel 
de citadelă moldovenească, precum şi cohortele basarabene ale inimosului 
prapuraş Anton Crihan. 

Cucerind o poziţie, unioniştii se întăreau pe ea şi se înarmau pentru un 
nou asalt, pentru cucerirea unei noi poziţii, unei noi redute. 

După proclamarea de către congresul militar a autonomiei Basarabiei, 
Sfatul Ţării proclamă, la 2 decembrie 1917, „Republica Federativă 
Democratică Poporană Moldovenească”. 

Iar la 24 ianuarie 1918, acelaşi Sfat al Ţării declară Basarabia ca 
Republică Independentă. 

Şi în fine, la 27 martie 1918, se votează Unirea. 
Astfel, în lanţul mişcărilor noastre naţional-revoluţionare, în şirul 

realizărilor noastre, ajungem, din redută în redută, la ultima tranşee – 
România Mare. 

Onorată asistenţă,
Sunt fericit că m-a învrednicit Dumnezeu să-mi văd cu ochii visul, care 

a fost şi al atâtor generaţii. 
Dorinţa mea fierbinte este ca să văd această ultimă tranşee aşa de bine 

organizată şi aşa de bine întărită, ca toate puterile iadului, atât cele din 
afară, cât şi cele din lăuntru, să nu o poată birui. 

Publicat după „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7‑8, iulie‑august 1936, p. 
91‑101. 



E V O C Ă R I  A L E  P E R S O N A L I T Ă Ţ I I 
L U I  I O A N  P E L I VA N ,  C U  P R I L E J U L 

R E Î N H U M Ă R I I  O S E M I N T E L O R 
S A L E  Î N  C I M I T I R U L  M Ă N Ă S T I R I I 

C E R N I C A .  4  A P R I L I E  1 9 7 6

I .  M e s a j u l  l u i  P a n  H a l i p p a

4 aprilie 1976, Bucureşti. Textul mesajului transmis de Pan Halippa, 
fost deputat şi preşedinte al Sfatului Ţării, cu ocazia reînhumării osemintelor 
lui Ion Pelivan în cimitirul mănăstirii Cernica

Părinte Dumitru Balaur,
Îmi pare rău că nu pot lua parte la slujba bisericească de înhumare a 

osemintelor lui Ion Pelivan, marele român moldovan, acela care a întrupat 
conştiinţa românească a provinciei sale în cele mai importante momente 
din istoria ei şi a Ţării Româneşti. 

Ion Pelivan a fost moldovanul care din cea mai fragedă tinereţe a 
susţinut şi a apărat ideea românească pretutindeni pe unde l-au purtat căile 
vieţii. 

Chiar la Seminarul Teologic din capitala provinciei, în Chişinău, Ion 
Pelivan, încă de pe când era seminarist, purta discuţii, cu colegii lui şi cu 
unii dintre profesorii lui, despre un trecut istoric cunoscut lumii întregi. 

Ion Pelivan a fost românul care peste tot a ştiut să spună adevărul 
istoric despre cele petrecute, adevăr pe care chiar Karl Marx, întemeietorul 
materialismului istoric, l-a afirmat cu claritate în scrierile sale. 

Ion Pelivan, cu colegii lui moldoveni, a întemeiat la Dorpat, unde îşi 
făceau studiile şi o organizaţie studenţească, care se numea „Pământenia 
studenţească a Basarabiei”. Tot în Dorpat, a organizat pentru studenţii 
moldoveni o bibliotecă românească, cu cărţi de istorie şi literatură în limba 
română, comandând aceste cărţi din România, Ardeal şi Bucovina. Dintre 
studenţii de la Dorpat şi eu m-am adăpat cu nesaţ din această bibliotecă şi 
sunt recunoscător până azi întemeietorului ei. 

Pentru organizarea acestei biblioteci, Ion Pelivan a plătit nu numai cu 
închisoarea locală, ci şi cu un exil la Arhanghelsk, la Marea Albă, fiind 
trimis acolo de ţarişti. 

Peste tot unde ajungea Ion Pelivan, el propovăduia ideile sale. 
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Întors în Chişinău, în anul primei revoluţii ruseşti din 1905, el, împreună 
cu câţiva moldoveni intelectuali, concepe ideea înfiinţării unei gazete în 
limba română. 

La această gazetă, care s-a numit „Basarabia“ (titlul tipărit cu caractere 
latine), Ion Pelivan a fost primul secretar de redacţie. Gazeta a apărut 
în 1906 – 1907, fiind condusă de bătrânul avocat Emanoil Gavriliţă. La 
întemeierea acestei gazete a fost invitat să vină de la Iaşi şi profesorul 
universitar Constantin Stere, moldovan şi el, originar din judeţul Soroca, 
cunoscut în toată lumea ca un mare luptător pentru cauza românească. 

În acest fel s-au pregătit elemente de cultură şi de scris românesc, încât 
„Cuvânt Moldovenesc“ şi alte publicaţiuni din Chişinău, apărute ulterior, 
au avut buni şi pregătiţi colaboratori. 

Aceste înfăptuiri se datorează muncii şi talentului organizatoric al lui 
Ion Pelivan, care mai pe urmă a susţinut actul Unirii şi la Conferinţa de 
Pace de la Paris şi Versailles. 

În sfârşit, Ion Pelivan a fost şi talentat scriitor, care a colaborat la 
gazetele şi revistele din Moldova de Răsărit, Bucureşti şi Paris. 

Iată de ce noi, românii din Moldova de la Răsărit, cinstim memoria lui 
şi întreaga suflare românească se asociază la solemna slujbă de înhumare a 
acestui mare luptător pentru cauza românească. 

Fie‑ţi pomenit în eternitate numele tău, frate Ioane!
4 aprilie 1976, Bucureşti,

Pan Halippa, fost deputat şi preşedinte al Sfatului Ţării 

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 45‑46. 

I I .  U l t i m e l e  p â l p â i e l i  a l e  u n u i  t ă c i u n e  c e 
s e  s t i n g e 

L a  c o m e m o r a r e a  c e n t e n a r u l u i  n a ş t e r i i  l u i 
I o n  P e l i v a n  ( 1 8 7 6 - 1 9 7 6 ) .  S t u d i u  s c r i s  c u 
p r i l e j u l  r e î n h u m ă r i i  o s e m i n t e l o r  l u i  I o n 

P e l i v a n  d e  p r e o t u l  D u m i t r u  B a l a u r

Istoria Răzenilor, pe care am început să o lucrez în perioada de acalmie 
aparentă (1918-1938), nu reprezintă decât o schemă a ceea ce aş fi vrut cu 
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adevărat să scriu. Am publicat doar un început: Partea I (Bucureşti, 1936). 
Vroiam să reiau lucrarea şi să descriu viaţa noastră de altădată: o viaţă 
călăuzită de „credinţa cea adevărată”, (după expresia lui D. Cantemir în 
Descrierea Moldovei). După aproape 200 de ani, profesorul G. Vâslan, 
savantul religios, a rostit la cursul de Geografie fizică, la Universitatea 
din Bucureşti, în anul 1931, următoarea frază, cu privire la rolul religiei 
în trecutul neamului românesc: „În trecut religia era un îndreptar de viaţă 
sufletească”. 

Aş fi vrut să descriu acea viaţă tehnică şi voioasă, „viaţă cu de toate 
în casă şi în gospodărie”. (Expresia lui I. Pelivan în Viaţa Basarabiei, nr. 
7-8, 1936, p. 179). O viaţă cu o singură grijă de apărarea ţării din partea 
tătarilor1 de peste Nistru. 

Starea Moldovei a fost o stare de tihnă şi belşug. Albinăritul era în floare. 
Gospodarii de seamă aveau ştiubeie bătrâneşti, cu teascuri apreciabile, 
pentru strivit fagurii de miere, iar mierea se păstra în butoaie mari şi se 
vindeau scump şi mierea şi ceara. Bunicul meu, Gheorghe Balaur, cu titlul 
de dascăl de biserică, titlu mai mult onorific, a fost un prisăcar vestit, avea 
sute de ştiubeie de albine. Din copilărie văzusem la tatăl meu o scrisoare de 
mulţumire către bunicul meu de la stareţul mănăstirii Sfântul Pantelimon 
din Muntele Athos, pentru sumele de bani trimise de bunic acelei mănăstiri. 
Viţa de vie era o faimă a Moldovei: Rara neagră, Ochiul boului, Ţâţa căprii, 
Tămâioasa şi altele, de care abia îmi aduc aminte, ca din vis, au fost distruse 
de filoxeră, în preajma Primului Război Mondial (1914), ca un blestem 
dumnezeiesc, după expresia scriitorului Gr. M. Jipescu. Fructele vestite. 
Numai pe Valea Tighinei se cultivau 70 de varietăţi de mere (S. Mehedinţi). 
Tot aşa cu oile şi cu grânele. Belşug mare. O Californie românească. 
(discurs ţinut în şedinţa Camerei de la 9 şi 10 iulie 1920 de Ion Pelivan, 
Viaţa Basarabiei, nr. 7-8. 1936, p. 178). 

Aş fi vrut să mă transpun cu câteva versuri2 în urmă la temelia şi 
începutul răzăşimei noastre, răzăşime care a fost cea mai numeroasă, cea 
mai viguroasă şi cea mai dârză din toată Ţara Moldovei. (Cronicele). 

1  Tătarii de obârşie din Hoarda de Aur, de pe Volga, se aşezaseră către începutul 
veacului al XV-lea, după greci şi după genovezi, ca stat independent, în Crimeea. Din 
Crimeea, unii din ei, mai neînsemnaţi, se tot învârteau, prin spatele Ucrainei, între Nistru 
şi Oceakov, şi tulburau şi liniştea Moldovei, reuşind să se aşeze în Bugeac. Începând 
războiul ruso-turc, în 1806, ruşii i-au strămutat pe toţi tătarii din Bugeac în Crimeea, pe 
care o ocupaseră din 1783. Tătarii au stat în Crimeea până spre sfârşitul războiului al 
doilea mondial (1945), după care, toţi tătarii din Crimeea, au fost deportaţi în Asia, la locul 
lor de origine. Motivarea a fost că tătarii din Crimeea au fraternizat cu nemţii, în timpul 
ocupaţiei Crimeii de nemţi. 

2  Aşa e în text, probabil, cu câteva veacuri. (n.n.)
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Am avut dorinţa să reînvii această lume autentică moldovenească cu 
„năravurile moldovenilor“ (D. Cantemir), cu felul de viaţă al moldovenilor, 
în graiul poporului, cu vocabularul lui, respectând şi stilul cronicilor şi 
limba vechilor cazanii, acea lume pe care mulţi o consideră moartă şi care 
mai dăinuie doar în amintirea şi spiritul celor pentru care trecutul nu moare 
decât odată cu ei. Precum spunea aşa de frumos şi mişcător profesorul 
N. Iorga: „Cu moartea noastră mai mor încă o dată cu noi toate umbrele 
strămoşilor noştri”. 

Aş fi vrut să descriu chipurile câtorva din acei oameni de seamă care 
şi-au închinat viaţa idealului naţional. 

Dar reînceperea ostilităţilor din 1939 şi evenimentelor ce s-au succedat 
m-am oprit în loc cu scrisul, amintindu-mi adevărul că nu sunt vremurile 
sub cârma omului, ci bietul om e sub vremuri, adevăr exprimat de cronicarul 
moldovean Miron Costin. 

Am mai publicat articole izolate prin revistele bisericeşti şi prin ziare şi 
în vremea războiului din urmă şi apoi n-am mai scris nimic. 

Prietenul meu, domnul Elefterie Sinicliu mi-a propus, ca fiind din 
acelaşi sat cu Ion Pelivan, Răzeni, să spun şi eu câteva cuvinte cu prilejul 
reînhumării osemintelor consăteanului meu, să scriu despre oamenii 
deosebiţi din satul nostru, neuitat şi drag: satul Răzeni, centru de românism, 
căci satul Răzeni a dat Sfatului Ţării, în 1917, 4 deputaţi: Ion Pelivan, 
doctor Elena Alistar şi fraţii Ion şi Teodor Inculeţ. 

Dar gândul şi inima mea nu mă lasă să tac despre vrednicii precursori 
şi patrioţi din Răzeni, care cu mult înainte de ei s-au afirmat ca patrioţi 
români. Aş fi vrut să spun mai multe lucruri despre familia Inculeţ, despre 
prietenia părinţilor noştri. Când tatăl meu mergea la Chişinău, ne opream 
la Costache Inculeţ, de pe şoseaua Hânceşti. Despre Ion Inculeţ când, fiind 
ministru, venea la Răzeni cu musafirii din Bucureşti. Odată l-a adus cu el şi 
pe ministrul Japoniei din Bucureşti, ca să vadă Răzenii şi sătenii din Răzeni 
să-l vadă pe ministrul Japoniei. Tuturor Ion Inculeţ le arăta locul unde a 
fost casa în care s-a născut el. Aş fi vrut să spun şi despre preotul Dimitrie 
Alistar, care de când s-a îmbolnăvit de tuberculoză, mergea în fiecare vară 
la mănăstirile din judeţul Neamţ; despre doamna Elena Alistar (naşa mea 
de botez şi mai târziu şi naşa de cununie), care, rămasă văduvă în 1910, 
s-a scris la Facultatea de Medicină din Iaşi, şi cu d-ra Ecaterina Pelivan, 
fiică de dascăl din Răzeni, soră cu Ion Pelivan, amândouă absolvente ale 
Liceului Eparhial de Fete din Chişinău, şcoală numită de popor „Şcoala de 
preotese”. Ulterior, s-a înscris la aceeaşi facultate încă o soră de-a doamnei 
Alistar – Elizabeta. Cele trei studente veneau de la Iaşi în fiecare vacanţă 
la Răzeni la părinţii lor: D-na Alistar şi d-ra Elizabeta Balan erau fiicele 
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preotului Vasile Balan, preot român cu seminarul din Ismail din perioada 
1856-1878. Naşa mea era atentă cu mine şi-mi dădea câte o rublă de argint. 
Aş fi vrut să scriu şi despre fraţii Untilă: unul a trecut îndată în armata 
română, celălalt s-a dus să lupte, să-şi dea viaţa pentru vechea Rusie. Aş 
fi vrut să scriu şi despre familia Platon, rudă cu noi (dintre care sunt şi în 
Bucureşti). 

Aş fi vrut să scriu şi despre alte familii foarte onorabile din satul Răzeni: 
oameni de o factură deosebită, unică, pe care i-au cunoscut şi i-au apreciat 
cu mult înainte de Primul Război Mondial intelectuali distinşi ca N. Iorga 
„iubitor până la idolatrie”, Ion Flondor şi Gh. Tofan (bucovineni), I. Mateiu 
şi Onisifor Ghibu (ardeleni), apoi fraţii Haneş, Munteanu-Râmnic, Iuliu 
Dragomirescu şi C. Noe şi alţii. 

Înţeleptul ierarh, Mitropolitul Tit Simedrea, spunea: „Am fost fericit o 
singură dată în viaţă, când am fost episcop la Bălţi”, şi alţii. 

Preotul Anastasie Neaga din Răzeni (1808-1885) a fost fiul profesorului 
Ioan Neaga (1780-1825) din satul Sângera jud. Lăpuşna, sat tot de pe aceiaşi 
moşie a Răzenilor, la 15 km de satul Răzeni3. Marea vrednicie şi marele 
merit al preotului Anastasie Neaga este că acest preot cel dintâi a publicat 
documentul de răzăşie al Răzenilor, de la Ştefan cel Mare, din 1484, în 
Buletinul Oficial al Eparhiei Chişinăului, în anul 1876, adică tocmai în 
anul când s-a născut Ion Pelivan. Acelaşi document a fost publicat cu 28 de 
ani mai târziu şi în România: Zamfir Arbore (1904), Ioan Bogdan (1913) şi 
Mihai Costăchescu (1933)4. 

Preotul Anastasie Neaga a avut un frate mai mic, Vasile Neaga 
(1820-1878), care fusese în serviciu la Ministerul de Externe, a fost 
dragoman al Consulatului Rusiei la Iaşi, apoi consul în Turcia. În 1875 a 
ieşit la pensie şi s-a retras la Chişinău. 

Primul fiu al preotului Anastasie Neaga a fost Ioan, protopop în târgul 
Căuşani, judeţul Tighina, (1834-1901). Al doilea fiu, Luca (1833-1908), 
a urmat exemplul unchiului său Vasile Neaga. A făcut şi el Seminarul 
Teologic în Chişinău, apoi dreptul la Petersburg şi pentru desăvârşirea 
studiilor de drept a fost şi la Paris. A intrat în diplomaţie şi a fost mai 
întâi dragoman al Consulatului Rusiei la Iaşi, apoi consul tot la Iaşi şi apoi 
consul la Bucureşti, chiar pe vremea războiului ruso-turc (1877-1878). 

Luca Neaga (1833-1908) a făcut Seminarul Teologic şi Facultatea de 
Drept la Petersburg; a fost căsătorit cu o prinţesă din România din neam de 
domn. Auzisem aceasta din copilărie de la părinţii mei şi-i ştiam şi numele. 

3  N. Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul XIX. Chişinău, 1931, p. 
490. 

4  D. Balaur, Istoria Răzenilor, Partea I-a, Bucureşti, 1936. 
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Luca Neaga a fost apoi transferat consul la Izmir (Smirna) în Turcia5. 
Dându-şi seama că se află pe un pământ arid, unde şederea lui nu mai avea 
nici un sens, Luca Neaga a demisionat şi s-a întors definitiv în satul lui, 
Răzeni, pentru a-şi vindeca durerile inimii şi a găsit alinare zbuciumului 
sufletesc. 

La o distanţă de 3-4 km spre Nord de satul Răzeni, pe dealul de 
de-asupra Văii Botna, din dreptul Horăştilor, Luca Neaga îşi construise 
un palat măreţ, cu mai multe etaje, despre care se spunea că avea 45 de 
camere. Palatul avea instalaţie de apă, cu aripi pentru vânt, ca la morile de 
vânt, şi acţiona datorită vântului şi umplea toate rezervoarele de apă din 
palat. Clădirea avea de jur-împrejur, cerdacuri de lemn, pe care alergam cu 
alţi copii din sat. Palatul era înconjurat cu o livadă cu pomi fructiferi şi viţă 
de vie. Aci îşi petrecea vacanţele Luca Anastasievici Neaga cu frumoasa lui 
soţie, doamna Zoe, româncă din România, o mare boieroaică şi franţuzită. 
În apropierea palatului, Luca Neaga îşi cumpărase şi două sute de desetine 
de pământ arabil (pe vremea ceea desetina costa 50 de copeici). Fiind 
ocupat cu serviciul, Luca Neaga avea în permanenţă oameni de încredere 
în palat. Cu supravegherea generală a curţii şi a gospodăriei era şi fratele 
său mai mic, preotul Vasile Neaga din Răzeni (1853-1906), rămas în locul 
tatălui lor, preotul Anastasie Neaga. 

Consulul Luca Neaga a fost un om de o bunătate rară. Se purta frumos 
şi cu multă omenie cu personalul din gospodăria lui. Sătenilor din Răzeni 
şi chiar celor străini, care au apelat la el, le-a acordat, cu multă bunăvoinţă, 
tot ajutorul, în ajutorul lor. Nu rareori au fost cazurile când vitele oamenilor 
mâncând anumite ierburi, se umflau şi piereau. În astfel de cazuri nenorocite, 
consulul îi despăgubea pe loc. 

Soţii Luca şi Zoe Neaga veneau, cum era şi firesc, şi în vacanţă şi după 
ce se retrăseseră cu totul, la gospodăria lor din apropiere de Răzeni, veneau 
cu careta închisă sau cu un landou deschis (faeton cum i se zicea pe atunci), 
după sezon, veneau cu patru cai albi, doi câte doi. 

Se spunea în sat că Luca Neaga era un om foarte bogat, că în palat avea 
lăzi întregi cu monezi de aur şi de argint. Poate să fie şi o exagerare a sătenilor 
din Răzeni, dar fapt cunoscut public a rămas că boierul Luca, pentru toate 
serviciile ce i se făceau, plătea în valută forte, adică în bani de aur. 

În anul 1906 a murit fratele consulului, preotul Vasile Neaga din Răzeni, 
în locul lui a venit preotul Gheorghe Porubin, tânăr, abia căsătorit cu o fiică 

5  Acest transfer îşi are tâlcul lui. Autorităţile ruseşti au simţit că în inima consulului 
imperial de la Bucureşti trăieşte un sentiment pe care nu-l putea nici înţelege şi nici agrea. 
În Turcia, chiar dacă inima consulului continua să bată pentru fraţii săi români, nu era nici 
un pericol să trezească vreun ecou de înţelegere în spiritul supuşilor Sublimei Porţi. 
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a preotului Vasile Neaga, şi care a slujit numai o singură dată, în biserica din 
Răzeni şi a şi murit subit. Sătenii crease o legendă despre moartea subită a 
tânărului preot. Bietul consul, după ce îşi înmormântase părinţii: preotul 
Anastasie (1885) şi Smaranda (1889), fratele Vasile şi pe tânărul Porubin, soţul 
nepoatei (1906), nici el nu a mai durat. Văduva lui Vasile Neaga şi fiica ei 
văduvă au plecat la Chişinău şi au rămas răzeşii din familia Neaga, legaţi de 
pământul moşiei lor. Dar, într-o zi, Luca Neaga a fost găsit mort, în fotoliul 
lui din biroul său. Dumnezeu i-a dat sfârşit creştinesc fără durere, cu cinste şi 
pace. Înmormântarea a fost cu cea mai mare pompă: de la palat până în sat, 
procesiunea cu doi preoţi: Dimitrie Alistar şi Vladimir Moşanu, doi cântăreţi 
titulari: Isidor Balaur şi Nicolae Medinschi, cu corul bisericii şi cu mulţi 
iubitori de cântări bisericeşti, chiar cu tot satul, au mers pe jos până la biserică. 
Consulul a fost petrecut şi plâns de rudele lui, de gospodari din sat şi de toată 
suflarea satului: mic şi mare, tânăr şi bătrân. Cu toţii l-au jelit şi l-au plâns, 
mai ales cei care au fost efectiv ajutaţi şi sprijiniţi de el, în nevoile lor. Sunt 
aproape 70 de ani de atunci, că oamenii din sat încă îl mai pomenesc cu bine 
şi acum. Luca Neaga a fost înmormântat în ograda bisericii, în rând cu părinţii 
lui, fratele şi nepotul lui. După moartea soţului, doamna Zoe nu a mai rămas 
singură în palat şi a plecat şi ea la Chişinău. A rămas întreg, în minţile şi în 
sufletele urmaşilor numele consulului, nume de boier mare, bun român şi bun 
creştin, Luca Neaga. Luca Anastasievici Neaga, deşi a colindat o lume întreagă, 
a rămas pentru totdeauna cu trupul şi cu sufletul său legat de satul Răzeni, unde 
s-a născut, unde au trăit părinţii lui şi unde revenea mereu să-şi afle alinarea şi 
pacea sufletului său, nobil prin naştere. Luca Anastasievici a murit fericit, fiind 
îngropat în pământul pe care l-a iubit, alături de fraţii şi strămoşii lui, care au 
sfinţit acest pământ cu munca, cu lacrimile şi cu sângele lor. 

Am evocat aici figura unui răzenean, consătean de-al nostru, şi al 
lui Ion Pelivan, cu un anumit tâlc. Luca Neaga a fost în slujba fostului 
Imperiu Rus, dar el nu a uitat niciodată locul de unde a plecat, unde îşi 
avea rădăcini adânci înfipte în glie, rădăcini care îi dădeau conştiinţa că 
este în primul rând român. Acest fapt nu l-a uitat niciodată în decursul 
zbuciumatei lui existenţe. Totodată, el a păstrat vie conştiinţa legăturii 
şi unităţii cu fraţii dintre Prut şi Carpaţi, simpatia şi dragostea pentru 
România, fapt relevat şi de manuscrisul aflat în Arhiva Institutului de Studii 
Istorice şi Social-Politice de pe lângă C. C. al P. C. R., intitulat „România 
sau Principatele Dunărene – Moldova şi Valahia în prezent şi în trecutul 
apropiat”, semnat de Luca Anastasievici Neaga, dragoman al Consulatului 
Rusiei la Iaşi şi purtând data de 28 aprilie 1868 (avea 35 de ani)6.  

Ion Pelivan a crescut în umbra lui Luca Neaga. De copil Ion Pelivan 
6  Vezi: Magazin istoric, Anul V, Nr. 8/53 august 1971, p. 54-58. 
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s-a împărtăşit din înţelepciunea şi din dragostea de neam şi ţară pe care 
le-a avut cu prisosinţă această figură de om şi român, care a fost Luca 
Anastasievici Neaga. În vasta bibliotecă a consulului se găseau pe atunci 
cărţi româneşti: Alecsandri Vasile, Kogălniceanu Mihail, Eminescu Mihai 
şi alţii, din izvorul cărora s-a împărtăşit din plin şi tânărul Ion Pelivan, 
fecior de dascăl din Răzeni. Ca fiu al dascălului Gheorghe Pelivan, care 
slujea la aceiaşi biserică cu tatăl consulului, preotul Anastasie Neaga, Ion 
Pelivan a avut oricând acces nestingherit în casa şi în biblioteca consulului. 
Şi acum când merg şi eu la Răzeni, rar de tot (1966, 1974), intru cu o sfială 
şi pietate în ograda bisericii şi privesc cu admiraţie la măreţele monumente 
de marmoră albă înaltă de peste trei metri ale părinţilor şi a consulului Luca 
Neaga Anastasievici. 

Nici preotul Anastasie Neaga şi nici fiul lui, Luca Anastasievici, nu au 
ajuns să vadă constituirea Sfatului Ţării din Chişinău. Daca ar mai fi trăit 
încă măcar câţiva ani, amândoi ar fi fost cei dintâi deputaţi ai Sfatului Ţării 
din Chişinău. Ei au avut un dor şi au închis ochii cu acest dor. 

Ar urma să spun câte ceva despre deputaţii Sfatului Ţării din Răzeni: 
Ion Pelivan, doctor Elena Alistar şi fraţii Ion şi Teodor Inculeţ. Dar înainte 
de a da ştiri despre deputaţii din Răzeni, nu pot să nu citez şi câteva 
fragmente despre deputaţii din Sfatului Ţării din Chişinău, toţi deputaţii 
aşa cum i-a văzut personal scriitorul D. D. Pătrăşcanu, el însuşi deputat în 
Cameră din 1907. Caracterizarea sa se referă la basarabeni, în genere. Citez 
din BASARABIA:

„În Chişinău am asistat la o şedinţă a Sfatului Ţării. Mărturisesc că am 
avut o impresie atât de deosebită încât am ieşit de acolo mic şi umilit. 

 Şedinţele Sfatului se ţin în localul Liceului. Ele au loc noaptea, 
deoarece ziua deputaţii se ocupă cu alte treburi. Am luat parte mai întâi la o 
consfătuire preliminară a Blocului Moldovenesc, o întrunire a majorităţilor, 
cum am zice în limbajul nostru parlamentar. Căci Blocul Moldovenesc, 
întrunind din totalul de 130 membri 70 deputaţi, dispune în sfat de 
majoritatea glasurilor. În fiecare seară, într-o şedinţă pregătitoare, care se 
ţine în „Cabinetul blocului“ deputaţii discută chestiunile de la ordinea zilei 
şi iau hotărârile necesare, aşa că în şedinţă publică ei ştiu ce au de făcut. În 
alt cabinet – ceva mai departe – Fracţiunea ţărănească, minoritatea cum se 
zice, discută şi ea din punctul său de vedere. 


Cabinetul Blocului este o odaie simplă, cu bănci de brad, iar înaintea 

lor o masă prezidenţială. În seara asta prezidează Osoianu, un soldat. 
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La mână se vede semnul că a fost rănit, iar pe piept îi străluceşte crucea 
Sfântului Gheorghe. El conduce dezbaterea cu tact şi cu dibăcie şi, măcar 
că fără multe forme, te face să crezi că eşti într-o adunare matură. Din 
bloc fac parte soldaţi, matrozi, ţărani – unii din ei foarte tineri – orăşeni, 
câţiva surtucari. Se discută o chestiune financiară, în legătură cu armata 
care trebuie demobilizată. Lângă masa preşedintelui, rezemat de un perete, 
stă în picioare ofiţerul Săcară, ajutorul ministrului de război. Cu toate că e 
tânăr – e numai sublocotenent – totuşi pare om serios. Se discută greutatea 
plăţii şi modalitatea ei. Deputaţii se ridică pe rând: vorbesc simplu, fără 
forme, puţin literar, unii chiar greoi. O parte din ei sunt pentru ca plata să 
se facă îndată, alta e împotrivă, aducând motivele necesare. Părerile sunt 
deci împărţite. Atunci ia cuvântul ţăranul Minciună care pune chestia pe 
terenul adevărat. Solda trebuieşte plătită şi încă îndată. El argumentează şi 
judecăţile lui au greutate. Adunarea admite. Pe un scaun, în faţa băncilor, 
ceva mai departe de preşedinte, stă Stere. În sfârşit, în câteva cuvinte, el 
expune adunării, oarecare chestiuni de drept public şi constituţional, în 
legătură cu problema discutată. Deputaţii ascultă cu interes şi primesc cu 
aplauze vorbele prietenului lor. Apoi Stere face elogiul dlui Zamfir Arbore, 
bătrânul luptător basarabean împotriva Rusiei ţariste. Drept omagiu, este 
propus să fie ales membru în Sfatul Ţării. Odată cu el mai sunt propuşi 
dnul Cazacu şi Sergiu Niţă, vechi propagandişti pentru cauza basarabeană. 
Adunarea îşi arată sentimentele ei prin aplauze zgomotoase, rămânând ca 
la ocazie hotărârea să ieie fiinţă. 


După ce consfătuirea s-a terminat, deputaţii trec în sala de şedinţe 

plenare. Sala aceasta este mare, fără nici o podoabă – afară de potriveala 
becurilor electrice pe tavan. Improvizarea ei se vede şi după înghesuiala 
băncilor şi după locul tribunii, aşezată cam incomod. 

Deputaţii se adună: şi din Blocul moldovenesc şi din Fracţiunea 
ţărănească şi din grupul naţionalităţilor. Ţărani şi soldaţi, unii din ei în cârje, 
orăşeni – mai numeroşi aici decât în cealaltă consfătuire – chiar câteva 
redingote şi haine negre. Apare şi o femeie: e dna dr. Alistar. Prezidează 
Halippa. El citeşte telegramele venite din ţară cu ocazia Unirii şi citirea lor 
e primită cu aplauze furtunoase. Se intră apoi în ordinea zilei, dar discuţiile 
se fac aici ruseşte şi nu mai înţeleg despre ce este vorba. Din când în când 
se ridică însă câte un neoaş moldovan, care poartă nu numai străvechiu şi, 
în graiul nostru cunoscut, vorbeşte cinstit şi răspicat. Deputaţii cer cuvântul 
din toate părţile: şi din fund, şi de la mijloc şi de la capăt, iar Erhan vine de 
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patru-cinci ori la tribună. Unii din ei spun numai puţine cuvinte, fără nici o 
formă, dar fiecare ţine să contribuie la luminarea chestiunii. 


În fundul sălii, pe bănci de lemn separate, publicul stă şi ascultă în 

tăcere dezbaterile adunării. Acolo, într-un ungher, stăteam şi eu, deputat din 
patria-mamă. Şi mă gândeam cu tristeţe la unele lucruri. Vedeam întrunirile 
majorităţilor şi asemănându-le cu cele văzute, simţeam cum tristeţea îmi 
învăluie tot mai mult sufletul. Ele se petreceau la noi aproape toate la fel. 
Pentru chestiuni generale, de interes obştesc, mai nu ţin minte să fi avut loc 
vreo una. Ah, ce tristă stereotipie! Venea şeful, şeful necontestat şi ţinea 
un discurs. Ce spunea? Vorbea de conştiinţă, de datorie şi făcea apel la 
disciplină. Se ridica apoi preşedintele, inevitabilul domn Ferechide, care în 
numele nostru, lua angajamentele dorite şi dădea asigurări de cuminţenie. 
De multe ori, unii dintre noi, eram indignaţi de procedeul acesta care 
se repeta mereu fără altă variantă. Dar lipsa de viaţă reală, atmosfera 
artificială a activităţii noastre parlamentare, ne ţinea nemişcaţi pe băncile 
amfiteatrului. Şi când îmi amintesc cu ce entuziasm am intrat în parlament!


Era după răscoalele ţărăneşti din 1907, când guvernul liberal făcuse 

represiunea, nu ca un aspru judecător care pedepseşte fără milă, ci ca un 
chirurg, nevoit să facă o operaţie dureroasă. Aşa se spunea atunci: căci 
după represiune, trebuia să aibă loc reformele binefăcătoare care să justifice 
vărsarea de sânge şi care aveau să aducă pacea şi armonia socială. 

Dar aceste reforme, vai, n-au mai venit niciodată. Din acordul 
partidelor a rezultat pentru ţărănime neantul! Ba să fiu drept. Talpa ţării s-a 
ales cu ceva real: înmulţirea jandarmilor rurali, singura operă pozitivă de 
guvernământ care rămâne după dl. Ionel Brătianu. 

În Camera din 1907 intrasem şi eu. Se discuta chestia agrară şi voiam 
să-mi spun cuvântul. Mă înscrisesem printre vorbitori şi, nerăbdător, 
aşteptam să-mi vie rândul. Dar în ajun când trebuia să vorbesc, dl. Vintilă 
Brătianu mă luă de braţ. A te lua de braţ dl. Vintilă Brătianu constituia 
un ritual în procedeele parlamentare, după care urma renunţarea la un 
discurs ori la o interpelare. Natural, am renunţat şi eu, dar o descurajare 
m-a cuprins chiar de la început. Mai târziu, când am văzut miniştrii care 
ameninţau dimisiunea dacă li se va amenda legea; deputaţi care îşi înghiţeau 
discursurile şi interpelările: când activitatea renală şi interesul pentru o 
legiuire conştientă se îndepărtau prin „nu vrea Ionel”, „se supără Stelian”, 
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„a hotărât Vintilă”; când am văzut că bugetele treceau totdeauna fără 
discuţie, am înţeles atunci toată inanitatea lucrului şi mi-am dat seama că 
răul nu este numai la suprafaţă, ci provine dintr-o cauză adâncă şi organică, 
pentru îndepărtarea căreia se cereau transformări radicale. 

Şi pe când deputaţii Sfatului Ţării veneau la tribună şi spuneau uneori 
câteva cuvinte, eu mă gândeam la altă formă goală din uzanţele noastre 
parlamentare, la debutul nostru. Debutul. Pentru ca să fii un deputat 
respectat, trebuia ca, într-o chestiune generală, să ţii un mare discurs, în care 
de obicei spuneai multe prostii, ca să îndrăzneşti mai apoi să spui şi câteva 
cuvinte de bun simţ la vreo lege specială. Şi fiindcă mulţi dintre deputaţi 
aveau oroare de acest moment periculos, debutul nu avea loc niciodată, iar 
reprezentanţii naţiunii se mărgineau să bată din palme toată viaţa lor... 

Dar alcătuirea birourilor şi a diverselor comisiuni parlamentare! 
Totdeauna mă întrebam, cu adevărată uimire, cine dresa acele liste lungi 
de delegaţi, care la momentul potrivit apăreau de undeva ca un „deus ex 
machina”! Mi s-a spus că dl. Vintilă Brătianu era magistrul orânduitor. N-am 
controlat lucrul. Dar dacă ar trebui să dăm un nume oficiunii unde se pregătea 
acest cursus honorum, unde unul mai bun decât oculta n-ar putea fi găsit. 

De pe banca mea mă gândeam cu tristeţe la toate aceste manifestări 
trecute şi poate, fără voie, măream deosebirea cu cele ce vedeam. Discursurile 
frumoase lipseau aici, dar în schimb era însufleţire şi în fiecare cuvântare 
tremura viaţa adevărată şi când mă uitam la această mulţime ieşită dintr-o 
revoluţie; când mă gândeam că cei mai mulţi din ei au trăit într-o completă 
ignoranţă în ce priveşte afacerile publice; când vedeam interesul cu care 
aceşti oameni simpli se ocupau de trebile obşteşti; când mi-am dat seama 
că provincia aceasta pe care o credeam înstrăinată, face acum parte din 
România, atunci am înţeles că mântuirea noastră va veni de aici, dar am 
înţeles de asemenea şi pentru ce, scumpă Basarabie, o parte din oligarhie se 
ridică şi astăzi împotriva ta!”7. 

De fapt, au fost mai mulţi intelectuali distinşi, din Vechiul Regat, 
care i-au apreciat şi i-au iubit pe basarabeni: N. Iorga, S. Mehedinţi; Ion 
Flondor (bucovineni), I. Mateiu şi Onisifor Ghibu (ardeleni), şi alţii: fraţii 
Haneş, Munteanu-Râmnic, Iuliu Dragomirescu şi alţii. Înţeleptul ierarh, 
Mitropolitul Tit Simedrea, spune: „am fost fericit o singură dată în viaţă, 
când am fost episcop la Bălţi”. 

Iar când, în vara anului 1944, am plecat în masă: intelectuali, muncitori 
şi ţărani, din Basarabia în România, şi când, în aceiaşi toamnă, a început 
ridicarea basarabenilor din toată ţara, afară de Bucureşti, unde se afla 
Comisia aliată de control, foştii deputaţi din Sfatul Ţării – P. Halippa, I. 

7  D. D. Pătrăscanu, Vinovaţii, 1916-1918, Bucureşti, 1918, p. 130-134. 
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Pelivan şi preotul P. Gugiujna – au mers pe rând la Rege şi la Nunţiul papal, 
amândoi le-au răspuns fraţilor basarabeni că nu pot să le facă nimic. Petru 
Groza le-a şi reproşat: „din cauza dvs., a basarabenilor, noi nu putem stabili 
relaţii de prietenie cu Uniunea Sovietică”. Atunci fraţii s-au dus în audienţă 
la ministrul Lucreţiu Pătrăşcanu, care i-a primit cu o dragoste cu adevărat 
frăţească şi le-a spus-o răspicat: „Dvs. sunteţi români după naţionalitate şi 
după cetăţenie şi nimeni nu are voie să vă ia cu forţa. Nu plecaţi de aici, 
apăraţi-vă cum puteţi şi noi vă vom apăra cum vom putea. Sunteţi fraţii 
noştri”. Acesta a fost pe faţă, cel mai mare apărător al nostru, în acele clipe 
grele, clipe tragice de neuitat: ministrul comunist Lucreţiu Pătrăşcanu. 

Şi acum despre Ion Pelivan şi despre neamul Pelivanilor. 
Ioniţă Pelivan (1769-1831), străbunicul lui Ion Pelivan, starostele 

satului Răzeni, sat reînfiinţat după plecarea tătarilor, a fost iniţiatorul şi 
ctitorul primei biserici din sat. Împreună cu alţi răzeni: Sandu Berehoi, Ioan 
Berehoi, Pavel Berehoi, Ion Horceag, Zaharia Horceag, Alexandru Bâtcă, 
Pantelei Doagă, Ierofte Munteanu, Teoader Iftodi, Ioan Titica, Manole 
Onica, şi familiile Platon, Groianu, Dubiţă, Bivol, Târgoală, Butnaru şi alţii, 
după angajamentul făcut înaintea Mitropoliei din Chişinău, semnat de ei, 
care cum putea, mai mulţi cu degetul, au construit biserică şi au înzestrat-o 
cu toate podoabele şi obiectele necesare. Ioniţă Pelivan a fost totodată şi 
pălămar la biserica din Răzeni, numit cu acest titlu chiar de mitropolitul 
Gavriil din Chişinău. Ioniţă Pelivan a avut doi fii: Andrei (1812-1886) 
şi Teodor (1818-1898) şi o fiică, Maria, căsătorită cu Gh. Platon. Andrei 
Pelivan, bunicul lui Ion Pelivan, a fost şi el pălămar la biserica din Răzeni, 
iar Teodor a fost la aceeaşi biserică şi a slujit toată viaţa lui numai în limba 
română, neştiind nici un cuvânt rusesc. Andrei Pelivan a avut 10 copii, al 
6-lea a fost Gheorghe Pelivan (1845-1915), tot cântăreţ de biserică a fost 
tatăl lui Ion Pelivan. Despre Ion Pelivan nu aş putea să spun nimic mai mult 
decât au spus-o colegii lui de seminar, de universitate, colegii lui de luptă 
dârză şi neînfricată, pentru idealul naţional, adică deputaţii din Sfatul Ţării. 

Dr. Elena Alistar, în lucrarea sa „Mişcarea naţională din Basarabia, 
(Conferinţă ţinută de dna doctor Alistar, profesoară, directoarea Şcolii 
Eparhiale de Fete, la şezătoarea culturală a „Astrei”, în ziua de 16 februarie 
1930, Chişinău, 1930), a publicat şi următoarele rânduri despre Ion Pelivan:

„În multe sate învăţătorii sau preoţii făceau şezători cu proiecţii. 
Când li se citeau în ruseşte nimeni nu asculta, dar când le citeai ceva în 
româneşte, ochii li se luminau şi toţi ascultau, făcând felurite reflexiuni. 
Chiar la mine în sat, unde soţul meu a fost preot şi eu învăţătoare, s-au 
făcut astfel de şezători, la care luau parte activă şi dl Ion Pelivan, încă 
seminarist, în urmă ca student şi când citea câte ceva din revista „Albina“ 
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sau din Alecsandri, Creangă, era un delir. Mai departe despre Pelivan „cu 
ambiţia, voinţa, perseverenţa şi curajul în mişcarea naţională, poate fi 
considerat ca reprezentantul voinţei naţionale, şi nicidecum nu era crezut 
de minorităţi. Ba se şi temeau de el, se fereau, cum o fac şi în prezent. 
Auzindu-i cuvântările lui, moldovenii se simţeau mai curajoşi, mai siguri 
de izbândă şi chiar dornici de răzbunare”. 

În revista „Viaţa Basarabiei”, Anul V, Nr. 7-8, iulie-august 1936, nr. 
consacrat jubileului de 60 de ani de viaţă şi de activitate naţională obştească 
a dlui Ion Pelivan, Vladimir Neaga (1904-1944), fiul protoiereului 
Ioan Neaga din Căuşeni, jud. Tighina, cel mai mare fiu al preotului 
Anastasie Neaga din Răzeni, fost inspector şcolar din Chişinău, decedat 
şi înmormântat în comuna Stâlpeni-Muscel, în articolul său introductiv la 
revista de mai sus spune: „Edităm acest număr al revistei ca un semn de 
omagiu şi recunoştinţă bine meritată, pentru Ion Pelivan”. 

Încă din frageda-i tinereţe şi apoi decenii de-a rândul, acest vrednic fiu 
al pământului său a animat fără odihnă şi fără şovăire cu vorba, scrisul şi 
acţiunea sa dârză, sufletul Basarabiei. 

A avut apoi un rol mare de însemnătate istorică, atât ca deputat în Sfatul 
Ţării şi ministru de Externe în guvernul Republicii Moldoveneşti, cât şi în 
acţiunea diplomatică, pe care a dus-o în anii 1919, 1920 şi 1922 la Paris, 
Londra şi Geneva, pentru a obţine recunoaşterea Unirii din partea forurilor 
internaţionale. 

Ion Pelivan este deci unul dintre acei mari români basarabeni, ce a pus 
o piatră grea la temelia tuturor fraţilor în graniţele lor fireşti de astăzi. 

De aceea, împlinindu-i-se vârsta de 60 ani de viaţă şi 35 de ani de 
activitate naţională obştească, toată moldovenimea dintre Prut şi Nistru l-a 
sărbătorit cu mare cinste, dragoste şi mândrie naţională. 

Volumul citat mai sus cuprinde 200 pagini cu aprecieri a multor 
personalităţi: vlădici, academicieni, profesori, conferenţiari, scriitori, 
miniştri, deputaţi, senatori, generali, etc. 

Merită cunoscut un articol8 publicat în „Neamul Românesc”, nr. 125 din 
11 iunie 1936, reprodus în aceeaşi revistă „Viaţa Basarabiei”, p. 103-106. 

[...]
Ca amintiri personale, adaug, noi consătenii, fireşte, ne cunoşteam 

bine. Îi cunoşteam şi îi ţin minte şi pe părinţii lui Ion Pelivan: dascălul 
Gheorghe şi Eugenia Varuhovna, sora lui moş Vasile Titică, un mare 

8  E vorba de articolul Un sol al Basarabiei, semnat de prof. Nicolae Iorga. Articolul 
respectiv şi scrisoarea de recunoştinţă a lui Ion Pelivan către mentorul său spiritual au fost 
publicate în „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, iulie 1936, p. 149-179. 
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înţelept al satului: prisăcar şi avea şi moară cu cai. Mai mult, primea ziare 
moldoveneşti din Chişinău: Cuvânt Moldovenesc şi Basarabia şi citea 
ziarele în auzul vecinilor şi a cunoscuţilor, care nu aveau aceste ziare şi 
poate unii nici nu ştiau să citească. 

Ion Pelivan avea casă proprie în Chişinău, pe strada Viilor, avea locuinţă 
şi în Bucureşti. Prin anii 1930, eram slujbaş la Sfântul Sinod şi locuiam chiar 
în localul nou al Sinodului din str. Antim nr. 29. Într-o vară din acei ani, 
Ion Pelivan, care locuia pe strada Romană, m-a căutat să-i scriu la maşină 
memoriile sale. El nu vroia să de altcuiva, unui străin, să i le scrie, şi m-a 
rugat pe mine ca om de încredere, consătean de nădejde şi i le-am scris. (Din 
cele ce lucrasem, un exemplar l-am păstrat pentru mine, pe care l-am pierdut 
cu tot ce aveam, în groaznicele evenimente din 28 iunie 1940.)

Cu acel prilej, în vara aceia, am fost poftit de câteva ori la masă, în 
casa lui Ion Pelivan, de mai multe ori. Ţin minte că masa întotdeauna a fost 
foarte modestă: regim vegetarian şi, ca băutură, apă minerală. Mă gândeam 
chiar atunci că acest om va trăi mulţi ani. 

În refugiu, familia Pelivan locuia pe strada Batiştei. De data aceasta 
ne-am întâlnit de foarte puţine ori şi eram amândoi foarte trişti. În anul 
1945, ţin minte, am făcut ziua Sfântului Dumitru, împreună, la Seminarul 
Nifon, unde locuiam într-o singură cameră. Nu am avut nici o dispoziţie şi 
întâlnirea noastră, deşi au fost şi alţi musafiri, a fost ca la un parastas. 

Ce să mai spun? Sunt convins că cea mai bună descriere a portretului 
lui Ion Pelivan, şi-a făcut-o el însuşi prin discursul pe care l-a ţinut în 
şedinţa Camerei de la 9-10 iulie 1920, cu ocaziunea discuţiunii proiectului 
de răspuns la mesaj9. 

În acel discurs Ion Pelivan şi-a deschis tot sufletul şi toată inima, a spus 
totul în public şi n-a ascuns nimic. 

Între altele, în acel discurs Ion Pelivan, cu toată sinceritatea lui, a 
recunoscut că ţărănimea în Basarabia rusească a avut de toate. 

După 1812, nici un cetăţean din Basarabia nu a făcut armată până în 
1874, la început, n-au plătit nimeni nici un impozit, iar când a venit ziua 
impozitelor, impozitele au fost mici. Ţăranii şi-au făcut case mari frumoase, 
spaţioase cu curţi largi, înconjurate cu garduri de frasin, garduri înalte de 2 
m., care ţineau zeci de ani. 

La praznicele de toamnă, adică la slujbele de pomenire a părinţilor şi a 
strămoşilor lor, pe care fiecare gospodar le făcea toamna, după strângerea 
recoltelor şi ca mulţămită lui Dumnezeu pentru toate bunătăţile primite 
de la El, ţărancele făceau la astfel de ospeţe câte 12 feluri de mâncare. 
Mămăligă nu exista la un astfel de ospăţ, nici la botezuri, nici la cununii, 

9  Vezi: „Viaţa Basarabiei”, nr. 7-8, iulie 1936, p. 149-179. 
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era numai pâine albă, coaptă cu multă pricepere. Mămăliga era considerată 
ca un aliment pentru animalele din gospodărie. De Paşti se făceau cozonaci. 
Nu mai spun cum erau. M-am ocupat cândva şi de această latură, de acest 
capitol ca făcând parte din cultura şi civilizaţia poporului din Basarabia, şi 
am tratat un capitol întreg: studiul de etnografie. Închei cu un caz. 

Tatăl meu spre bătrâneţe nu mai făcea gospodărie, renunţase la cai şi la 
lucrarea pământului. Biserica din sat avea proprietate 80 hectare de pământ; 
câte 30 de ha de fiecare din doi preoţi şi câte 10 ha de fiecare din cei 
doi cântăreţi titulari. Pământul cel avea îl dăduse rudelor sale din comuna 
Cigirleni, avea o soră căsătorită cu Pintilie Pânzaru, cu copii mulţi. Tatăl 
meu le lăsase lor pământul să-l lucreze ei, pământul fiind mult mai aproape 
de Cighirleni decât de Răzeni. În toamna anului 1917, începând revoluţia 
rusă, câţiva din sătenii din Răzeni: Petre Bivol şi Gheorghe Răileanu şi încă 
unul, au luat ei pământul bisericesc pe motiv că pământul fiind proprietatea 
bisericii din Răzeni, se cuvenea lor, fiind din Răzeni şi nu oamenilor din alt 
sat. Oamenii îndrăzneţi au fixat şi dijma: două părţi lor şi una nouă. Tatăl 
meu n-a zis nimic şi nici nu putea să spună şi hotărârea lor a rămas cum au 
vrut ei. Apoi tata a murit şi în locul lui am fost numit eu cu toate drepturile 
de cântăreţ, dar făcându-mi studiile la Bucureşti, nici atât nu puteam să mai 
mă ocup de pământ. Rămăsese maică-mea în gospodăria ei. Ea ţinea casa. 
Totuşi odată ne-am întâlnit cu Gheorghe Răileanu: acesta era un bogătaş 
în sat, şi cu multe oi. Între altele mi-a spus: noi ştim că ai făcut şcoală 
de preoţie şi te aşteptam să vii preot în sat. Preoţia e bună, dar e cu mare 
răspundere. Apoi, am auzit că te-ai dus la Bucureşti, că vrei să mai înveţi, 
nu ştiu ce poţi să mai înveţi mai mult şi ce vrei să mai ieşi. Mare lucru tot 
n-ai să faci. Ori unde te vei duce, vei fi slugă la boier. Mai bine te însurai 
cu o fată din sat şi erai cu adevărat boier. 

Aşi fi vrut să mai scriu câte ceva despre ceilalţi deputaţi din Sfatul Ţării 
de origine din Răzeni: doctor Elena Alistar, fraţii Teodor şi Ion Inculeţ. 
Tot aşa aşi fi vrut să scriu şi despre alţi oameni de seamă: fraţii Untilă – 
colonelul Alexandru şi căpitanul Nicolae. Aşi fi vrut să scriu şi despre 
familia Platon, familii onorabile, născuţi nobili. 

Urmaşii lor trăiesc şi în Răzeni, dar se află şi în Bucureşti, printre noi, 
şi se ocupă şi acum cu albinăritul. 

Deocamdată mă opresc aici. 
Preot Dumitru Balaur

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 47‑66, 70‑73. 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  577

I I I .  R ă z e n i .  E v o c a r e 
S t u d i u  e l a b o r a t  d e  d r .  D u m i t r u  G e o r g e s c u

Parcă văd satele acelea, uriaşe, rotate, cu casele revărsate peste văi 
şi vâlcele, înecate în verdeaţa livezilor, ca într-o pădure. Când le priveai 
dintr-o parte nu ştiai dacă te apropiai de o aşezare omenească ori de un 
codru. Troienite primăvara de spuma albă a pomilor în floare, vara pierdute 
în codrul acela viu şi verde de pomături, iarna dormind molcom sub mantia 
albă şi pufoasă a omătului. Uliţele se ţineau dese şi încâlcite în fel şi chip, 
mărginite de garduri de nuiele, ori zăplazuri de scânduri, sub umbra deasă 
a copacilor, ori năpădite de lăstărişul încâlcit al tufelor de cătină. 

Erau aşa de multe hudiţile acestea şi împletite ciudat că oamenii trăiţi o 
viaţă întreagă în satul lor n-apucau a le călca şi a le cunoaşte pe toate. 

În satul bunicilor, unde-mi petrecusem în copilărie verile, mi se întîmpla 
uneori să mă aflu pe ulicioare pe unde nu mai călcasem niciodată. Arcurile 
înalte ale porţilor şi ferestrele mă priveau cu severitate ca pe un venetic. 
Până şi zăvozii prin ogrăzi, băteau pe acolo cu glasuri mai duşmănoase şi 
străine ca în mahală pe la noi. 

Dar aveai chef să umbli haihui, aveai pe unde s-o iei razna, cât era 
ziulica de mare. Numai picioare de bătut să fi avut, că rătăceai mai dihai ca 
printr-o pădure. 

Prin mijlocul satului se aflau câteva uliţe mai largi şi mai drepte, unde 
se îngrămădeau câteva instituţii mai importante pe care le-am apucat pe 
vremea mea. Şcoala, primăria, căminul cultural, uneori crâşma şi câte o 
dugheană, unde se vindea gaz şi chibrituri. 

Dincolo de acest centru, ori miez al satului, se întindea codrul cel 
întortocheat de uliţi şi ulicioare, de-ţi era mai mare dragul. 

Cum gospodarii nu se îndurau să lase paragină nici pe lângă zăplazuri, 
sădeau aguţi, ori meri, unde plodăraia satului se sbenguia după poame. 
Pentru gospodine aguţii îşi aveau rostul lor bine ştiut, pentru că mai în toată 
casa viermuiau dihaniile cele depănătoare de fir de aur. Borangicul era în 
mare cinste la orice femeie care ţinea să nu-şi feştelească obrazul. 

Sate răzeşeşti, curate, cu lumea lor de datini şi obiceiuri bătrâne ca şi 
pământul pe care se iscaseră. Cu oameni zdraveni, frumoşi, vorbind un grai 
molcom şi dulce ca şi un psalm întru slava lui Dumnezeu. 

Nisporeni, Vărzăreşti, Răzeni, Hânceşti, Vorniceni, Bălăureşti... tot 
sate unul şi unul, cu gospodari cuminţi, păstrându-şi cu sfinţenie credinţa, 
rosturile şi graiul cu aromă de cronică. 
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Dezmierdarea acelui grai „şirag de piatră rară”, îmi susură şi acum în 
urechi cu glasul blând al bunicului, care-mi spunea poveşti cu împăraţi şi 
zmei. 

Casele erau ca toate casele şi după puterea şi sporul gospodarului. Cele 
mai multe erau case mari, arătoase, cu ferestre multe deschise către lumină, 
cu câte 3-4 odăi şi pridvoare largi şi primitoare, sprijinite pe stâlpi, lucraţi 
cu măiestrite încrustrări, căci râvna şi răbdarea nu le-a lipsit oamenilor 
niciodată pentru frumos. 

La fiecare fereastră pe după faldurile perdelelor, te privea câte un 
ochi de floare. Chiar şi căsuţele gospodarilor mai puţin cuprinşi, măcar 
câte două odăi tot aveau şi în privinţa podoabelor, curăţeniei gospodinelor 
nu erau mai puţin aprige. Pereţii sclipeau de albeaţă şi brâiele sinilii de-a 
lungul prispelor muruite cu lut, cu grijă, îţi înviora ochiul. 

La orice gospodar ai fi intrat, în odaia cea mare, pe peretele din fund, 
deasupra divanului îţi fura ochii un covor uriaş de toată frumuseţea, 
cuprinzând tot peretele până în pod, ca o grădină înflorită. La capătul 
divanului, perne mari albe, stivuite la unii până la pod, ori rânduite după 
gust pe lângă perete. Pe divan o altă scoarţă, ori un macat, care era o oglindă 
a covorului de pe perete. La unele gospodine, după cum erau mai mult sau 
mai puţin pricepute în împodobirea casei, se aflau împrăştiate pe divan şi 
perniţe mai mititele, frumos acoperite şi lucrate, ca şi tot felul de horboţele 
de in ori borangic, pretutindeni aşezate prin toată casa, dar nu la întâmplare, 
ci acolo unde socotea gospodina că le şade mai bine. 

La cei mai mulţi dintre gospodari, pe peretele dinspre răsărit era un 
întreg iconostas. Nu lipsea Sf. Nicolae, cu degetul ridicat, Sf. Gheorghe, 
omorând balaurul, Sf. Dumitru, izvorâtorul de mir, ori înfăţişarea cumplitei 
judecăţi. La bunici, în ungherul dinspre răsărit, se afla icoana Maicii 
Domnului cu pruncul în braţe şi chipul Domnului nostru Iisus Hristos, cu 
cununa de spini pe frunte. Deasupra icoanelor, câte un ştergar frumos lucrat 
închipuia un fel de polog umbrind acest ungher sfinţit. Dedesubt, pâlpâia 
o candelă, o luminiţă care de cele mai multe ori nu se stingea ani de zile... 

Pe sub grinzi, mai ales în casele bătrâneşti cu tavanele de lemn, 
totdeauna se aflau mănunchiuri de busuioc uscat, gutui ca aurul, ori mere 
de cele tomnatice, aşa că de cum intrai în odaie ţi se umplea pieptul de o 
plăcută mireasmă. Busuiocul îşi afla loc şi în firida sobei, ori la icoane. 
Merele, prăsadele, gutuile te îmbiau de prin toate cotloanele. 

Pe jos păşeai pe doroşte de lână neagră cu flori mari de trandafir, bujori, 
ori maci aprinşi, că nu ştiai pe ce să-ţi opreşti privirea. 

Pretutindeni simţeai mâna unei gospodine harnice şi grijulii, fiecare 
lucruşor în casă avându-şi locul şi rostul lui bine statornicit. Când veneai 
de la drum ori de afară parcă te sfiai să calci pe jos şi îndată te învăluia 
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mireasma aceia aromitoare de poame şi flori uscate îmbietoare la popas şi 
odihnă. 

În lăzi grele, cercuite cu fier şi balamale de porţi de cetate, se ţineau 
stive întregi de prosoape, de tot soiul de marame de borangic horbote, 
şerveţele, straie înflorite bătrâneşti, pe care unii din tineri începuseră să nu 
le mai poarte. În altele, scoarţe de toată frumuseţea, lucrate în casă, ori la 
mănăstiri, unde se găseau meştere neîntrecute în izvodirea războaielor. 

Bunica, chiar după ce-şi căsătorise copii, tot nu mai prididea cu lucrul la 
războiul de ţesut. Ce nu dovedea acasă, încredinţa pe mâna călugăriţelor de 
la Vărzăreşti ori Tabăra. După ce îşi aşezau copiii pe la casele lor mai aveau 
de înzestrat, nepoţii, finii, vecinii, câte o fată mai săracă, ca lucrul mâinilor 
harnice şi minunate să rămâie spre veşnică aducere aminte şi mângâiere… 

Dragă îmi era mireasma şi aerul acestor odăi şi oamenii aceia oricând 
ai fi sosit şi oricât ai fi stat te ţineau ca pe un oaspete drag şi căutau să facă 
să te simţi în largul tău şi nestingherit, ca unul de-ai casei. 

Pe dealurile care se vălurau domol în bătaia soarelui de miazăzi, 
dincolo de codru cel încâlcit, începea codrul cel des al viilor şi livezilor. 
Crame mititele presărate printre butuci stufoşi, îşi năzăreau parcă înainte 
un alt sat. Erau vii de tot felul. Şi-am mai apucat pe vremea aceea şi vii 
cu viţă din aceea veche moldovenească „viţă de ceea de la Ştefan Vodă”, 
cum spuneau bătrânii, cu butuci frunzoşi, uriaşi, cât casele, cu bolţi de 
umbră neagră deasă şi adormitoare şi cu struguri mari cât o ploscă de ceia 
pântecoasă. Din sângele acelei viţe ieşea un must dulce ca mierea şi un vin 
ameţitor cu mireasmă de fragi. Vinul acela nu te îmbăta, spuneau bătrânii, 
îţi muia numai picioarele. De la genunchi în jos, se făceau ca de gumă, dar 
capul ţi-l limpezea şi ţi-l lumina de parcă ai fi băut apă vie. Poate numai la 
Cana Galilei să se fi băut un vin mai dumnezeiesc şi mai minunat ca acela. 
Deaceea şi unii şi străbunii noştri erau tari de virtute, aveau mintea ageră şi 
braţul vârtos de nu-l îndoiau nici turcul şi nici tătarul. 

„Ştefan Vodă când pornea de se războia cu turcul ori tătarul, întâi 
se închina la icoana lui Hristos, apoi la a Maicii Domnului şi sfârşea cu 
închinatul la icoana Sf. Gheorghe, biruitorul balaurului. 

După aceea poruncea de-ai aduce din pivniţile Măriei Sale un vin 
negru ca sângele când se învolburează la dragoste ori la mânie şi bea numai 
trei înghiţituri, după care făcea şapte cruci către miază-noapte, răsărit şi 
miază-zi, unde îşi avea cetăţile de pază, cele mai vajnice: Hotinul, Soroca, 
Orheiul, Bender, Chilia şi Cetatea Albă şi două cruci către apus spre cetatea 
Suceavei şi a Neamţului. Şi calului îi dădea de sorbea o cupă de vin de-l 
făcea smeu, după aceia îşi punea nădejde în Dumnezeu şi răzăşimea lui 
credincioasă şi spulbera păgânul de pe sfântul pământ al Moldovei”. 
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Viţa aceia a fost sângele şi tăria Moldovei, şi moldovanului, ca şi stejarul 
din codru, sub umbra căruia o hălăduit ţara cât s-a aflat în putere şi slavă. 
Cum a început a se doborî stejarii şi a pieri viţa cea veche moldovenească a 
prins a scădea şi vârtoşenia românului nostru. 

Tăria şi nădejdea Moldovei şi a domnilor celor viteji aici la noi era. Când 
se ridicau sorocenii, orheienii, lăpuşnenii, ori tighecenii, nimeni nu le putea 
sta în cale, nici chiar domnul. 

Vinul cel învietor din morţi, mierea cea dulce şi luminoasă ca aurul, 
pâinea cea albă de nădejde, oile cu lâna ţigaie şi moale, vitele cele mari şi 
mândre, aici îşi aveau izvorul lor cel nesecat”. 

Toamna de aur şi miere cu cerul acela de o limpezime minunată, boltindu-se 
deasupra pământului cu culmi viorii şi codrii de aramă, umplea pământul 
cu daruri minunate pentru care muritorul nu-i în stare să găsească cuvânt 
potrivit de slavă şi mulţumire. Harul ei se revărsa îmbelşugat pretutindeni. 
Pe drumuri, prin ogrăzile gospodarilor, care încărcate cu boloboace cu boabe 
negre ori aurii, în care s-a strâns toată dulceaţa şi lumina soarelui de vară. Între 
sat şi vii de cum se zăreşte de zi şi până în toi de noapte nu mai conteneşte 
forfota ca la iarmaroc. Teascurile şi poloboacele sunt scoase din cotloanele 
cele umbrite la lumină, opărite, afumate, descântate, ca să primească în largul 
lor pântec mustul cel născător de veselie şi viaţă. 

Belşugul curgea pe toate vrănile văzduhului şi pământului. Când începea 
mai apoi mustul să pişte de limbă şi să se tulbure nu se afla să intri în ograda 
unui gospodar şi să ieşi teafăr. Obrazul, cuviinţa şi datoria cereau să închini 
pentru sănătatea şi viaţa gazdelor şi a întregii lui cimotii. Apoi cu gazda 
închinai şi urai pentru ai tăi, după datină şi fără grabă. Apoi ca un bun creştin, 
nu puteai uita nici pe cei răposaţi până în a şaptea spiţă, pentru odihna şi 
binecinstirea cărora se cuvenea să orânduieşti măcar câte o ulcicuţă. 

Lumea aceea a toamnelor copilăriei cu culori şi arome stăruia ca în 
cerul luminos al unui crepuscul pe care întunericul vrea să-l cotropească de 
pretutindeni. 

Livezile erau adevărate colţuri de rai. Prin frunzişul care începea să se 
rărească râdea în soare mere mari domneşti, cu un obraz galben ca lămâia, 
cu celălalt roşu ca sângele. Altele care strânseseră în ele toată dogoarea 
soarelui de vară îşi sclipeau lucii îmbiindu-te să muşti din ele. În toamnele 
de belşug, crengile pomilor se rupeau de povară... 

Nici prăsadele cele tomnatice şi târzii, mari cât un pumn de voinic nu erau 
de lepădat, când muşcai din ele îţi umpleau gura de mirosnă şi de dulceaţă. 
D-apoi gutuile cele butucănoase şi galbene ca şofranul a căror mireasmă 
stăruia prin odăi tot anul. Persicile cele mari, pufoase şi parfumate, perjile 
cele aurii ori albastre brumate de toamnă, întregeau în chip fericit darurile 
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pământului şi soarelui, sub cerul blândelor şi binecuvîntatelor meleaguri 
moldovene... 

Trăiesc în suflet cu lumina şi icoana acelor vremi şi nu mi-am putut 
călca pe inimă să n-o rechem măcar în fulgerarea trecătoare şi lipsită de 
strălucire a unei clipe. Stăruia acolo în afund cu-n întreg noian de dureri, ca 
o rană vie. Peste rana şi durerea zilelor noastre o adaugă pe cea a vechilor 
dureri, pentru că i-a fost sortit acestui pământ al Moldovei să nu-şi afle încă 
împlinirea nădejdilor şi limanul pătimirilor sale. 

Vorba aceia plină de dulceaţă şi farmec care picura ca mierea din 
fagure, din gura bătrânilor n-am s-o pot face să trăiască prin gura mea. O 
aud şi susurul ei lin mă înfioară şi acum, dar cum oare aş putea să trăiască 
din nou lumina minunată a unui apus care nu va fi niciodată la fel cu cel 
care va să vie. 

Alte culori, alte miresme i se vor adăuga şi nici noi nu-l vom mai vedea 
cu ochii cu care l-am văzut ieri. Cine mă ascultă îmi va ierta, nădăjduiesc, 
stângăcia şi-mi va preţui poate râvna şi dragostea pe care am cătat a o pune 
temelie acestor vorbe trecătoare. 

D. Georgescu Dumitru, medic legist, Suceava …

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 86‑93. 

I V.  N o t e  r e z u m a t i v e 
d u p ă  c u v â n t a r e a  r o s t i t ă  l a  c i m i t i r u l 

m ă n ă s t i r i i  C e r n i c a ,  d e  E l e f t e r i e  S i n i c l i u , 
f o s t  d e p u t a t  a l  S f a t u l u i  Ţ ă r i i

Elefterie Sinicliu a fost activist de frunte în mişcarea naţională a 
Basarabiei, de la 1917‑1918, ca şi după aceea; lui i se datoreşte organizarea 
primului regiment de artilerie a Armatei moldoveneşti a Basarabiei, în 
1917, care a avut de înfruntat unele atacuri asupra Basarabiei, mai precis, 
asupra Chişinăului, din partea bandelor de dezertori ai armatei ruse, 
organizate de Rumcerod şi cu ajutorul lui Kaabak, Levenson, Perper, etc. 

De la declanşarea revoluţiei ruse din 1917‑1918, Elefterie Sinicliu a 
fost membru activ al Partidului Naţional Moldovenesc al Basarabiei şi 
apoi a Republicii Democratice Autonome Moldoveneşti; a fost deci, în 
permanenţă în legătură cu fruntaşii mişcării naţionale din Basarabia, cu: 
Ion Pelivan, Pan Halipa, Ştefan Ciobanu, Ion Inculeţ, Gherman Pântea, 
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Ion Sinicliu, Emanoil Catelly, etc., etc.; deci, el cunoştea bine istoria 
Basarabiei revoluţionare, ca un martor ocular, care a participat activ la 
desfăşurarea evenimentelor istorice. 

La diferite ocazii de aniversări a evenimentelor din Basarabia sau 
la aniversări şi comemorări ale unor personalităţi marcante din viaţa 
politică a Basarabiei, Elefterie Sinicliu a vorbit pagini întregi din istoria 
Basarabiei. 

Elefterie Sinicliu, cu Pan Halipa şi cu alţi oameni de bine, şi cu 
soţia lui Ion Pelivan, au stăruit pe lângă Organele Superioare de Stat şi 
de Partid ale R.S.R., ca osemintele eroului naţional basarabean – ION 
PELIVAN – să fie aduse de la cimitirul închisorii de la Sighetul Marmaţiei 
şi reînhumate în cavoul familiei, de la cimitirul mănăstirei Cernica. 

Cu această ocazie a rostit un important discurs; el însă nu a avut scris 
discursul, ci a vorbit liber, după istoria trăită. 

În paginile care urmează, voi încerca să prezint punctele principale ale 
discursului‑panegiric, rostit de E. Sinicliu.  

Elefterie Sinicliu îşi începe discursul prin a prezenta scurte date 
biografice a lui Ion Pelivan, apoi trece la situaţia Basarabiei de sub ocupaţia 
Rusiei ţariste, şi trecând treptat la prezentarea evenimentelor şi acţiunilor 
revoluţionare-naţionale a Basarabiei, de după detronarea ţarului Nicolai al 
II-lea al Rusiei. 

Elefterie Sinicliu aminteşte despre „Apelurile“ publicate în gazeta 
„Cuvânt Moldovenesc“ de la Chişinău din 8 martie, 19 martie, 26 martie, 
prin care se vesteşte norodul Basarabiei, că: „... nu mai suntem robii 
stăpânirii ruseşti vechi, care ani de-a rândul şi-a bătut joc de noi moldovenii, 
în chipul cel mai grozav. Cârmuirea veche s-a prăbuşit şi pe dărâmiturile ei 
se clădeşte o viaţă nouă democratică...”

Vorbitorul, trece apoi la scrisoarea, din 17 martie 1917, trimisă din 
Bolgrad, către redacţia gazetei „Cuvânt Moldovenesc“ de la Chişinău, de către 
Ioniţă Pelivan, Ştefan Ciobanu, Ion Văluţă, prin care cer redacţiei convocarea 
unei Adunări generale cetăţeneşti, pentru organizarea moldovenilor din 
toate unghiurile Basarabiei în Comitet Naţional (era vorba de Partidul 
Naţional Moldovenesc – n.n.), care să poarte grija tuturor nevoilor naţionale 
ale neamului nostru din Basarabia; pentru alegerea de către populaţia 
moldovenească a delegaţilor pentru Comisariatele guberniale, ţinutale şi 
orăşeneşti (adică alegerea organelor guvernamentale – n.n.)10 etc. etc. 

Ion Pelivan, cu Ştefan Ciobanu, Ion Văluţă, militari fiind acolo, după 
10  Vezi: Biblioteca Academiei R. S. R., Secţ. msscr., Fond Ion Pelivan, mscr. XI, 

varia 9. 
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ce înfiinţează Partidul Naţional Moldovenesc la Bolgrad şi Cahul, vine la 
Chişinău, iar apoi trece la Bălţi, unde, cu un colectiv compus din Ion Pelivan, 
Dumitru Găluşcă, Hristofor Clipa, D. V. Vraghii, M. M. Ciuhureanu, Pavel 
Pitade, preot Ion Bălteanu, Grigore Nica-Ceban, preot Vladimir Dimitriu, 
pune bază, la 30 aprilie 1917, a Partidului Naţional Moldovenesc şi votează 
planul de acţiune, adică programul de luptă al partidului. 

Mai departe, vorbitorul arată activitatea lui Ion Pelivan cu privire 
la organizarea Congreselor profesionale, a cooperatorilor şi ţăranilor, a 
Congresului general ostăşesc moldovenesc, al minorităţilor naţionale şi 
despre problemele care se frământau la aceste congrese, dar în primul rând, 
Autonomia Basarabiei, culturală, economică şi naţională. 

Vorbitorul vorbeşte cum Congresul general ostăşesc moldovenesc, de 
la 20-27 octombrie 1917, a votat cele mai importante rezoluţii, cu privire la 
viaţa şi libertatea Basarabiei, printre care amintim:

- autonomia totală a Basarabiei; Basarabia – republică;
- înfiinţarea Sfatului Ţării, ca organ reprezentativ şi de guvernare a 

Basarabiei;
- înfiinţarea în mod oficial a miliţiilor Basarabiei;
- înfiinţarea Armatei Republicii Moldoveneşti, cu instrucţia în limba 

moldovenească;
- revoluţii cu privire la învăţământul în limba poporului, cu privire la 

sănătatea publică, la crearea unui Fond cultural al Republicii Moldoveneşti, 
etc., etc. 

S-a scos în evidenţă deosebita activitate desfăşurată de Ion Pelivan 
şi colaboratorii săi împotriva tendinţelor expansioniste ale Republicii 
Ucraina, care intenţiona să anexeze Basarabia la Ucraina, ca pe o provincie 
subordonată. 

Congresul general ostăşesc moldovenesc a fixat numărul deputaţilor 
Sfatului Ţării: proporţional cu numărul populaţiilor Basarabiei după 
naţionalităţi. 

Sfatul Ţării şi-a deschis sesiunea parlamentară în mod solemn la 21 
noiembrie 1918, care după constituirea sa: – alegerea preşedintelui Sfatului 
Ţării şi a Biroului: vicepreşedinţi, secretari, etc., – a fixat apoi secţiile de 
lucru a Sfatului Ţării, a procedat la constituirea Consiliului de Directori 
Generali, ca organ superior executiv al Sfatului Ţării (adică numirea 
Guvernului Republicii Democratice Moldoveneşti – n.n.), la 7 decembrie 
1917, după ce, în primele şedinţe ale sale Sfatul Ţării proclamă Basarabia 
ca Republică Democratică Autonomă Moldovenească, în cadrul Federaţiei 
Ruse, la 2 decembrie 1917. 

Ucraina, proclamându-se Republică Democratică, stat suveran şi 
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independent, a despărţit Basarabia de Rusia. Se crease pentru Basarabia o 
situaţie nouă. 

În această situaţie, Sfatul Ţării, în şedinţa sa solemnă de la 24 ianuarie 
1918, în unanimitate de voturi pentru – nici un vot contra şi fără nici o 
abţinere – proclamă Basarabia ca Republică Democtatcă Moldovenească 
Independentă, stat suveran, şi procedează la numirea Guvernului Ţării – 
Consiliul de Miniştri al Republicii. 

Urmare acestui fapt, din însărcinarea Sfatului Ţării – Consiliul de 
Miniştri al Republicii Moldoveneşti – organ superior executiv, prin 
Ministerul Afacerilor Externe – ministru Ion Pelivan – adresează diferitelor 
guverne ale statelor suverane şi mari puteri – note diplomatice, prin care 
cere recunoaşterea Republicii Democratice Moldoveneşti şi independentă, 
stat suveran, şi propune stabilirea de relaţii diplomatice, la nivel de stat 
suveran şi egal în drepturi. 

Precipitându-se lucrurile, din cauza anarhizării şi a armatei Republicii 
Moldoveneşti, iar bandele teroriste formate din soldaţi dezertori din 
Armata rusă, situaţia populaţiei Republicii Democratice Moldoveneşti şi 
independente devenea tot mai primejduită, ca şi depozitele de armament şi 
alimentaţie a Frontului Român, care erau în Basarabia, tot mai ameninţate, 
Guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti a dat ascultare îndemnului 
Sfatului Ţării, ca să se adreseze, în mod oficial, Comandamentului Suprem al 
Frontului româno-ruso-austro-german – General Scerbaceef şi Guvernului 
României, cerând ca să se trimită în Basarabia un detaşament de armată 
română, pentru protejarea liniştei populaţiei Republicii Moldoveneşti, a 
avutului acesteia şi pentru paza depozitelor Frontului român. 

Datorită presiunilor tot mai vehemente din partea Radei Ucrainei, 
ca Basarabia să se alăture Ucrainei, pentru a forma o singură republică, 
un singur stat, populaţia Basarabiei devenea tot mai neliniştită, tot mai 
primejduită, a început să preseze asupra deputaţilor din Sfatul Ţării şi a 
deputaţilor Zemstvelor Guberniale şi de ţinuturi, pentru a întreprinde paşi 
hotărâţi de Unire a Basarabiei cu România. La Sfatul Ţării, asemenea 
hotărâri de Unire a Basarabiei s-au primit de la Zemstvele de Bălţi, Soroca, 
Orhei, Bender, etc. 

Urmare acestor hotărâri ale Zemstvelor, Sfatul Ţării al Republicii 
Moldoveneşti şi Independente, în şedinţa sa din 27 martie (9 aprilie st. 
nou) 1918 – şedinţă solemnă, votează declaraţia Blocului Moldovenesc 
din Sfatul Ţării – cu 86 voturi pentru, 3 voturi a 3 deputaţi minoritari – 
contra, şi 35 de abţineri – Unirea Basarabiei cu România. Prin acest vot 
al Sfatului Ţării, aproape în unanimitate, se repară raptul de la 16/28 mai 
1812. Basarabia revine la Moldova, la România, după un sclavaj de 106 ani 
de suferinţe. 
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La 26/27 noiembrie 1918, Sfatul Ţării votează şi reforma agrară 
pentru Basarabia, şi mai voteauă încă câteva legi, după care, Sfatul Ţării se 
autodizolvă, împlinindu-şi misiunea. 

Cu lux de amănunte arată vorbitorul Elefterie Sinicliu momentele de 
pregătire a constituirii Biroului Sfatului Ţării. 

Deşi, după activitatea revoluţionară-naţională desfăşurată în cadrul 
mişcării naţionale a Basarabiei – spune vorbitorul – preşedinţia Sfatului 
Ţării ar fi trebuit să fie atribuită lui Ion Pelivan, însă pentru a nu se fi 
produs o oarecare scindare în sânul Sfatului Ţării, în acţiunile de mai târziu, 
Ion Pelivan a sfătuit Blocul Moldovenesc din Sfatul Ţării, ca să voteze 
ca preşedinte al sfatului Ţării pe Ion Inculeţ, reprezentantul din partea 
Fracţiunii ţărăneşti din sfatul Ţării, în care grupare erau mulţi minoritari de 
naţionalitate, cu toate că Blocul moldovenesc era în majoritate de deputaţi. 

Acest lucru, Ion Pelivan îl demonstră în felul următor. Preşedintele, 
oricare i-ar fi fost vederile, el va trebui să rămână imparţial. Iar, în caz de 
abatere de la imparţialitate, preşedintele poate fi detronat oricând. Dar, prin 
alegerea lui Ion Inculeţ ca preşedinte, noi îl cucerim şi mai cucerim şi pe 
alţi deputaţi din Fracţiunea ţărănească. 

Previziunile lui Ion Pelivan s-au adeverit juste, fiindcă, în problemele 
majore ale Basarabiei, Blocul Moldovenesc din Sfatul Ţării a luat hotărâri 
după voinţa sa, iar preşedintele, care, deşi poate să fi avut alte păreri 
şi gânduri, a trebuit să rămână imparţial, prin aceasta aducând cauză 
dreaptă pentru Blocul Moldovenesc şi pentru Basarabia, şi în acelaşi timp 
neutralizând acţiunile negative ale opoziţiei Blocului Moldovenesc din 
Sfatul Ţării. 

Ion Pelivan a renunţat la onoruri şi glorie, spune vorbitorul Elefterie 
Sinicliu. Ion Pelivan a fost omul căruia nu i-au plăcut satisfacţiile personale 
şi onorurile. El, cu modestie, lupta pentru binele Basarabiei, pentru poporul 
basarabean – fără pic de şovinism; el vedea interesele ţării şi ale poporului 
basarabean în lumina unei mari unităţi de neam şi ţară. 

Ion Pelivan nu a fost preşedinte al Sfatului Ţării al Basarabiei, dar el a 
făcut parte din Guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti, ca ministru 
pentru afacerile externe, care a stabilit relaţii diplomatice dintre Republica 
Moldovenească şi o serie de guverne ale Marilor Puteri. 

La Conferinţa de pace de la Paris, din 1919-1920, Ion Pelivan, ca şef al 
delegaţiei României, a desfăşurat o rodnică activitate diplomatică, pentru 
ca Consiliul Suprem al Conferinţei de pace să recunoască în mod oficial 
Actul Unirii Basarabiei cu România. 

 Elefterie Sinicliu îşi încheie cuvântarea sa cu vorbele care urmează:
- Ion Pelivan, pe bună dreptate poate fi socotit ca adevăratul 
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motor-generator, care a generat poporului basarabean voinţa şi energia, 
pentru a se emancipa repede şi a se desrobi de sub stăpânirea rusească:

- Ion Pelivan a fost adevăratul arhitect al conştiinţei naţionale 
româneşti, care, împreună cu tovarăşii lui de luptă, a reuşit să trezească la 
viaţă naţională populaţia Basarabiei;

- Ion Pelivan, împreună cu tovarăşii lui de luptă naţională, poate fi 
socotit întregitor de ţară şi neam. 

Pentru conformitatea extrasului de panegiric,  
prof. Nicolae P. Nitreanu

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 94‑99. 

V.  P a n e g i r i c 
r o s t i t  d e  f o s t u l  d e p u t a t  a l  S f a t u l u i  Ţ ă r i i 

I o n  V ă l u ţ ă ,  l a  m i t i n g u l  d e  d o l i u

Profund îndurerată asistenţă la solemnitatea reînhumării rămăşiţelor 
pământeşti ale lui Ion G. Pelivan, distins patriot român din Basarabia, 
unul dintre cei mai remarcabili, neînfricat luptător până la sfârşitul tragic 
al vieţii sale. 

Ca unul din discipolii săi, am fost martor încă din frageda mea tinereţe 
al activităţii lui Ion Pelivan, de înaltă ţinută naţională, perseverenţă plină 
de curaj şi demnitate. 

Ion Pelivan era considerat drept decan al fruntaşilor contemporani – 
luptător pentru cauza naţională în Basarabia. 

Atât pentru tineret, cât şi pentru cei vârstnici, Ion Pelivan a fost un 
înzestrat dascăl spiritual, un inimos iniţiator, animator şi luptător pentru 
deşteptarea conştiinţei naţionale înţelenite, trezind mândrie prin premărirea 
obărşiei, trecutului glorios şi virtuţile strămoşeşti a neamului nostru. 

În atmosfera de teroare şi opresiune, în care ţarismul menţinea şi 
stăpânea popoarele subjugate şi practica metodele perfide de genocid, 
aplicate cu cinism şi cruzime, Ion Pelivan cu o perseverenţă şi curaj a 
ştiut să alimenteze şi să menţină aprinsă candela continuităţii româneşti în 
Basarabia lumina căreia, în bezna şi desnădejdea înconjurătoare, ne servea 
drept stea călăuzitoare. 
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În problema naţională, Ion Pelivan era intransigent faţă de duşmani şi 
renegaţi, iar pentru şovăitori şi rusificaţi nutrea un dispreţ şi antipatie. 

Cuvântul profetic a lui Ion Pelivan entuziasma şi înflăcăra inimile 
tineretului şi vârstnicilor, umplea sufletul de optimism şi speranţă în 
triumful final al sfintei noastre dreptăţi. 

Apostolatul se desfăşura cu intermitenţă, fiind adesea întrerupt de 
surghiun la Oceanul Îngheţat, şi prin desele intervenţii ale „Ohranei”, 
precum şi supravegherea permanentă a poliţiei. 

Însă, Bunul Dumnezeu l-a învrednicit să vadă împlinirea visului arzător 
şi a prevestirilor sale profetice, participând şi contribuind substanţial cu 
mare răspundere la desăvârşirea reîntregirii neamului prin proclamarea de 
către Sfatul Ţării a Unirii Basarabiei cu Patria – Mamă, având pe atunci 
calitate de ministru de externe în Republica Moldovenească şi independentă. 

Actul Unirii Basarabiei a avut darul hotărâtor de stimulare şi grăbire a 
Unirii Bucovinei şi Transilvaniei. 

Satisfacţia supremă a lui Ion Pelivan a culminat prin participarea 
competentă şi documentată la lucrările delegaţiei române la Conferinţa de 
pace de la Paris, care a consfinţit alcătuirea României Mari, întregită prin 
Unirea tuturor provinciilor româneşti foste înstrăinate. 

Dar soarta crudă a hărăzit un sfârşit tragic, din punct de vedere moral. 
Patriotul integru Ion Pelivan a murit nevinovat în închisoarea ţării sale, 
pentru binele şi fericirea căreia s-a zbuciumat toată viaţa. 

Numai un letopiseţ talentat, cu o pană shakespeariană, va putea descrie 
profunzimea dramei sufleteşti şi ultimele clipe de adâncă mâhnire şi 
decepţie, găsind ca un bun creştin ce era, o singură mângâiere în cuvintele 
lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care în timpul calvarului pricinuit de 
turma înebunită de instigaţiile fariseilor vânduţi şi perfizi, se ruga prin: 
„Doamne iartă-i, că nu-şi dau seama ce fac!”

Înaltul apostolat şi calvarul lui Ion Pelivan îi dau dreptul să fie cinstit 
şi pomenit alături de ceilalţi martiri ai neamului, sacrificaţi pentru făurirea 
unităţii naţionale. 

Dat fiind, că nu există făptură omenească fără de păcat, să ne rugăm 
pentru odihna sufletului lui Ion Pelivan – în pace şi iertarea greşelilor lui 
Ion Pelivan săvârşite în viaţă – cu voie sau fără voie. 

DUMNEZEU SĂ‑L IERTE!
Citită, la 4 aprilie 1976, la catafalcul osemintelor, la cimitirul Cernica, 

de Ion Văluţă, fost deputat în Sfatul Ţării al Basarabiei

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, Vol. I. Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 100‑101. 



588  IOAN PELIVAN ISTORIC AL MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN BASARABIA

V I .  P a n e g i r i c 
r o s t i t  d e  p r o f .  G r i g o r e  F i l i p - L u p u ,  

c u  o c a z i a  r e î n h u m ă r i i  o s e m i n t e l o r  m a r e l u i 
p a t r i o t  I o n  G h .  P e l i v a n

Îndoliată familie,
Frăţească adunare,
Am ţinut să luăm parte la adevărata înmormântare a lui Ion Pelivan, 

pentru a-i aduce, atât cât se poate, după tradiţiile noastre religioase şi 
naţionale, ultimul omagiu ce se cuvine unui român basarabean, luptător 
pentru afirmarea unităţii de limbă şi de neam a tuturor românilor, omagiu 
ce se cuvine unui luptător şi făuritor al Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă – 
România. 

Eu n-am să reamintesc din nou faptele şi întâmplările din viaţa lui Ion 
Pelivan, pomenite aici de către cei ce au vorbit înaintea mea. 

Mă voi referi, însă, la un episod din viaţa sa frământată, plină de 
atitudini ce presupun mândrie de român, hotărâre de caracter şi constanţă 
în ideile sale naţionale, domeniu sufletesc, în care Ion Pelivan în timpul 
vieţii sale, nu a admis un compromis. 

Aş dori să scot în evidenţă semnificaţia luminoasă a acelui gest al lui Ion 
Pelivan, din zilele, când ţarul tuturor ruşilor sărbătorea chiar prin prezenţa 
sa, la Chişinău, aniversarea a 100 de ani de la anexarea Basarabiei, din 1812, 
şi când strănepotul răzeşilor din Răzeni, deşi era judecător – funcţionar al 
statului rus – a arborat în mod demonstrativ tricolorul românesc cu doliu, 
pentru ca să demonstreze nedreptatea ce s-a făcut poporului român – cu 
100 de ani în urmă, de către Rusia ţaristă, iar pe de altă parte, pentru a da 
fraţilor săi moldoveni un exemplu de afirmare a conştiinţei naţionale, chiar, 
în momentul, când se căuta a se dovedi, că moldovenii din Basarabia au 
uitat că sunt români. 

Datorită politicii, de astăzi, a conducerii de partid şi de stat în România, 
suntem bucuroşi că în ultimul timp în revistele oficiale de istorie, precum 
şi în cărţile de istorie se vorbeşte despre faptele istorice – în legătură cu 
Marea Unire a românilor de la 1918, şi că românii din Basarabia – (şi asta 
o spunem cu mândrie) – au făcut începutul desăvârşirii unităţii naţionale cu 
acea zi măreaţă pentru toată suflarea românească – 27 martie al acelui an 
viforos; act istoric, în care Ion Pelivan a avut un rol foarte important. 

De altfel, gestul lui Ion Pelivan din mai 1912 se înscrie pe linia luptei 
socialiştilor români pentru unitatea naţională şi pentru dreptul de liberă 



Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia  589

autodeterminare a popoarelor, căci în aceiaşi zi, când Ion Pelivan arbora la 
Bălţi tricolorul în doliu, la Bucureşti, socialiştii români ţineau o adunare de 
protest împotriva anexării de la 1812, tot cu ocazia împlinirii a 100 de ani. 

Spre sfârşitul anului 1940, datorită conţinutului unor articole publicate 
în ziarul „GÂND BASARABEAN” – articole intitulate: „Cine sunt 
basarabenii?” – prin care căutam să arăt fraţilor noştri din Bucureşti şi din 
ţară, că nu acei „refujaţi”, care se plâng pe la diferite birouri şi instituţii, 
că au pierdut moşiile din Basarabia şi vorbesc în limbi străine sau, în cel 
mai bun caz, într-o românească stâlcită cu totul, nu acei sunt basarabeni, 
ci adevăraţii basarabeni sunt cei care vorbesc limba lată moldovenească 
şi, mai totdeauna, au nume de familie românesc – (articole în care, trebuie 
să recunosc, că era o oarecare exagerare) – Ion Pelivan citindu-le, s-a 
bucurat de această încercare de punere la punct şi mi-a transmis prin d-na 
Pelivan – soţia sa – alături de care colaboram în cadrul unui birou de Cruce 
Roşie, pentru ajutorarea refugiaţilor basarabeni şi bucovineni – cu haine şi 
încălţăminte, că ar dori, ca eu, să-i fac o vizită. 

L-am vizitat. Strângându-mi mâna, pentru conţinutul articolelor, mi-a 
vorbit atunci despre cei 95% din moşierii Basarabiei, care fiind, cum ar zice 
Coşbuc „ciocoi pribegi aduşi de vânt”, nici n-au vrut şi nici n-au încercat 
vre-o dată să înveţe româneşte şi de aceea vorbesc aşa de stâlcit româneşte. 

Atunci l-am ascultat cu plăcere pe Ion Pelivan şi am admirat entuziasmul 
cu care vorbea despre răzăşii şi mazâlii moldoveni, care – spunea el – au fost 
în trecut factorul decisiv în bătăliile duse de voievozii noştri – împotriva 
cotropitorilor, iar mai târziu – baza rezistenţei naţionale împotriva celor ce 
căutau să ne fure limba şi să ne înstrăineze sufletul. 

Atunci am ascultat, pe scurt, istoria satului Răzeni, Lăpuşna – care 
începe cu hrisovul domnesc al lui Ştefan cel Mare, din 12 martie 1470. De 
la Neicu şi Cozma Răzan, se trage numele satului său Răzeni, de la aceşti 
străbuni stabiliţi la hotarul cel mai primejduit al ţării, au păstrat răzenenii 
vitejia şi dragostea de neam. 

Atunci mi-am dat seama, de ce Alecu Mateevici îi arată atâta admiraţie 
prin rândurile din scrisoarea pe care i-o trimitea încă în 1906, la 6 octombrie, 
de la Zaim, şi în care îi spunea: „Dragă Domnule Ioane! Mare bucurie mi-a 
dat mie scrisoarea dumitale, mulţumită acelui ton călduros şi cordial ce o 
pătrunde. 

Sunt convins, că cu toată ruşinea la care am ajuns noi azi, noi basarabenii, 
ne trebuie mai mulţi oameni de felul dumitale, şi atunci Basarabia a scăpa 
de sclavie şi poate, cu dreptate visa la acel strălucit viitor de aur, ce i-a 
prezis poetul Bolintineanu şi care acolo, deja se împlineşte...”

Atunci am înţeles şi mai bine semnificaţia gestului său din 1912; 
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semnificaţia curajului său de a afirma chiar în momentul serbărilor 
centenarului Basarabiei, că basarabenii privesc la steagul tricolor românesc 
şi că, deci, în timpul celor 106 ani de stăpânire ţaristă n-au uitat că sunt 
români. 

Din cauza aceasta, Ion Pelivan a avut de suferit mult şi atunci, şi mai 
târziu, dar răzăşul şi-a spus cuvântul pentru istorie. 

Semnificaţia luminoasă a personalităţii lui Ion Pelivan, despre care, pe 
drept cuvânt, putem spune că a fost coloana vertebrală a mişcării naţionale 
din Basarabia – atât pentru generaţia ce a urmat celor ce au înfăptuit 
Unirea, cât şi pentru toate generaţiile de români basarabeni, este aceea că, 
el constituie un exemplu de atitudine românească în orice moment şi în 
orice condiţii ne-am afla. 

Este un exemplu de atitudine şi pentru o sumedenie de basarabeni – 
poeţi, scriitori, oameni de ştiinţă, etc., etc., care fac de altfel cinste României, 
dar care se ruşinează sau evită să spună de unde se trag. 

Trebuie să se ştie, că lui Ion Pelivan, nu i-a fost nici ruşine şi nici 
teamă să spună că este din Răzenii Lăpuşnei, aşa cum nu i-a fost ruşine 
lui Alecu Russo, că este dintr-un sat din Codrii Bâcului, lui Hajdeu, că 
e de la Cristineştii Hotinului, lui Mihail Kogălniceanu, că e răzăş de pe 
valea Cogâlnicului, Lăpuşna, lui Gavriil Muzicescu, că e din Ismail, lui 
Constantin Stere, că e din Cirepcăul Sorocii, lui Alecu Mateevici, că e din 
Căinarii, Tighinei, lui Alexandru Ioan Cuza, că a fost judecător la Cahul, 
etc., etc. 

Istoria poporului român este plină de jertfe, de multe, de foarte multe 
jertfe. 

Unele jertfe ni le-am făcut noi înşine, căci fiind împărţiţi sub diferite 
stăpâniri, adesea ne-am bătut între noi şi ne-am omorât unii pe alţii – adică 
român pe român –, pentru ca să facem interesele cotropitorilor, care uneori 
se intitulau „eliberatorii“ noştri. 

De-a lungul veacurilor, românii şi-au apărat fiinţa naţională prin lupte 
şi jertfe, dar dacă toate celelalte provincii româneşti şi-au putut pomeni 
martirii lor, şi-au putut cânta eroii lor, înconjurându-i cu aureola martiriului 
naţional, noi românii din Basarabia, fie că n-am putut din cauza condiţiilor 
speciale, fie că nu am simţit cu putere preţuirea celor ce au murit scrâşnind 
din dinţi – de atâta durere fizică şi morală, departe de ţara lor, fie la turci, 
fie la tătari, fie în Siberia rusească, fie la alţii cotropitori. Deşi avem, poate, 
cei mai mulţi martiri, noi nu am făcut şi nu am înconjurat cu aureolă de eroi 
ai neamului pe cei ce au suferit şi au murit pentru cauza naţională. 

ION PELIVAN este un martir al Basarabiei. 
Atât timp, cât va exista poporul român, – o istorie a românilor şi, deci, 
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şi un tricolor românesc, – martirii Basarabiei vor fi şi martirii neamului 
românesc. 

Ion Pelivan a fost unul din cei mai mari luptători pentru Unirea 
Basarabiei. El este marele martir al Basarabiei; este un martir al neamului 
românesc. 

Să‑i fie pomenirea în veci!

Cimitirul mănăstirii Cernica, 4 aprilie 1976.  
Grigore Filip – Lupu, profesor

Publicat după Ion Gh. Pelivan – tribun al Basarabiei. Lucrare îngrijită de 
profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, Bucureşti, 1983, p. 105‑108. 

V I I .  C u v â n t  d e  e v o c a r e 
a  p e r s o n a l i t ă ţ i i  l u i  I o n  P e l i v a n ,  r o s t i t  d e 

p r o f .  N i c o l a e  P.  N i t r e a n u ,  l a  c i m i t i r u l 
m ă n ă s t i r i i  C e r n i c a ,  j u d .  I l f o v

Ion G. Pelivan s-a născut la 1 aprilie 1876, … în comuna Răzeni, jud. 
Lăpuşna – Basarabia, din părinţi răzeşi, neaoşi români, legaţi de această glie 
strămoşească. Pe care o aveau ca moştenire de la înaintaşii traco-geto-dacii 
şi transmisă lor prin zapis domnesc de Ştefan cel Mare, ca unora ce au fost 
străjeri la poarta de răsărit a Moldovei şi însăşi a continentului Europei, 
Moldova fiind situată la marginea a două lumi – fundamental deosebite. 

Fiu al răzăşilor – Gheorghe şi Eugenia – Ion Pelivan primele studii şi 
le face la şcoala primară din satul natal – Răzeni, iar pe cele secundare – la 
Seminarul Teologic din Chişinău. 

Deşi, la început se pregătea pentru viaţa clericală, mai târziu a 
îmbrăţişat-o pe cea juridică, vocaţia lui fiind orientată în altă direcţie, către 
viaţa social-politică, pentru care cauză s-a înscris la Facultatea de Drept de 
la Universitatea din Dorpat – Jurievo, din Estonia, vechi centru universitar 
şi cu tradiţii culturale şi cu acţiuni de mişcări naţionale. 

Încă de la vârsta de 12-13 ani, pe Ion Pelivan îl preocupă cultura în 
limba maternă; în şcolile din Basarabia, care se afla încorporată la Imperiul 
ţarist rus, învăţământul se făcea în limba rusă. 

De aceea, începând cu cărţile bisericeşti şi mai târziu continuând cu 
cele literar-laice, îşi perfecţionă graiul în limba română, de care mai târziu 
va avea nevoie în stil larg. 
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Terminând Seminarul Teologic, cu calificativul de „student“ Ion Pelivan 
se înscrie la Universitatea din Dorpat – Jurievo, singura universitate din 
Imperiul ţarist rus care primea la înscriere şi absolvenţi de seminar teologic. 
După dânsul şi la îndemnul lui Ion Pelivan, la Universitatea din Dorpat – 
Jurievo mai vin o seamă de seminarişti de la Chişinău, printre care putem 
aminti pe: fraţii Vasile şi Alexandru Oatul, Gheorghe Chicu, Vasile Mahu, 
Ştefan Usinievici, Alexandru Grişcov, Alexandru Groapă, Nicolae Siminel, 
N. Florov, Al. Poleanschi, C. Goian, Pavel Grosu, M. Braşoveanu, M. 
Scodigor, N. Bivol, Th. Cemerinov şi alţii, cu care împreună urzesc o întreagă 
reţea de mişcare naţională de emancipare naţional-culturală şi social-politică 
a românilor basarabeni, căliţi în biblioteca românească de la Dorpat, fondată 
tot de ei, cu cărţi, reviste şi ziare trimise din România de către societatea 
„Milcovul”, ai cărei conducători erau B. P. Hajdeu şi Zamfir Arbore. Din 
acestă bibliotecă nu lipseau operele clasicilor români: V. Alecsandri, M. 
Eminescu, Creangă, Vlăhuţă, Tocilescu, N. Iorga, etc., şi din care nu lipseau 
nici revistele: „Albina”, ziarele „Adevărul”, „Apărarea naţională”, etc., care 
mai târziu le vor ajuta în munca lor naţională. 

Ca să ne dăm bine seama de importanţa lui Ion Pelivan pe tărîm 
naţional şi social-politic, este imperios ca să-i fixăm locul în istorie al lui Ion 
Pelivan şi al celorlalţi luptători români basarabeni pentru cauza naţională, să 
determinăm epoca în care s-au format şi au activat. 

Ion Pelivan a trăit într-o epocă istorică frământată de curente şi 
zdruncenări economice şi politice, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea, care epocă i-a imprimat caracterul acţiunii 
sale, şi care l-a călăuzit până în momentul când i s-a stins şi viaţa, la 25 
ianuarie 1954, în condiţiuni de tristă amintire, în condiţiuni de stupidă pagină 
de istorie, – în închisoarea politică de la Sighetul Marmaţiei (Maramureş) – 
întemniţat fiind chiar de către fraţii lui români, pe care o viaţă întreagă i-a 
căutat şi i-a iubit, iar după ce i-a găsit, fraţii lui – românii – l-au surghiunit – 
fie prin scoaterea din magistratură, fie prin întemniţarea de după 1944, şi în 
temniţă i s-a sfârşit şi viaţa. 

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în istorie 
este marcat de desfăşurarea, nu numai în Rusia, dar chiar pe plan mondial, a 
unor crize economice şi politice. 

Acum au loc zguduitoarele crize economice, începând cu cea de la 
1847-1848, apoi cea de la 1857, ca şi cea de la 1866 şi îndeosebi cea de la 
1873, care se remarcă prin începutul trecerii capitalismului premonopolist la 
capitalism monopolist. 

Apoi apar crizele de la 1900-1903, care începuse să se declanşeze în 
Rusia, unde acţiunea ei a fost cu mult mai pronunţată decât în alte ţări; apoi 
crizele din 1907, – ca şi cele de la 1920-1921, – cea de la 1929-1933 – şi aşa 
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mai departe, – şi în sfârşit terminând cu cea din 1937-1938, care culminează 
prin declanşarea celui de al Doilea Război Mondial (1938-1945), dezlănţuit 
în egală măsură de către Germania lui Hitler, împreună cu Rusia lui Stalin, 
Molotov et. Comp., după târgul murdar de la 23 august 1939, când la Moscova 
s-au perfectat:

1. pactul de neagresiune sovieto-german, spre stupoarea opiniei 
publice mondiale, şi a lipsei de bun simţ diplomatic – în faţa delegaţiilor 
anglo-franceze, cu care tratatu un pact de amiciţie, de ajutor împotriva 
fascismului german – un pact tripartid – sovieto-anglo-francez. 

2. diverse convenţii economice sovieto-germane;
3. convenţia secretă sovieto-germană de amiciţie şi de împărţire a 

Europei între cele două Mari Puteri (Rusia şi Germania), de acaparare de 
teritorii străine, şi care înţelegeri au adus dezastrul Europei şi a lumii întregi, 
a căror răni nu s-au mai vindecat nici prin strădania de ani întregi, chiar zeci 
de ani, a oamenilor de state la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în 
Europa, ce s-a desfăşurat la Helsinki, la Geneva şi în fine s-a încheiat la cel 
mai înalt nivel al şefilor de State, fără prea mari speranţe pentru omenire. 

Tot în această perioadă de sfârşit de secol al XIX-lea şi început de secol 
al XX-lea au avut loc groaznicele, şi cu urmări dintre cele mai groaznice, 
războaiele: cel ruso-turc – 1853-1856, care culminează cu războiul de la 
1877-1878 şi apoi cu cel ruso – japonez din 1904-1905 şi cu dezlănţuirea 
primei revoluţii ruse din 1905-1906, care a adus omenirii oarecare speranţe, 
însă scurte; apoi Războiul Balcanic din 1912-1913, ce culminează cu 
dezastrul Primului Război Mondial din 1914-1918, încheiat prin Marea 
Revoluţie Rusă din 1917-1918, dar ale cărei urmări au continuat în cel de-al 
Doilea Război Mondial din 1938-1945, care pe plan mondial continuă până 
înzilele noastre sub alte forme. 

În acest groaznic concert mondial, dar cu deosebire în Rusia, prin 
pătrunderea capitalului străin şi dezvoltarea maşinismului, care înlătura forţa 
de muncă umană, ca ne mai fiind corespunzătoare şi înlocuirea ei prin forţa 
maşinii, iar forţa umană disponibilă – ne fiind dirijată şi rămasă abandonată 
e nevoită să-şi caute singură întrebuinţarea în altă parte; apoi, prin acea criză 
economică de supraproducţie – atât industrială, cât şi agricolă, dar care 
supraproducţie de bunuri materiale era numai în aparenţă, căci în realitate din 
lipsa mijloacelor de transport a mărfurilor de tot felul ce părea excedentară 
în unele părţi şi supuse procesului de degradare, acele produse lipseau cu 
desăvârşire în alte părţi. 

Astfel, prin dezvoltarea marii industrii, în nordul Rusiei, o parte din 
populaţia acelor regiuni era forţată de împrejurări să-şi caute refugiul în 
alte regiuni mai înapoiate din punct de vedere economic, cultural şi chiar 
politic-naţional. Aici, în noile locuri şi condiţiuni, protejată de guvernul ţarist 
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rus, prin mijloace materiale şi financiare, acea populaţie cotropea ţinuturi ce 
nu le aparţineau şi subjugau populaţiile băştinaşe neruse: prin acaparări de 
posturi de conducere şi guvernamentale, prin acapararea moşiilor băştinaşilor, 
forţându-i pe aborigeni să emigreze în alte locuri: în interiorul Imperiului 
Rus, unde li se făgăduiau terenuri întinse, cât vor vedea cu ochii, dar care 
în loc de belşug, primeau molime, dezastre, aducându-le moartea şi chiar 
dispariţia naţiunii în curs de formare. 

Aşa s-a întâmplat cu polonezii, cu cetăţenii ţărilor baltice, cu românii 
basarabeni. 

La astfel de presiuni extraordinare au fost supuşi fraţii noştri – românii 
basarabeni – în perioada de la 1812 până la 1918, adică, de la răpirea 
Basarabiei de către Rusia şi până la eliberarea acesteia. 

În această epocă istorică i s-a sortit să se nască, să trăiască şi să cunoască 
amărăciunea vieţii fraţilor lui – românul basarabean Ion Pelivan, care mai 
târziu avea să deschidă o măreaţă pagină în istoria Moldovei de Răsărit – 
Basarabia – şi a poporului român din acea provincie. 

Prin acţiunea dârză şi plină de abnegaţie pentru ţară şi neamul său, tânăra 
generaţie studioasă de atunci – studenţimea română basarabeană – în frunte 
cu Ion Pelivan, la a cărei acţiune s-a alăturat şi o bună parte din clerul român 
basarabean şi studenţi teologii basarabeni, împreună cu unii dintre marii 
proprietari moşieri buni patrioţi basarabeni, care ţineau la naţia lor şi cu toţii 
angajându-se la greaua acţiune de răspundere pentru emanciparea culturală 
şi social-politică a Basarabiei. 

Dar crizele acestea au dus la contradicţii atât de mari, încât guvernanţii 
ruşi căutau mijloace de soluţionare prin dezvoltarea maşinii de război, cu 
scopul de a dezlănţui războaie înnecând totodată în sânge pe propriii săi 
cetăţeni ruşi nemulţumiţi, distrugând naţionalităţile neruse, subjugându-le 
total pe acestea, iar prin cotropiri de noi teritorii străine, cu noi surse de 
îmbogăţire, marile latifundii şi capital rusesc să-şi sporească avuţiile pe 
spatele altor naţiuni şi popoare. 

Dar, calculele guvernanţilor ruşi au dat greş, pentru că în acest iureş 
după îmbogăţire, marile capital rusesc înrobea – atât pe ţarul rus, cât şi pe 
naţionalităţile neruse din Imperiu, prin impozite excesiv de mari, prin amenzi 
şi camete exagerat de mari, masele exploatate, proletariatul rus, în unire cu 
naţionalităţile neruse subjugate, în urma uriaşelor pierderi umane şi materiale 
în războaiele nedrepte, în această uriaşă forfotă de înrobire, producea în Rusia 
un puternic avânt al luptei de liberare socială şi naţională, ce culminează prin 
organizarea de partide revoluţionare. 

Acestea tot mai intens încep să desfăşoare acţiuni aprige pentru pregătirea 
maselor în vederea răsturnării regimului ţarist şi întronarea unei noi vieţi 
libere, democratice. 
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Zdrobită în războiul ruso-japonez din 1904-1905, forţele armate ruse, 
proletariatul rus, marile mase ţărăneşti, populaţiile alogene din Rusia au creat 
o situaţie favorabilă pentru succesul luptei de eliberare naţională a popoarelor 
neruse din Imperiu. 

Şi, această luptă de eliberare naţională din Rusia are loc în favorabile 
condiţiuni de destrămare a sistemului ţarist, când, din cauza crizei şi a luptelor 
interne, ţarul Nicolai II este nevoit să schimbe guvernele unul după altul şi 
a da diverse decrete de mici reforme interne, care să servească ca momeală 
înşelătoare pentru masele poporului de jos – acum apare pe scena istoriei Ion 
Pelivan şi cu colectivul său de la „Pământenia Basarabeană“ de la Dorpat. 

Ca rezultat al revoluţiei ruse de la 1905, în imperiu şi în Basarabia au putut 
lua fiinţă diverse asociaţiuni şi societăţi culturale cu diverse caracteristici, dar 
cu scop bine definit: reforme revoluţionare şi libertăţi. 

În acest context şi atmosferă de mişcare de mase din Rusia şi s-au format 
tinerii revoluţionari români basarabeni: Constantin Stere, Ion Pelivan, Gurie 
Grosu – viitorul mitropolit al Basarabiei, Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, 
Alexei Mateevici, Simion Murafa, Andrei Hodorogea şi mulţi alţii, care 
ajutaţi şi ocrotiţi de către unii clerici buni români basarabeni, prin lupte 
şi jertfe, au avut să joace un rol covărşitor în marea operă de emancipare 
culturală şi social-politică a Basarabiei şi a românilor basarabeni. 

A vorbi despre Ion Pelivan este sinonim cu a vorbi despre Basarabia. 
Viaţa lui Ion Pelivan, soarta lui se contopeşte cu viaţa şi cu soarta însăşi 

a Basarabiei. 
Ion Pelivan aparţine Basarabiei, după cum Basarabia dezrobită îi aparţine 

lui Ion Pelivan şi celorlalţi luptători pentru destinele acestei provincii, care a 
avut atâtea de suferit, din negura întunecată a istoriei şi până astăzi. 

Soarta Basarabiei, pe Ion Pelivan l-a preocupat în permanenţă – din 
fragedă tinereţe, încă de pe când era elev pe băncile Seminarului Teologic 
din Chişinău şi până în ultimile clipe ale vieţii sale, căreia i-a şi închinat viaţa, 
iar pilda lui de cinste, demnitate, generozitate, patriotism curat ca lacrima, 
dezinteres şi fără de orice gând de aspiraţiuni la demnităţi, abnegaţie – iată o 
serie de calităţi care l-au stăpânit pe Ion Pelivan, şi care sunt demne de luare 
aminte şi de urmat de către orice bun cetăţean român. 

De la acţiunile desfăşurate în cadrul „Pământeniei Basarabene de la 
Dorpat”, din Estonia, şi până la înfăptuirea eliberării complete a Basarabiei 
de sub orice dependenţă de Rusia care a culminat cu curăţarea teritoriului 
patriei sale de anarhia rusească şi apoi cu Unirea Basarabiei la Patria-Mamă – 
România, toate aceste acte de înalt patriotism, desfăşurate în condiţii extrem 
de primejdioase, i-au fost încununate de succese şi răsplătite de recunoştinţa 
poporului român basarabean, care l-a ridicat şi i-a indicat calea spre lupta de 
desrobire a fraţilor lui. 
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Aceste calităţi înalte de vrednic cetăţean român şi aceste acţiuni 
patriotice, duşmanii poporului român nu i le-au iertat lui Ion Pelivan 
niciodată – începând cu guvernanţii ţarişti şi terminând cu guvernanţii ruşi, 
zişi socialişti-comunişti, din epoca noastră, care nutresc tot aceleaşi tendinţe 
criminale de acaparare de teritorii străine, de subjugare de naţiuni neruse şi 
de înăbuşirea şi de lichidarea naţiunilor care nu le sunt pe plac. 

Dacă masele largi din Imperiu, părăsite în incultura lor şi ignoranţă, 
spre a nu crea probleme guvernului ţarist erau indiferente, apoi tendinţele 
guvernelor ruseşti asupra popoarelor din sud-estul european – şi îndeosebi 
din bazinul dunărean nu au fost indiferente. 

Aceste tendinţe apăreau cu claritate chiar şi în mintea şi a acelui mai 
puţin cunoscător a istoriei cetăţean. 

Aceste tendinţe ruseşti, faţă de naţiunea română, în principal se pot 
rezuma la trei instrumente de realizat:

1. panslavismul;
2. panortodoxismul, şi în sfârşit, 
3. pancomunismul, ca cel mai eficaciu. 
Ruşii îşi dădeau bine seama că, prin folosirea acestor trei instrumente 

sau metode de subjugare a popoarelor neruse, Rusia nu va putea fi trasă 
la răspundere de agresiuni de către forurile de justiţie internaţională, că, 
chipurile ar tulbura ordinea în lume, şi ar încălca anumite tratate şi convenţii 
internaţionale. 

Rusia a folosit şi foloseşte aceste trei instrumente de oprimare asupra 
noroadelor neruse în mod simultan: dacă nu reuşeşte să-şi ajungă scopul cu 
unul dintre aceste instrumente – în mod automat îl pune în practică pe cel de 
al doilea, şi dacă nici acesta nu dă rezultatele aşteptate, e pus în aplicare cel 
de al treilea instrument, care este în ultimă instanţă, cel hotărâtor, care poate 
veni cu sancţiuni. Dovezi...? – Nu cred că mai trebuiesc aduse, fiindcă sunt 
prea cunoscute. 

Prin arma panslavismului, aplicată încă de pe timpul cnezatelor, dar cu 
deosebită putere de pe timpul ţarilor – Petru cel Mare şi Ecaterina a II-a, de 
când Rusia irijându-se în „protectoarea“ tuturor popoarelor şi minorităţilor 
de origine slavă, – ea – Rusia – nu urmărea alte sentimente de altruism, ci 
avea în gând planul ca să unească la un loc pe toţi slavii şi apoi să transforme 
aceste conştiinţe într-un plan istoric mare, de acaparare a întregii Europe – 
deocamdată. 

Dar, în momentul când teoria şi tendinţa panslavistă se va fi lovit de mari 
obstacole, de nereuşite, cum s-a şi întâmplat până în zilele noastre, atunci, în 
mod automat, rapid şi cu dibăcie urmează să se pună în aplicare cea de a doua 
tendinţă – panortodoxismul, instrument mult mai eficaciu, care provoacă 
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sentimente de pioşie şi atracţii irezistibile, şi care poate fi difuzat în masele 
largi populare mai puţin culte, dar sincere, pe calea bisericească. 

Este ştiut faptul că, bisericile ortodoxe se intitulează – autocefale, adică 
strict naţionale; în schimb, ele au o comunitate de dogme şi canoane, care 
reclamă un organism suprem comun pentru toate bisericile ortodoxe. 

Or, prin acest organism suprem – panortodox – se impun colaborări şi 
relaţii dintre toate bisericile naţionale, precum şi influenţele. Şi, pe aceste căi 
de colaborare religioasă se pot foarte bine strecura acţiuni politice – cu totul 
străine de viaţa religioasă naţională. 

Aşa, numai pe calea bisericească, fraţii români basarabeni, care au 
suferit ocupaţia rusească timp de peste 100 de ani, erau cât pe ce să-şi piardă 
naţionalitatea, graţie rusificării numai prin religie. 

Şi să nu uităm faptul că, dacă pe timpul Marei Revoluţii Ruse, din 
1917-1918, guvernanţii ruşi nu numai că desfiinţase bisericile şi le prefăcuse 
în fel de fel de magazii, cluburi, iar pe preoţi îi asasinau – îndeosebi pe clericii 
superiori, – apoi, în ultimul timp – nu numai că le-au dat voie ca să practice 
cultul religios, dar chiar au reînfiinţat Patriarhia ortodoxă pravoslavnică 
rusă la Moscova şi prin mijlocirea acesteia – au organizat vizite canonice în 
diferite ţări, cu scop de a lărgi contactele şi combinaţiunile politice. Astfel de 
vizite am primit şi noi românii, din partea Patriarhului Moscovei. 

Propaganda pe calea religioasă, astăzi ruşii o găsesc cea mai bună şi mai 
avantajoasă, fiindcă aceasta se face în taină, iar descoperirea şi identificarea 
acţiunilor politice apar – dacă nu imposibile, dar în orice caz foarte greu de 
descoperit. 

Să nu uităm un fapt foarte acut de la noi românii, şi să-mi fie iertat 
că o spun, dar la noi, în epoca actuală, din cauza lăcomiei unor preoţi, 
biserica noastră românească ortodoxă, care în trecut a avut merite naţionale 
extraordinar de însemnate, astăzi se află la grea încercare, iar ruşii cunosc 
foarte bine acest lucru, precum şi slăbiciunea unor clerici. 

Dar cel mai puternic instrument de captivare a maselor este arma de 
luptă – pan-comunismul. 

Doctrina aceasta internaţionalistă, la început pare foarte ademenitoare şi, 
dintre acei ce o îmbrăţişează, mulţi dintre ei nefiind pregătiţi să vadă lucrurile 
în aprofunzimea lor, avantajele şi dezavantajele, scopurile urmărite de cei ce 
o pusese în practică, – datorită exploatării crunte de care au suferit masele 
pe timpul orânduirii feudale şi capitaliste – pentru a se salva de noile forme 
de exploatare – adoptă teoria în mod necritic, neobservând că această teorie 
emană de la ruşi, subminând însăşi existenţa noastră naţională, şi a oricărui 
stat ales ca victimă, pentru care ideal naţional secole în şir strămoşii noştri au 
luptat pentru UNIRE şi LIBERTATE. 
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Cauze de nemulţumire există pretutindeni, iar maiştrii de la Moscova 
ştiu perfect de bine să exploateze toate aceste nemulţumiri. 

La aceasta se mai adaugă şi faptul că, chipurile partidele comuniste din 
fiecare ţară par a fi independente, mai ales prin desfiinţarea – din principii 
tactice – a Kominternului. Dar, cu toate acestea, toate partidele comuniste 
sunt obligate să se închine sanctuarului de la Moscova. Dovadă este faptul 
că, politicii naţionale a oricărui partid comunist din orice ţară trebuie să i se 
imprime şi pecetea şi simbolul Moscovei, fiindcă altfel partidul comunist 
care nu se conformează liniei directoare a Moscovei, este considerat partid 
comunist iredentist şi e sancţionat pe loc. Exemple...? Nu mai sunt necesare 
nici aici, că prea sunt cunoscute. 

Dar să revenim la problemă. 
S-a constatat că, cea mai mare piedică în calea realizării planului marelui 

imperiu panslavist – este România, sau mai corect spus – este poporul român, 
fundamental deosebit de popoarele slave. Şi, această piedică nu este de acum 
câţiva ani, ci e o chestiune foarte veche, e de domeniul istoriei. 

Şi, mai este cunoscut faptul că, poporul român – atât din Ţara-Mamă – 
România, cât şi din proviciile aflate încă sub stăpâniri străine, sunt stăpâniţi 
de o puternică conştiinţă naţională, şi cu toţii suferim de dragoste de libertate, 
pe care înaintaşii noştri cu mari jertfe au cucerit-o şi ne-au lăsat-o nouă ca 
moştenire, s-o păstrăm şi s-o predăm ştafetă mai departe urmaşilor noştri. 

Dar acest lucru este foarte bine cunoscut şi de guvernanţii de la Moscpva – 
atât de foştii ţarişti, cât şi de cei din zilele noastre, de socialiştii sovietici, care 
în esenţă au aceleaşi tendinţe feroce de acaparare de teritorii străine şi de 
subjugare de alte noroade paşnice. 

Şi, cu toate momelile pe care le întind înaintea noastră, şi cu toate vorbele 
dulci pe care ni le acordă şi cu toate acţiunile pe care le vor întreprinde faţă de 
noi românii – vecinii noştri, atât cât vor nutri gânduri ascunse faţă de noi, ei 
nu vor putea să ne cucerească sentimentele naţionale – în vecii vecilor. 

În Basarabia, cu toate şansele bisericii ortodoxe comune şi cu toate 
răsplătirile materiale pentru nobilimea basarabeană: moşii întinse, bănet, 
decoraţii şi ranguri boiereşti, ruşii tot n-au putut desnaţionaliza pe românii 
de acolo. 

Din contra: acei români au devenit şi mai tenaci în patriotismul lor 
naţional român, şi cu mai mare ardoare au luptat pentru unificarea conştiinţei 
naţionale române. Actul de unire de la 27 martie 1918 este o dovadă grăitoare. 

Şi, dacă românii basarabeni au putut rezista presiunilor ruseşti, faptul se 
datoreşte că au avut oameni destoinici, care au ştiut să lupte pentru cauza lor 
dreaptă. 

Figuri ca: Stere Constantin, Ion Pelivan, Mitropolitul Gurie Grosu, 
Pantelimon Halippa, Dr. Elena Alistar, Ion Buzdugan, moşierul mecenat 
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Vasile Stroescu, moşierul avocat Manolache Gavriliţă..., dar câte nume nu 
se pot pronunţa aici –...? Toţi aceştia şi mulţi alţii, cu toţii au ştiut pentru ce 
luptă, au ştiut că cauza lor este dreaptă şi va triumfa, şi a triumfat!

Dacă Bogdan Petriceicu Hajdeu, Zamfir Arbore, Constantin Stere, 
Ion Inculeţ – şi alţi luptători pentru cauza românilor basarabeni reprezenta 
creierul, inteligenţa noastră naţională, apoi Ion Pelivan – pe lângă toate 
acestea reprezenta voinţa şi ambiţia naţională a românilor basarabeni, prin 
care s-au realizat idealurile noastre naţionale. 

Să nu uităm faptul că, începutul şi calea pentru unificarea naţională a 
neamului românesc într-o Românie Mare şi într-o mare şi puternică naţiune 
română, încă din 1918, a pornit de acolo, din Basarabia, şi a parcurs calea prin 
Bucovina, pentru ca numai la 1 decembrie 1918 să poată ajunge în Ardeal, la 
Alba Iulia. Aceasta a fost calea istorică, care încă înainte de Primul Război 
Mondial (1914-1918) a fost prevestită de Constantin Stere în faţa marilor 
demnitari ai României şi în faţa regelui Carol I, şi nutrită cu ardoare de Ion 
Pelivan. 

Şi, să nu uităm faptul că, noi românii, şi în general naţiunea română, în 
permanenţă suntem ameninţaţi, pentru că avem în faţă figuri de popoare care 
nu iartă niciodată, nimic. 

Dacă în alte ţări, lumea politică, guvernanţii, care desfăşoară o politică 
oarecare, şi dacă se constată că acea politică nu e realistă, se schimbă: pleacă 
vechii guvernanţi cu linia lor politică învechită, nerealistă, şi vin la guvern alţi 
oameni, cu o altă linie politică. Deci, schimbându-se oamenii – se schimbă 
şi ideea politică. Aşa se întâmplă în Anglia, în Franţa, în Italia, în America. 

Însă, în ce priveşte pe prietenii noştri, aici lucrurile se schimbă: la ei 
oamenii se schimbă, însă ideea politică rămâne aceeaşi – expansiune şi 
supradominare „marelui“ popor rus asupra celorlalte neamuri neruse. Iar 
Balcanii şi Strâmtorile vor fi veşnic tendinţe şi ţinte de realizat. 

Pentru ideie naţională a militat Ion Pelivan: el a avut de luptat greu 
împotriva vrăjmaşilor neamului românesc, îndurând rigorile închisorilor 
de la Dorpat – Jurievo şi Wenden, din Estonia, unde se afla ca student la 
Universitatea din Dorpat, precum şi rigorile închisorii Butîrki din Moscova, 
ca şi exilul din regiunile nordice ale Rusiei: la Arhanghelsk şi la Viatka, în 
mijlocul unor populaţii străine şi curioase, cum erau: zîrenii şi samoezii. 

Dar şi acolo, în acele condiţiuni climatice extrem de grele, în ţara 
gheţurilor veşnice, Ion Pelivan nu a încetat să creadă că acţiunea lui şi a 
tovarăşilor lui este dreaptă, că el trebuie să supravieţuiască, să se pregătească 
pentru ziua cea mare, pe care o aştepta. De aceea, el acolo, în exil, cerea 
cărţi şi gazete, prin intermediul preotului Andrei Murafa din Chişinău, de la 
fraţii lui din România, şi acolo se pregătea, traducea din autorii români – în 
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limba rusă, pentru a-şi câştiga bani – atât pentru cărţi, cât şi pentru hrană şi 
îmbrăcăminte. Şi bunii români nu-i uitau nici acolo. 

După ispăşirea termenului de exil, din ordinul Ministerului de Război 
ţarist, Ion Pelivan a fost înregistrat într-un Batalion de armată, ca simplu 
soldat, şi pus sub ordinele militare ale Batalionului 231 „Cotelnici“ din 
Viatka. 

Ispăşind şi această pedeapsă, pentru cauza lui naţională şi a fraţilor 
români basarabeni, Ion Pelivan este lăsat liber, să se întoarcă la vatră. Dar 
el reuşeşte să ocupe un post de ajutor de grefier, la Tribunalul din Kazani, 
pentru a nu veni imediat la Chişinău, ca să cadă din nou în ghiarele ohranei 
ruse. 

Izbucnind revoluţia din 1905, Ion Pelivan vine la Chişinău, unde 
împreună cu Manolache Gavriliţă, cu Andronovici, Porumbescu, Osmatescu, 
cu preotul Const. Partenie, cu fraţii Oatul, Florov, Bodi, N. Popovschi, V. 
Hartea, Braga şi cu alţii, îndrumaţi de Constantin Stere, care vine de la 
Iaşi – la Chişinău, în mod clandestin în acest scop, fapt ce a dat naştere la 
renumitul „Cazul Stere“ cunoscut de istorie, reuşeşte să organizeze o grupare 
moldovenească cu caracter naţional-revoluţionar, şi ajutaţi de Constantin 
Stere – ca idee şi materialiceşte, ajutaţi şi de Vasile Stroescu şi Manolache 
Gavriliţă, scot gazeta românească cu litere chirilice – „BASARABIA” – 
1906-1907, în paginile căreia publivcă articolele privitoare la redeşteptarea 
naţională şi culturală a românilor basarabeni. 

Îndrumaţi de C. Stere, Ion Pelivan şi cu tovarăşii lui au organizat chiar 
un partid politic – „Partidul Naţional Ţărănesc Român“ (Moldovenesc) ca şi 
Societatea culturală „Doina”, şi împreună cu Gheorghe Madan – o echipă de 
teatru românesc, care dă reprezentaţii teatrale în Chişinău şi prin împrejurimi. 

Gazeta „BASARABIA“ însă n-a avut durată lungă. Dar, atât cât a existat, 
ea a semănat sămânţa vie naţională, care a dus la adunarea şi la formarea 
caracterelor, care mai târziu au pregătit şi înfăptuit Unirea Basarabiei la 
Patria-Mamă – România. 

Deci, încă de la „Pământenia Basarabeană de la Dorpat” – al cărei suflet a 
fost Ion Pelivan, şi apoi la gazeta „BASARABIA” – 1906 – a încolţit iridenta 
Basarabiei, al cărei fruntaş a fost Ion Pelivan. 

Nu degeaba, renumitul ziarist român rusificat – Pavluşca Cruşevan, 
privitor la înfiinţarea primei Societăţi culturale şi apoi politice moldoveneşti 
în Basarabia, nota în ziarul său „Drug”, din 6 ianuarie 1906:

„Zilele acestea am aflat că şi la noi se fac încercări, care treptat pot să 
provoace în sufletele basarabenilor înstrăinarea şi uitarea datoriei faţă de 
Rusia... Am aflat că s-a format nu ştiu ce cerc, al cărui scop tinde la deschiderea 
de şcoli româneşti în Basarabia, predarea limbii româneşti moldovenilor, 
dezvoltarea gustului pentru literatura românească, etc...”
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Primejdia acestei iniţiative este motivată astfel:
„Poporul are prea puţin timp ca să poată învăţa de-o dată carte rusească 

şi românească. Şi, desigur, majoritatea va prefera să înveţe în limba maternă, 
românească... Dar, aceasta înseamnă primul pas, care fatal va duce la 
antagonism şi separatism!”

Chiar în timpul stăpânirii ţariste în Basarabia, Ion Pelivan fiind judecător 
la Tribunalul din Bălţi, el cu curaj şi în mod făţiş desfăşura activitatea 
naţională românească. În zilele naţionale ruseşti, îl vedeai pe Ion Pelivan – 
fie cu tricolorul românesc la butonieră, fie cu doliul la mână – în semn de 
doliu naţional român, pentru suferinţele poporului român, care l-a născut. 

Atunci însă când regimul ţarist a fost doborât de Marea Revoluţie Rusă 
din 1917, când bande criminale din armatele ruse în descompunere jefuiau 
pe cetăţenii basarabeni, când Sfatul Ţării ajunsese în situaţia de a nu mai 
putea lucra, ca membru al Guvernului Republicii Autonome Democratice 
Moldoveneşti şi Independente – Ion Pelivan în calitate de Director General 
pentru Afacerilor Externe – împreună cu Vlad. Cristi – director pentru 
Afacerile Interne – şi cu Pantelimon Erhan – preşedintele Guvernului 
Republicii Moldoveneşti – au solicitat în scris Guvernului Român de la Iaşi şi 
Şefului Comandamentului rus al Frontului Româno-Rus din Moldova, ca să 
trimeată armata română în Basarabia, pentru protejarea populaţiei, a averilor 
acesteia şi a depozitelor armatelor aliate de pe frontul român. 

Iar, pentru asigurarea că Guvernul Român nu va refuza crearea, însăşi 
Ion Pelivan, Vlad Cristi şi alţi membri ai Sfatului Ţării, pe căi diferite, 
au venit la Iaşi, pentru a susţine cauza Basarabiei. Şi, obţinând aprobarea 
Guvernului Român, Ion Pelivan se întoarce la Chişinău în fruntea Armatei 
Române aclamat de întreaga populaţie a Chişinăului şi a Basarabiei. 

Ion Pelivan a fost o fire clocotitoare şi a voinţei, dar nu a fost omul care 
ar fi urmărit scopuri egoiste şi demnităţi. 

Deşi el era omul cel mai drept de a primi demnitatea de preşedinte al 
Sfatului Ţării, pentru a nu se ivi oarecare disensiuni în importantele probleme 
ale Basarabiei, Ion Pelivan a renunţat la înaltul post şi demnitate – în favoarea 
lui Ion Inculeţ, ale cărui intenţii, la început se păreau cam neclare, dar care 
mai apoi s-au dovedit a fi corecte, Ion Inculeţ fiind şi el un bun român şi cu 
râvnă pentru cauza Basarabiei. 

La Conferinţa de pace de la Paris, din 1919-1920, Ion Pelivan şi-a dat din 
plin obolul, pentru ca Consiliul Suprem al Conferinţei să aprobe Actul Unirii 
Basarabiei cu România, din 27 martie 1918. 

Nu i-a fost uşor, dar s-a achitat cu demnitate. 
Mare i-a fost idealul şi activitatea lui Ion Pelivan pentru cauza Basarabiei 

şi a poporului basarabean pe care duşmanii poporului român nu i-au iertat-o 
şi l-au urmărit o viaţă întreagă până în timpul celui de al Doilea Război 
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Mondial, când le-a căzut în mână, întemniţându-l şi ţinându-l acolo – până la 
sfârşitul vieţii lui. 

Ce jertfă scumpă a adus Patriei sale acest vajnic erou şi martir al Patriei 
şi poporului său!

Dacă duşmanii au triumfat şi l-au uitat, noi, fraţii lui, nu-l vom uita 
niciodată. 

Aducerea lui Ion Pelivan aici, la Mănăstirea Cernica, alături de 
colegii lui de luptă pe tărâm naţional şi cultural, îndreptăţeşte recunoştinţa 
poporului basarabean pentru acela ce a fost luptătorul şi marele patriot român 
basarabean – Ion Pelivan. 

Adresăm calde recunoştinţe şi respecte conducătorilor P. C. R. şi 
preşedintelui al Republicii Socialiste Române, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
pentru înalta înţelegere şi aprobare, pentru cauza noastră sfântă. 

Mulţumim şi acelor fraţi basarabeni: Elefterie Sinicliu, etc., care s-au 
străduit să facă acest nobil gest de aducere a osemintelor lui Ion Pelivan la un 
loc de onoare, pe care bine îl merită răposatul. 

Dumnezeu să‑l odihnească în pace  
pe eroul şi martirul nostru – Ion Pelivan!

Recunoştinţa neamului îl va înconjura întotdeauna!
Cimitirul Mănăstirii Cernica, Bucureşti, duminică, 4 aprilie 1976

Cuvânt rostit de Nitreanu P. Nicolae, profesor pensionar

Publicat după Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), Bucureşti, 
Fond Nicolae Nitreanu (2467), dosar 27, f. 71‑78; Ion Gh. Pelivan – tribun al 
Basarabiei. Lucrare îngrijită de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, 
Bucureşti, 1983, p. 109‑122. 



A D D E N D A .  I O A N  P E L I VA N ,  B A S A R A B I A 
D E  S U B  O B L Ă D U I R E A  R U S E A S C Ă … 

D i n  d i s c u r s u l  r o s t i t  d e  I o a n  P e l i v a n ,  c u 
o c a z i a  s ă r b ă t o r i r i i  a  d o u ă z e c i  d e  a n i  d e  l a 

U n i r e a  B a s a r a b i e i  c u  P a t r i a  M a m ă ,  
2 7  m a r t i e  1 9 1 8  –  2 7  m a r t i e  1 9 3 8

I .  M ă s u r i  d e  d e z n a ţ i o n a l i z a r e

O sută şase ani de robie ţaristă a fost pentru neamul românesc din 
Basarabia o noapte neagră fără sfârşit, o suferinţă fără întrerupere, un 
adevărat coşmar.

N-a fost nedreptate, n-a fost obidă, n-a fost umilire, la care să nu fi fost 
supuşi moldovenii basarabeni.

În patru secole, turcii păgâni nu au putut săvârşi în Moldova şi Valahia 
atâtea mişelii, câte au făcut pravoslavnicii ruşi în Basarabia, timp de 106 ani.

Dacă turcii ne-au prădat rodul muncii noastre, dacă ei ne-au impus 
birul sângelui nostru, ruşii nu s-au mulţumit numai cu aceasta, ci au căutat 
să ne pângărească sufletul, să ne batjocorească limba şi să ne omoare însăşi 
fiinţa noastră etnică.

Pentru a-şi atinge scopul, ei n-au cruţat absolut nici un mijloc, nici o 
măsură.

Chiar de la începutul stăpânirii lor în provincia noastră, gubernatorii 
ruşi încearcă să introducă legiuirile lor, bazate, ca şi întreaga lor clădire 
politică şi socială, pe instituţia cea mai barbară – sclavia ţărănimii.    

Ţăranii moldoveni care pe atunci erau clăcaşi şi făceau „boierescul“, 
dar care niciodată nu fusese sclavi şi niciodată nu fusese obiect de vindere 
şi cumpărare, cum era uzul în pravoslavnica Moscovie, s-au înspăimântat 
de groaza sclaviei şi cu miile au căutat să fugă peste Prut, în Moldova.

Ca să liniştească provincia noastră, împăratul Alexandru I îi acordă în 
1818 un fel de autonomie, zis „Aşezământul organizării Basarabiei“, cu 
păstrarea limbii şi respectarea vechilor legiuiri şi obiceiuri moldoveneşti.

Dar autonomia aceasta durează numai 10 ani. In 1828 împăratul Nicolae 
I o desfiinţează şi odată cu aceasta începe rusificarea tuturor instituţiilor de 
stat din provincia noastră, în frunte cu Şcoala, Justiţia, Administraţia şi 
chiar Biserica.

Măsurile de rusificare şi deznaţionalizare în Basarabia ajung să fie 
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tot mai aspre, mai ales după 1855, când în urma războiului din Crimeea, 
Tratatul de la  Paris obligă pe ruşi să cedeze Moldovei gurile Dunărei cu 
judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail şi când în Moldova şi Valahia creşte tot 
mai puternic curentul de unire a tuturor românilor.

Aceste măsuri devin şi mai asupritoare, după Unirea Moldovei cu 
Muntenia în 1859, când curentul unionist din Principatele Unite, cu toată 
veghea grănicerilor ruşi de pe Prut, pătrunde şi în Basarabia.

Pentru a înăbuşi definitiv năzuinţele moldovenilor, guvernul rus 
trimite în Basarabia o serie de „specialişti” în materie de rusificare şi 
deznaţionalizare, dintre care cel mai fără milă a fost Episcopul Pavel 
Lebedev (1871-1882).

Cu venirea lui, începe aici o adevărată prigoană împotriva a tot ce e 
moldovenesc.

Mulţumită lui Pavel Lebedev, precum şi urmaşilor lui:
– Se desfiinţează catedra de limba moldovenească în Seminarul 

Teologic din Chişinău, precum şi în alte şcoli duhovniceşti;
– Se închide vechea tipografie eparhială moldovenească care fusese 

înfiinţată de Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în 1813 şi în care se 
tipărise atâtea cărţi folositoare bisericeşti;

– Se scot din parohiile lor moldoveneşti o mulţime de preoţi numai 
pentru vina, că nu ştiau să slujească Sf. Liturghie pe slavoneşte;

– Se înfiinţează în bisericile din satele moldoveneşti aşa-zisa „strană 
rusească”, unde se cântă şi se citeşte numai pe slavoneşte, fără ca credincioşii 
să înţeleagă măcar o slovă;

– Se închide ediţia moldovenească a revistei bisericeşti „Eparhialnîe 
Vedomosti” (Ştiri Eparhiale), ediţie care înainte ieşea paralel cu cea 
rusească.

În politica sălbatică de deznaţionalizare forţată, autorităţile bisericeşti 
ruse ajung până la blestemata circulară, în care se porunceşte bisericilor 
moldoveneşti de la sate, să trimită la Arhiepiscopia din Chişinău toate cărţile 
vechi bisericeşti moldoveneşti, sub pretext că în ele, prin inscripţii făcute 
de preoţii inculţi, s-au strecurat mai multe „greşeli, protivnice spiritului 
credinţei şi dogmei pravoslavnice“ (eresuri).

Aici ceasloavele, psaltirile, mineiele şi octoihurile noastre moldoveneşti, 
izvoare de mângâiere românească şi creştinească pentru noi, sunt arse pe 
nevăzute în sobele Sf. noastre Mitropolii.

Odată cu prigoana din sânul bisericii, începe prigoana şi în şcoalele 
laice, unde se opresc pentru predare orice cunoştinţe elementare, din istoria 
şi geografia Ţării Româneşti.
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Elevii acestor şcoli nu trebuiau să ştie nimic, dar absolut nimic, din 
literatura şi cultura românească.

Dacă întâmplător se ridica chestiunea despre români, profesorii ruşi 
sau rusificaţi trebuiau să tălmăcească elevilor, că românii sunt o altă naţie 
decât moldovenii, cu altă limbă şi de altă origine. În afară de aceste măsuri 
bisericeşti şi şcolare, guvernul rus opreşte pe tinerii moldoveni, licenţiaţi 
ai şcolilor superioare din Rusia, de a pătrunde în instituţiile de stat din 
Basarabia.

Profesorii, magistraţii şi funcţionarii administrativi ai Basarabiei puteau 
să fie recrutaţi, afară, de mici excepţii, numai din elementele velicoruse sau 
rusificate.

Intelectualii moldoveni, pentru a primi funcţii de specialitate, trebuiau 
să se expatrieze în Polonia, regiunile baltice, Ucraina, Caucaz, Turkestan, 
etc, chiar la Petersburg şi Moscova.

Apoi, fiindcă cu pătura ţărănească rusificarea mergea mai greu, guvernul 
rus, sub pretext de lipsă de pământ agricol în Basarabia, ademeneşte zeci de 
mii de familii ţărăneşti sărăcite, pentru a coloniza cu ele regiunile sălbatice, 
neproductive şi nesănătoase din Caucaz, Amur, Ussuriisc şi de aiurea, iar 
în locul lor aduce emigranţi ruşi şi ucraineni din Podolia, Volînia şi alte 
gubernii.

Politica de deznaţionalizare silită ajunge până acolo, că „uriadnicii“1 
ruşi opresc pe flăcăii de la ţară să joace hora, iar pe lăutari să le cânte 
doina. Iar marele lăutar Lemiş, care prin vioara lui făcea să tresare 
sufletul moldovenesc şi amintea de vechea Moldovă, în 1885, din ordinul 
gubernatorului şi în urma intervenţiei ispravnicului înstrăinat Zâcu-Zâcov 
din Bălţi, este expulzat din Basarabia.

I I .  C o n s e c i n ţ e l e  r u s i f i c ă r i i 

Cea dintâi clasă socială care se înstrăinează, fie din cauza încuscririi cu 
familiile ruseşti, fie din cauza diferitelor interese materiale, este boierimea 
în majoritatea ei.

Această boierime în scurtă vreme decade şi materialiceşte, căci 
latifundiile ei trec, încetul cu încetul, în mâinile a fel de fel de venetici şi 
aventurieri, care nu au absolut nici o legătură cu pământul nostru, nici cu 
ţărănimea noastră, faţă de care nu înţelege să aibă altă atitudine şi alt raport, 
decât acela de exploatator fără milă şi fără ruşine.

Între această clasă de noi latifundiari, „aduşi de vânt“, pe de o parte, 
şi ţărănimea noastră pe de alta, se produce o prăpastie de netrecut. Ţăranii 

1  Poliţist sătesc, un fel de plutonier de jandarmi.
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noştri nu ştiau ruseşte, iar noii latifundiari moldoveneşte. Prăpastia se 
adânceşte şi mai mult, din cauză că unii latifundiari sunt de altă religie 
decât moldovenii.

A doua clasă care porneşte pe calea înstrăinării, deşi mai târziu, este 
preoţimea. Deşi ea, din cauza contactului zilnic cu ţărănimea, nu-şi pierde 
limba, totuşi după felul vieţii ce duce, după ,,cuget şi simţire“, după interesul 
şi năzuinţele ce urmăreşte, după „blagorodnica“2 limbă ce vorbeşte în 
familie, în bună parte se găseşte sufleteşte în tabăra stăpânitorului.

Cât priveşte clasa mijlocie, de negustori, industriaşi, etc., ea de la 
începutul stăpânirii ruse aici, a fost compusă în majoritate zdrobitoare, din 
elemente cu totul străine provinciei şi neamului nostru.

Deci, nu este de mirare, că după măsurile de mai sus, Basarabia 
rămasă fără limbă, fără şcoală, fără carte, fără gazeta moldovenească, fără 
intelectualii băştinaşi şi fără conducătorii ei fireşti, la sfârşitul secolului 
XIX, nu putea să prezinte, decât o simplă temniţă muscălească, pentru care 
lumina era îngăduită numai prin ferestruica străjuită dinspre răsărit.

Judece oricine, dacă în asemenea condiţiuni moldovenii basarabeni au 
putut să se dezvolte culturaliceşte şi mai ales dacă au putut să producă 
opere însemnate în domeniul literaturii şi artei naţionale.

Toată lupta ce s-a putut duce aici, a fost îndreptată numai şi numai 
pentru păstrarea limbii strămoşeşti şi a fiinţei noastre etnice, ce se aflau în 
faţa primejdiei de moarte.

I I I .  R e v o l u ţ i a  d i n  1 9 0 5

Dar, în 1905 în Imperiul Rus se întâmplă un eveniment de mare 
importanţă, care are repercusiuni binefăcătoare şi asupra Basarabiei.

În urma războiului cu Japonia, izbucneşte prima revoluţie rusă (1905), 
care dă posibilitate tuturor seminţiilor subjugate să protesteze contra 
regimului ţarist absolutist în genere, şi în special contra sistemului de 
rusificare forţată.

Odată cu aceste seminţii, se trezesc şi intelectualii noştri moldoveni din 
amorţeala ce-i cuprinsese.

Din straturile adânci ale răzăşimii şi ţărănimii basarabene, răsar forţe 
noi, tinere şi viguroase, care reclamă drepturi la viaţă naţională, cu limba 
maternă în Şcoală, Justiţie, Administraţie şi Biserică.

Încă în 1900-1902, studenţii basarabeni de la Universitatea din 
Dorpat (Liflanda) agită chestia drepturilor naţionale, culturale şi politice 
ale moldovenilor din Basarabia, fapt pentru care 14 studenţi înfundă 

2  Nobila.
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închisorile din Dorpat şi Wenden, iar trei dintre ei sunt exilaţi în tundrele 
guvernământului Arhanghelsk de pe malurile Mării Albe. Aceşti studenţii 
erau: Vasile Oatul, Gheorghe Chicu, Vasile Maho, Constantin Goian, Teodor 
Loghin, Nicolae Siminel, Grigore Cemerină, Alexandru Hrişcă, Alexandru 
Oatul, Nicolae Hâncu, Alexandru Poleanski, Ştefan Usinevici, Alexandru 
Groapă şi Ioan Pelivan. V. Oatul a fost exilat la Pinega, I. Pelivan la Mezeni 
şi A. Hrişcă la Onega.

Pilda de curaj, jertfă şi apostolat a acestor studenţi, este urmată de 
tineretul nostru naţionalist, imediat după izbucnirea revoluţiei din 1905.

În legătură cu mişcarea obştească generală din Rusia, apare în 1906, 
la Chişinău, sub conducerea inimosului naţionalist Manolache Gavriliţă, 
avocat, prima gazetă moldovenească, în provincia noastră, cu titlul 
„Basarabia“.

În jurul ei se grupează aproape tot ce avea tineretul nostru intelectual 
moldovenesc mai de seamă, ca cultură, conştiinţă naţională, patriotism.

În gruparea aceasta se oţelesc caracterele de luptători naţionalişti. Aici 
se cristalizează idealul nostru de dezrobire, de unire şi de împroprietărire 
cu pământ a ţărănimii basarabene.

Din gruparea aceasta se recrutează o bună parte din naţionaliştii 
revoluţionari din 1917, care duc lupta la biruinţă definitivă.

Din grupare au făcut parte: M. Gavriliţă, Antonina M. Gavriliţa, Natalia 
Hartia, Ion Pelivan, Neculai Popovschi, Vasile Hartia, Neculai Florov, 
Neculai Andronovici, Pan Halippa, Vasile Oatu, foiletonistul, Sergiu 
Cujbă, Constantin Partenie, Ion Petrilă, Dionisie Erhan, Ştefan Usinevici, 
Gheorghe Doniţa, Ion G. Lazo, Ion Inculeţ, Mihail Vântu, Constantin 
Porumbescu, Theodor Inculeţ, Alexe Mateevici, poetul Gheorghe Stârcea, 
Tudose Roman, Grigore Constantinescu, Petre Braga şi alţii.

Însă slobozeniile revoluţiei din 1905 în curând iau sfârşit.
După un an guvernul rus reuşeşte să înăbuşe mişcarea revoluţionară şi 

reacţia neagră din nou cuprinde toate laturile vieţii obşteşti.
De furia acestei reacţii nu poate scăpa nici gazeta „Basarabia“, nici 

gruparea din jurul ei, nici aderenţii acestei grupări.

I V.  V i c t i m e l e  r e a c ţ i u n e i  ş i  p r i g o n i r e i 
p o l i t i c e

În primăvara lui 1907, gazeta „Basarabia“ este închisă, iar directorul 
ei Manolache Gavriliţă, după ce fusese de mai multe ori amendat, pentru 
diferite contravenţii la legea cenzurii, în cele din urmă, este condamnat la 
câteva luni de închisoare.
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Principalul redactor Sergiu Cujbă, este ridicat într-o noapte de agenţii 
Ohranei ţariste din Chişinău şi expulzat peste Prut, fără nici o cercetare 
formală şi fără nici o judecată.

Gheorghe Stârcea, colaborator al gazetei, pentru traducerea în româneşte 
şi răspândirea cunoscutului manifest de la Vîborg, este condamnat la un 
an şi ceva închisoare, osândă pe care a ispăşit-o în puşcăria centrală din 
Chişinău.

În 1909, Porfirie Fală, învăţător din comuna Musteaţa, judeţul Bălţi, 
pentru propaganda naţională, este propus de colonelul Nordberg, şeful 
Ohranei basarabene, să fie exilat într-una din oblastiile transuralice, în mod 
administrativ, pe timp de trei ani.

Numai mulţumită intervenţiei procurorului din Bălţi Alexandru D. 
Inglezi, un vechi prieten şi coleg al judecătorului Ion Pelivan, P. Fală 
reuşeşte să obţină o revizuire a procesului său, să se disculpe şi să rămână 
mai departe în Basarabia.

Ion Loghinescu, institutor din Hotin, unul din aderenţii grupării de mai 
sus, pentru propaganda românească ce făcea printre colegii săi învăţători 
din judeţele Hotin şi Soroca, precum şi pentru corespondenţa cu generalul 
român Ştefan Stoica din Urzicenii Ialomiţei, este exilat în 1910 la târgul 
Pernov din guvernământul Liflanda.

În 1914, la începutul marelui război, D‑na Elena Alistar, pe atunci 
studentă medicinistă la Iaşi, pentru crima de a fi fost „convinsă românofilă 
extremistă“, precum şi pentru propaganda pentru Unirea Basarabiei cu 
România“, este „invitată“ să „viziteze“ citadela închisori din Chişinău şi 
acolo reţinută pentru „odihnă“ timp de 45 zile, iar dosarul ei, la 26 august 
1914, este trimis de colonelul Nordberg procurorului din Chişinău, cu 
concluzia de a fi expulzată din Basarabia, ca „periculoasă... siguranţei 
publice“. Noroc, că generalul Ebelov, comandantul circumscripţiei militare 
Odesa, în urma intervenţiei lui. V. V. Stroescu, a putut fi convins să o pună 
în libertate.

Tot în timpul războiului mondial, un alt vrednic institutor basarabean 
Constantin V. Popescu, care publicase în timp de pace mai multe cărţi şi 
calendare moldoveneşti şi care, în calitate de pedagog la Liceul Real din 
Chişinău, stăruia pentru trezirea conştiinţei naţionale a elevilor moldoveni 
din acel liceu, bănuit şi el de „spionaj românesc“, este mereu hărţuit de 
Jandarmeria din Chişinău şi scapă de ea numai mulţumită revoluţiei din 
1917.

În 1915, Teodor Mihail Ciuhureanu, fiul marelui proprietar din satul 
Cubani jud. Bălţi şi fostului preşedinte al Zemstvei bălţene, denunţat de 
un oarecare individ Teodorovici, pentru că în intimitatea unei familii din 
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Bălţi şi-a permis să-şi exprime o părere rea despre armata rusă şi în acelaşi 
timp convingerea, că în curând va intra în Basarabia armata română, ca să 
o cureţe de muscali, a trebuit să stea în închisoarea din Bălţi mai bine de 7 
luni de zile.

Iar profesorul de la Liceul Tehnic din Soroca, Iustin St. Frăţiman, care 
şi el luptă pentru trezirea conştiinţei naţionale a elevilor moldoveni de la 
acel liceu, este exilat, în 1916, în târgul Custanai, de pe râul Tobol, din 
oblastia Turgaisk (Siberia).

De asemenea sunt persecutaţi de Administraţia şi Jandarmeria rusă 
colaboratorii „Basarabiei“ – Pantelimon Halippa, Mihail Vântu şi alţii. 
Pan. Halippa a stat în 1906 la închisoarea „Butîrca“ din Moscova, apoi la 
Kursk şi la „Lukianovka“ din Kiev şi fără să i se facă proces, a fost adus la 
Chişinău şi aici eliberat.

Nu pot să nu amintesc aici, că şi Ion N. Halippa, inspector al 
învăţământului primar, considerat ca periculos ordinei publice în Basarabia, 
pentru scormonirea trecutului moldovenesc, este nevoit să părăsească 
provincia natală, pentru a se stabili în guvernământul Taurida, unde se pare 
că este reţinut şi până astăzi.

Alături de cei din jurul gazetei „Basarabia“, trebuie să plătească regimului 
absolutist birul lor de jertfă şi de suferinţă, şi naţionaliştii din sânul clerului 
basarabean, în frunte cu vrednicul preot Constantin Partenie şi mai ales cu 
entuziastul propovăduitor al „credinţei moldoveneşti“ ieromonahul Gurie 
Grosu (azi mitropolit), care pentru activitatea sa naţionalistă românească 
este deportat în 1910 de Episcopul Serafim Ciceagov, mare mâncător de 
moldoveni, la mănăstirea Spaso-Avramiev din guvernământul Smolensk, 
de unde se întoarce în Basarabia abia în 1917, după prăbuşirea ţarismului.

Iar în 1911, Ion Rădulescu, profesor şi subinspector la Seminarul 
Teologic din Chişinău, autorul strălucitei traduceri în româneşte a 
poemului „Demonul“ de Lermontov, precum şi Vasile P. Florov, profesor la 
Şcoala Eparhială de fete tot din Chişinău, sunt exilaţi: primul la Kameneţ-
Podolsk, iar al doilea la Ardon din oblastia Terskaia (Caucaz), ca bănuiţi de 
„românofilism“.

Nu putem să nu pomenim aici şi pe martirii noştri: Simion Murafa, 
avocat, unul dintre cei mai înflăcăraţi naţionalişti basarabeni, inginerul 
Andrei Hodorogea, moşierul Mihaü M. Razu, protoiereul Dimitrie S. 
Baltaga, omorâţi mişeleşte de haitele instigate bolşeviste, în anul 1917, în 
toiul mişcării noastre naţionale.

În sfârşit, ne răsare în memorie şi luptătorul Petre Braga, seminarist din 
Chişinău, care a fost exilat în Siberia, împreună cu părintele său, dascăl de 
biserică din comuna Ulmu, judeţul Chişinău, cam pe la 1383-1885, pentru 
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că în casa lor din Ulmu s-a găsit un depozit clandestin de cărţi româneşti, 
aduse prin contrabandă din România şi răspândite de ei printre moldovenii 
basarabeni.

Petre Braga, după 7-8 ani de surghiun, în urma unei amnistii generale, 
se reîntoarce în Basarabia, unde pe la 1905-1906, cu toată sărăcia sa, 
publică pentru ţărănimea noastră un abecedar moldovenesc.

Iar părintele său, înainte de amnistie, încetează din viaţă şi este îngropat 
între străini, departe de mormintele scumpe ale părinţilor şi strămoşilor săi.

Iată un scurt martirolog de luptători moldoveni, care prin jertfa şi 
suferinţa lor au făcut, ca să se menţină mereu treaz sentimentul nostru 
naţional şi conştiinţa noastră naţională.

V.  E m i g r a n ţ i i  d i n  R o m â n i a

Aici se cuvine să ne amintim cu recunoştinţă şi de altă serie de luptători 
naţionalişti şi anume de emigranţii noştri basarabeni din România liberă, 
care atât prin scrierile lor, cât şi prin literatura ce ne trimiteau în mod 
clandestin, ne luminau pe noi cei rămaşi acasă, asupra trecutului Basarabiei, 
ne ridicau curajul pentru luptă şi ne întăreau nădejdea în triumful ei final. 
Aceşti luptători erau: Bogdan P. Hajdău, Zamfir C. Arbore, Constantin Gh. 
Stere, N. Zubcu Codreanu, Iancu Străjescu, Dr. I. Guţu, Dumitru C. Moruzi, 
Auxentie Frunză, Dr. Petre Cazacu, artistul Gheorghe Madan, artistul State 
Dragomir, Gavril Muzicescu, Ion Costin, General Alexandru Averescu, 
Colonel Adamovici şi alţii.

Dumitru Moruzi, în cartea sa „Ruşii şi Românii“, publicată în 1906, 
scria, între altele, următoarele rânduri, pline de îndemn la luptă şi de 
încurajare :

„În viitoarea şi neînlăturabila dezmembrare a marelui imperiu ţarist... 
ce se va face oare cu Basarabia noastră ? Ora sfântă se apropie. Auziţi 
clopotele Kremlinului sunând a jale de sfârşitul a zece veacuri de robie 
ţaristă? La muncă rodnică şi spornică, istorici, poeţi şi literaţi ai Ţării! 
Reînviaţi geniul Basarabiei! Aprindeţi-vă faclele ca să luminaţi trecutul, 
arătând celor din întuneric, calea falnică a viitorului“.

Iar în broşura d-lui Dr. P. Cazacu „O sută de ani de robie“, tipărită 
în 1912, când ruşii sărbătoreau centenarul răpirii Basarabiei, găsim 
următoarele pasagii minunate:

„Întreg neamul românesc ia parte la această durere (comemorare a 100 
ani de robie), şi nu pierde nădejdea că şi Basarabia şi neamul românesc vor 
avea să serbeze şi ei, la rândul lor, ziua izbăvirii; ea va veni !...

A fost Vavilonul, a fost împărăţia lui Alexandru Machedon, a fost 
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Imperiul Roman, a fost Imperiul Bizantin. Va veni timpul, când se va zice 
şi de alte împărăţii: au fost!

Nu aşa de mult a fost Crimeea. Nu aşa de mult a fost Port-Arturul şi 
Tzusima. Si mare e Dumnezeu: vor mai fi!“...

Iată la ce înălţime se ridica gândul profetic al fraţilor noştri emigranţi 
din România. Iată curajul şi speranţa, ce ei ni le inspirau nouă, celor rămaşi 
în întunericul „Vavilonului Moscovit“.

Îmi fac o datorie de conştiinţă să amintesc aici cu recunoştinţă de marele 
cărturar al neamului nostru Nicolae Iorga, care şi el prin scrierile şi poveţele 
sale părinteşti a stăruit mult pentru redeşteptarea conştiinţei naţionale în 
Basarabia şi care în 1912, cu ocazia sărbătoririi de către ruşi a centenarului 
răpirii acestei provincii, a pronunţat la o conferinţă cunoscutul blestem prin 
care urează „despoitorului“ moscovit să se prăbuşească în adâncuri, iar pe 
„mormintele făcătorilor de nedreptate“ să crească „buruieni otrăvite“ şi „să 
se târască şerpii cei veninoşi“.

Tot deodată trebuie să-i pomenim pe profesorul Ion Zelea Codreanu, 
folcloristul Artur Gorovei, adunătorul de documente din trecutul românesc, 
Gheorghe Ghibănescu, Alexandru Vlăhuţă, Tereza Stratilescu, Apostol 
Culea, Constantin Ifrim, Dumitru Ţoni, Generalul Ştefan Stoica, Nicolae 
Dunăreanu, profesorul A. C. Cuza şi alţii, care prin trimitere de colete de 
cărţi, prin vizite în Basarabia şi prin întreţinere de legături de corespondenţă 
cu basarabenii – cu toţii şi în diferite feluri au contribuit la redeşteptarea 
conştiinţei naţionale la moldovenii din Basarabia.

V I .  R e v o l u ţ i a  d i n  1 9 1 7 
B a s a r a b i a  î n  f i e r b e r e

Într-adevăr, nu trece multă vreme şi se împlinesc cuvintele profetice 
ale lui Dimitrie Moruzi şi Petre Cazacu.

,,Ziua izbăvirii“ se apropie şi pentru Basarabia noastră.
La sfârşitul lui februarie 1917, ţarismul moscovit, subminat de 

revoluţionari din lăuntru şi zdruncinat de loviturile marelui război, „se 
prăbuşeşte în adâncuri“.

În toată Rusia, dar mai ales pe fronturi, începe o fierbere nemaipomenită.
Revoluţionarii ruşi se întrec în preconizarea: unii – a republicii 

democratice burgheze, iar alţii – a republicii socialiste.
Naţionalităţile subjugate şi terorizate de vechiul regim ţarist cer 

Guvernului Provizoriu din Petrograd autonomie politică, culturală, 
teritorială.

Iar provinciile mărginaşe, cu trecut politic istoric, ca Finlanda, Polonia, 
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Ucraina, Gruzia, Armenia, etc., la momentul potrivit, se declară autonome 
şi apoi independente.

Nici Basarabia nu rămâne mai prejos. Şi aici din martie-aprilie şi până 
la sfârşitul lui decembrie 1917, aceiaşi mişcare, aceiaşi agitaţie, aceiaşi 
fierbere.

Din haosul tuturor dezideratelor, exprimate de la început de naţionaliştii 
moldoveni, se desprinde unul clar ca lumina zilei – Autonomia Basarabiei.

Congresele profesionale din Chişinău ale cooperatorilor, ale clericilor 
şi mirenilor, ale învăţătorilor, ale ţăranilor, la început mai timide şi apoi 
mai hotărâte – toate cer autonomie, întâi de la cneazul Livov, apoi de la 
Kerenski, care au prezidat pe rând Guvernul Provizoriu din Petrograd.

Dar drepturile popoarelor, în momentele hotărâtoare, nu se cer, ci se 
iau. De aceea şi autonomia Basarabiei se cerea smulsă cu forţa, iar nu 
cerşită sau dăruită de pomană.

De aceea, Congresul celor circa 900 de ofiţeri si soldaţi moldoveni, 
adunaţi la Chişinău de pe toate fronturile şi din toate garnizoanele din 
lăuntrul Imperiului, care reprezintă ceste 300 000 de moldoveni mobilizaţi, 
în ziua de 21 octombrie 1917, sub preşedinţia maiorului Vasile Cijevschi, 
proclamă cu un curaj vrednic de ostaşii lui Ştefan cel Mare, Basarabia 
autonomă.

În acelaşi timp, Marele Congres Ostăşesc alege din sânul său 44 deputaţi 
pentru viitorul Sfatul Ţării, precum şi o comisie, sub preşedinţia vrednicului 
şi neuitatului locotenent Vasile Ţanţu, unul dintre cei mai hotărâţi unionişti, 
cu însărcinarea de a organiza şi a convoca la Chişinău , în „termenul cel 
mai scurt posibil“, Sfatul Ţării, organul suprem de conducere al Basarabiei, 
care trebuie să introducă ordinea şi liniştea atât de mult aşteptate.

Trebuie să subliniem că lupta la congres fu foarte grea. Unii vroiau, ca 
ţintă finală, să vadă autonomia Basarabiei în cadrele Rusiei Federative, iar 
alţii – despărţirea definitivă de Rusia.

Lupta dintre aceste două curente nu a încetat decât după proclamarea 
independenţei Basarabiei, în preajma Unirii.

Contra ambelor curente, duc luptă înverşunată aproape toţi eterogenii 
Basarabiei, dar mai ales cinovnicii, avocaţii şi magistraţii ruşi, care în 
triumful acestor curente îşi vedeau periclitată însăşi existenţa lor.

Cei mai periculoşi însă duşmani ai mişcării noastre naţionale, erau 
renegaţii şi înstrăinaţii noştri basarabeni, care în conferinţele, publicaţiile 
şi declaraţiile lor, nu găseau destule cuvinte pentru a combate autonomia 
Basarabiei, căutând să dovedească că moldovenii, din cauza „stării lor 
culturale prea înapoiate“, precum şi a „sărăciei limbii moldoveneşti“, nu au 
drept nici măcar la autonomia culturală, necum cea politică.
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Toţi aceşti renegaţi basarabeni atacă, cu deosebită furie, Regatul 
României, pe care îl prezintă ca pe cea mai reacţionară ţară din Europa, în 
care evreii şi ţăranii sunt mâncaţi de vii de către marii proprietari.

În toiul acestor lupte crâncene, Basarabia are durerea nemângâiată de 
a pierde mai mulţi naţionalişti de seamă, ca protoiereul Dimitrie Baltaga şi 
moşierul Mihail Razu, omorâţi de anarhiştii de atunci.

Dar deosebit de dureroasă a fost pierderea fruntaşilor dintre fruntaşi – 
Simion Murafa şi Andrei Hodorogea, oameni de mare valoare politică şi 
naţională şi de un strălucit viitor, omorâţi de aceiaşi anarhişti.

De asemenea, o mare lovitură a avut de suferit Basarabia şi cultura 
românească prin moartea năprasnică a tânărului şi talentatului poet preot 
Alexei Mateevici, care contractase tifosul abdominal pe frontul românesc.

Iar mai târziu, în preajma intrării armatei române în Basarabia, 
învăţătorul Porfirie Fală, condamnat pentru „limba mamă“ la moarte, 
împreună cu Dimitrie A. Vrabie şi alţii, de către sovietul bolşevic din Bălţi, 
în frunte cu faimosul bolşevic Andrei Gr. Paladi, este prins pe neaşteptate 
în târgul Glodeni şi acolo schingiuit în modul cel mai sălbatec, timp de trei 
zile şi trei nopţi.

V I I .  B L O C U L  M O L D O V E N E S C  D I N 
S F A T U L  Ţ Ă R I I

În aceste împrejurări, conducătorilor mişcării naţionale li se impune o 
deosebită prudenţă, o deosebită răbdare şi un deosebit tact.

Pentru a ajunge la limanul mântuirii, Basarabia a trebuit să treacă, în 
afară de autonomia proclamată la 21 octombrie 1917, încă prin două etape, 
acelea ale Republicei Federative (2 decembrie 1917) şi ale Republicei 
Independente (24 ianuarie 1918).

Pentru acelaşi scop, Blocul Moldovenesc din Sfatul Ţării care s-a 
deschis cu un deosebit entuziasm la 21 noiembrie 1917, deşi stăpân pe 70% 
din totalul deputaţilor, trebuie să facă multe concesii, care deseori păreau 
nejustificate, opoziţiei care, compusă din reprezentanţii tuturor curentelor 
de stânga şi a tuturor seminţiilor alogene din Basarabia, este în majoritatea 
ei duşmană neînduplecată a Unirii.

Sfatul Ţării, organ suprem de conducere şi mântuire al Basarabiei, de 
la început trebuia să capete autoritatea nediscutată şi să concentreze toate 
simpatiile, toate aspiraţiunile şi să atragă toate nădejdile provinciei.

Sfatul Ţării deci trebuia păstrat cu orice chip, cu orice preţ, cu orice 
sacrificii.
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De aceea, nu erau îngăduite dezbinările în sânul lui, mai ales la început 
şi în deosebi pe chestii secundare.

Când însă vin la ordinea zilei chestii mari, Blocul Moldovenesc ştie 
să-şi impună voinţa. 

Când, de pildă, vine chestia invitării unei forţe armate disciplinate, 
pentru menţinerea ordinei, tulburată de anarhia de atunci şi când în 
şedinţa Sfatului Ţării, deputata Nadejda S. Grunfeld, evreică, în aplauzele 
opoziţiei, recomandă orice armată din lume, afară de cea română, Blocul 
Moldovenesc ştie să impună numai una singură şi anume pe aceia, care 
luptase la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti.

Cel mai strălucit însă examen de înţelepciune, de conştiinţă naţională 
şi de curaj incomparabil, pe care l-a ţinut Blocul Moldovenesc, a fost acela 
de la 27 martie 1918, când 86 deputaţi au votat Unirea şi numai 3 au fost 
contra (un bulgar şi doi ucraineni).

V I I I .  P R I N O S  D E  R E C U N O Ş T I N Ţ A

Aici trebuie să aducem prinosul nostru de adâncă recunoştinţă 
minorităţii polone din Basarabia, care prin vrednicul său reprezentant în 
Sfatul Ţării, neuitatul nostru prieten Felix Felixovici Dudkevici, a înţeles 
suferinţele şi năzuinţele noastre de un veac, ne-a încurajat în lupta pentru 
dezrobire şi a votat Unirea alături de noi.

De asemenea, aducem mulţumirile noastre coloniştilor germani din 
sudul Basarabiei, care în frunte cu vrednicul lor pastor Haaze, aderează şi 
ei, peste câteva luni, la Unirea noastră.

Tot aici şi cu aceiaşi recunoştinţă, trebuie să ne amintim de două mari 
figuri:

a) De profesorul de la Sorbona Em. de Martonne, care în calitatea lui 
de expert al Conferinţei de Pace de la Paris, când a fost trimis în Basarabia 
să examineze situaţia din punct de vedere etnic, a ştiut să rămână pe deplin 
obiectiv şi a prezentat Conferinţei referatul cel mai favorabil cauzei noastre.

b) De Alexandru Vaida‑Voevod, care după un şir de demersuri 
fără succes, făcute de alţii, a ştiut, prin felul său de a fi, să convingă pe 
conducătorii Conferinţei de dreptatea cauzei noastre şi, cu toate uneltirile 
mârşave ale duşmanilor noştri Krupenski, Şmidt, Ţiganco et Co., să capete 
consimţământul Conferinţei pentru ratificarea Unirii noastre.

Tot aici este locul să pomenim, cu toată recunoştinţa şi pietatea, pe 
fruntaşii nobilimii noastre basarabene, care în secolul trecut au luptat din 
răsputeri pentru menţinerea în Basarabia a limbii, legiuirilor şi obiceiurilor 
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vechi moldoveneşti, precum şi contra rusificării forţate a acestei provincii 
moldoveneşti.

Iată aceste nume, care niciodată nu trebuiesc uitate:
Alexandru Scarlat Sturdza, I. M. Sturdza, Gh. Dimitriu, Constantin 

Toma Stamati, Alexandru Tadeu Haşdeu, Alexandru Matei Cotruţă, Ştefan 
C. Gonata, Constantin P. Cazimir, Gheorghe Spiridon Gore, Nicolae Ştefan 
Casso, Petre Gh. Leonard, Ion V. Cristi, Ion Sârbu, Pavel V. Dicescu, 
Constantin D. Chiriac, Mihail Lazo, fraţii Vasile, Mihail şi Gheorghe 
Stroescu, Vasile I. Anghel, Vladimir Herţa, Vasile Bogdan, Pavel Gore, 
Neculai Alexandri, D. C. Crăciunescu, D. D. Caravasili, Alexandru Exarchu, 
D. Meleghi, pleiadă la care trebue să adăugăm numele mazililor soroceni 
Vasile A. Florea şi Vasile Gr. Sacara, precum şi a veteranului naţionalist 
Niculae Gr. Vulpe din Bolgrad.

Astfel, Pronia Dumnezeiască a voit, ca Basarabia, cea mai uitată şi cea 
mai oropsită din toate provinciile noastre subjugate, să vină ea cea dintâi, la 
sânul Patriei Mame şi să-i aducă ei, în starea de nespusă durere şi suferinţă, 
în care se află, cel dintâi cuvânt de mângâiere, de îmbărbătare şi de nădejde, 
că ceasul „izbăvirii“ şi al Unirii tuturor românilor se apropie.

I X .  S p u l b e r a r e a  c a l o m n i i l o r 

Aici este locul să protestăm cu toată energia şi indignarea contra tuturor 
duşmanilor noştri din lăuntru şi din afară, care şi până azi încă colportează 
minciuna şi calomnia, că Unirea s-ar fi făcut sub teroare şi prin corupţie.

Sub teroare? De atâta trei deputaţi – Osmolovski, Starenki şi Balamez – 
votează pe faţă contra Unirii?

Prin corupţie? De atâta liderii Blocului Moldovenesc – Vasile Ţanţu şi 
Vasile Cijevschi, toartă viaţa lor, s-au zbătut în lanţurile mizeriei şi, până la 
sfârşitul vieţii, nu au putut scăpa de sărăcie?

Afirmăm cu toată tăria, noi toţi martori ai vremii, că Unirea s-a făcut 
în mod absolut liber.

Rolul armatei române s-a mărginit numai la menţinerea ordinei, pentru 
ca Sfatul Ţării să-şi poată îndeplini misiunea istorică în deplină linişte şi cu 
deplină seninătate.

Anii 1917 şi 1918, nu au fost o epocă de materialism brutal şi 
mercantilism meschin, ci de abnegaţie şi idealism, pentru care o mulţime 
de oameni au plătit cu viaţa.

Că duşmanii noştri de peste Nistru au fost tendenţios informaţi, se 
vede din protestele nesăbuite: a) ale Comisarului Poporului de la Externe, 
Cicerin, care, în 1918, afirma că Sfatul Ţării a fost compus din mari 
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proprietari şi b) ale lui Maklacov, fost ministru ţarist la Paris, care, în 
1919, făcea afirmaţia la Conferinţa de Pace, că Sfatul Ţării a fost alcătuit 
din bolşevici. Bineînţeles, şi unul şi altul erau departe de adevăr, căci 
majoritatea zdrobitoare a Sfatului Ţării a fost formată din reprezentanţii 
răzăşimei şi ţărănimii noastre basarabene, aleşi pe baza votului corporatist 
de încredere de tagmă.

X .  M e r i t e l e  ş i  g r e ş e l i l e  t r e c u t u l u i

După Unire, multe lucruri bune s-au realizat în provincia noastră, dar 
şi mai multe încă au rămas să fie înfăptuite.

In afară de Şcoală, Biserică, Justiţie şi Administraţie, care au făcut 
progrese mari indiscutabile, noi basarabenii ne putem mândri cu reforma 
agrară, pe care am înfăptuit-o şi pe care încă nici o ţară din lume nu a 
putut-o realiza, cum am realizat-o noi.

Era şi o necesitate absolută, atât din punct de vedere social, căci ţăranii 
noştri, talpa ţării, erau nevoiţi să emigreze în Caucaz, Turkestan, Amur, 
Ussuriisk şi alte regiuni sălbatice din Asia, cât şi din punct de vedere 
naţional, căci majoritatea terenurilor agricole din Basarabia se aflau în 
mâinile străinilor, la care ţăranii noştri moldoveni trebuiau să fie sau argaţi, 
sau arendaşi.

Bineînţeles, în lumea aceasta totul este relativ. Dar celor ce ne critică 
cu patimă şi răutate, le putem recomanda un lucru:

Să-şi arunce privirea peste apa Nistrului şi să-şi aplece urechea pe 
malul lui, ca să vadă şi să audă ceia ce se petrece dincolo.

Totuşi, dacă nu s-a făcut tot ce am dorit şi ce a trebuit să se facă, 
vinovatul cel dintâi nu a fost centrul, care ne-ar fi neglijat cu intenţie, ci noi 
înşine. Nu am avut noi în permanenţă reprezentanţii noştri în parlamentul 
şi mai ales în Guvernul Ţării?

Cea dintâi şi marea greşeală a noastră, trebuie să o spunem verde, a 
fost, că noi, puţini la număr cum eram, de la început ne-am permis luxul să 
ne dezbinăm într-atâtea partide şi grupări politice.

Aceasta dezbinare a fost fatală pentru interesele mari ale moldovenimii 
noastre basarabene.

Hidra pseudo-democratică, cosmopolită şi internaţională, a reuşit uşor 
să pătrundă, să troneze şi să dicteze în altarul vieţii noastre publice.

Din cauza dezbinării, duşmănindu-ne şi bârfindu-ne reciproc, nu 
am contribuit noi oare la descurajarea şi demoralizarea maselor noastre 
ţărăneşti?

Nu am fost şi noi de vină, că s-au dezbinat şi s-au duşmănit între ei 
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ţăranii noştri, că şi dintre ei s-au format bresle ruşinoase de agenţi electorali, 
de bătăuşi profesionişti şi de hoţi de urne? 

Nu am îndemnat şi noi pe învăţători şi pe preoţi să-şi părăsească şcoala 
şi biserica şi să se pună în slujba partidelor noastre?

Din cauza aceasta, în învăţământ, administraţie şi chiar în parlament, 
nu au putut intra cei mai buni, cei mai vrednici şi cei mai pregătiţi, ci adesea 
ori indivizi, care nu au avut şi n-au absolut nimic comun nici cu trecutul 
nostru, nici cu interesele şi năzuinţele noastre naţionale.

Dar presa străină şi înstrăinată? Nu a fost şi ea, în opera ei de destrămare 
a solidarităţii noastre naţionale şi de ponegrire a tuturor înfăptuitorilor 
Unirii, nu a fost ea oare încurajată şi de ai noştri?

Din cauza democratismului nostru cosmopolit, limba românească, 
nici după 20 de ani de la Unire, nu a parvenit să fie respectată chiar de 
„intelighenţii” noştri moldoveni. 

O mulţime de funcţionari, preoţi, învăţători, magistraţi şi pensionari 
moldoveni, plătiţi din sudoarea ţăranului nostru român şi apăraţi de baioneta 
neadormită a soldatului nostru, nici până azi nu voiesc să părăsească urâtul 
obicei, ce ne aminteşte trecutul de robie, de a vorbi în public limba fostului 
nostru cotropitor.

Ce voiesc d-lor să manifesteze prin graiul străin, nu aşi putea răspunde 
precis. Dar am convingerea că ei dovedesc, că merită pe deplin porecla ce 
le-a fost dată de ruşi.

Am avut în Basarabia săptămâna de curăţenie şi deparazitare. Când va 
veni oare termenul şi pentru săptămâna de derusificare?

În sfârşit, nu sunt tot ai noştri vinovaţi, că „stilismul“, ce adaugă o nouă 
dezbinare în biserica noastră basarabeană, nu poate să dispară nici până 
astăzi?

X I .  Î n c h e i e r e

Iată în scurte cuvinte istoria luptelor şi suferinţelor noastre sub regimul 
hain muscălesc.

Iată povestea Unirii noastre, înfăptuită cu atâtea jertfe. După cum s-a 
văzut, Unirea nu a căzut din Cer ca mana biblică peste poporul lui Israel. Ea 
a fost rezultatul luptelor îndelungate şi a sacrificiilor înaintaşilor noştri. Ar 
fi fost deci, din partea noastră, o impietate să nu pomenim despre lupta lor.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi a românilor de inimă, s-a realizat idealul 
nostru naţional pe deplin, înfăptuindu-se statul românesc în graniţele lui 
fireşti istorice.

Nu dorim de la nici un vecin un petec de pământ străin. Dar nici din 
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pământul nostru adunat cu atâtea sacrificii, nu putem ceda o palmă nimănui 
şi niciodată.

Căci al nostru este, după toate drepturile Dumnezeieşti şi omeneşti. Şi 
al nostru trebuie să rămână pentru vecii vecilor.

Cu cât trec anii, cu atât mai măreţ apare actul Unirii de la 27 martie 
1918. Cu cât ne depărtăm de 1918, cu atât importanţa şi aureola Sfatului 
Ţării cresc tot mai mult.

Să mulţumim lui Dumnezeii, că ne-am învrednicit să punem fiecare 
câte o pietricică cât de mică, la temelia edificiului Unirii.

Publicat după Ioan Pelivan, Basarabia de sub oblăduirea rusească. Extras din revista 
„Viaţa Basarabiei”, nr. 1, 1941, Tipografia ziarului „Universul”, str. Brezoianu, nr. 
23‑25, Bucureşti, 19 p.
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