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CUVÎNT ÎNAINTE

Basarabie română, mereu prigonită şi trădată!
Cine, cum şi de ce te prigoneşte şi te trădează de-a lungul anilor? Cum 

se răsfrîng aceste acte asupra evoluţiei tale? Ce trebuie să întreprinzi 
pentru a-ţi făuri o viaţă nouă, fericită? La aceste şi la alte întrebări de 
căpetenie încercăm să răspundem în paginile cărţii de faţă.

De fapt, abordăm probleme esenţiale, dezvăluim fapte istorice pe 
care patriotarzii şi lichelele din partea locului se străduiesc fie să le pre-
zinte eronat, fie să le treacă cu vederea, fie să le falsifice în mod in-
tenţionat, cu obrăznicie; reactualizăm momente, situaţii, fapte, atitudini 
din trecutul ţarist al moldovenilor basarabeni; dezvăluim realităţi din 
perioadele sovietică şi postsovietică ale Basarabiei, inclusiv conflictul 
armat din estul Republicii Moldova din primăvara şi vara anului 1992.

„Nu poţi înlătura răul, fie el social, economic sau politic, dacă îl 
ascunzi, dacă nu-l analizezi, dacă nu-i promovezi alternativa”, scria în 
mod întemeiat Corvin Lupu în Revista „Transilvania”.

Ideea unui teritoriu comun tuturor românilor este atestată în sec. 
XIV, cînd prima oară se întîlneşte în documente titlul de „domn a toată 
Ungrovlahia”, adică de „domn al Valahiei de lîngă Ungaria”, şi cînd 
principatul de la est de Carpaţi, Moldova, este numit „Moldovlahia”, 
adică „Vlahia Moldavă”.

Ideea obîrşiei comune a românilor este completată de legendele 
„descălecării”.

În 1816, la Leipzig apărea prima lucrare de istorie veche a ţări-
lor române, „Istoria României”. Autorul ei, istoricul Daniil/Dmitrie 
Philippide (? – 1833), „a fost primul care a delimitat just teritoriul na-
ţional al românilor şi a dat, într-o lucrare ştiinţifică, teritoriului locuit 
de români numele de România. El a întrodus cel dintîi în istoriografie 
numele de România.

De la 1812 încoace, în Basarabia uionismul românesc se confruntă 
cu trei inamici istorici: expansionismul rusesc persistent; moldove-
nismul politic primitiv, care după 25 februarie 2001 a căpătat rangul 
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de cult politic; reacţionarismul grupurilor etnice alogene desprinse 
de ţărilre de origine şi stabilite de-a lungul anilor în părţile locului, 
concentrate cu precădere în localităţi urbane, asimilate din tată în fiu 
de grupul naţional rusesc, deprinse să slugărnicească regimurile co-
loniale şi ajunse, în noile condiţii, într-o poziţie socială şi naţională 
confuză, greu de suportat de către ele. Cum ar fi, în vremea de faţă, 
Asociaţia „Patria-Rodina”, condusă de un rusofon şovin, membru al 
Consiliului Municipal Chişinău, care se poartă cu aroganţă, îşi pune 
candidatura în toate alegerile din Republica Moldova şi dă lecţii de 
istorie conform istoriografiei sovietice mincinoase şi potrivit vede-
rilor Partidului Comuniştilor aflat la putere, cu care face opoziţie de 
faţadă. În acest sens activînd şi publicaţia de limbă rusă „Еврейское 
местечко” editată la Chişinău de un grup de evrei rusofoni.

Cartea dezvăluie adevăruri despre falsificarea istoriei, despre di-
scriminarea limbii române şi despre utilizarea limbii ruse în scopuri 
imperialiste în Basrabia ţaristă, sovietică şi postsovietică.Percepută 
de moldovenii contemporani ca mijloc de rusificare şi deznaţionali-
zare a popoarelor neruse, ca limbaj al falsificării istoriei popoarelor 
subjugate, limba rusă nu are dreptul nici măcar să pretindă la statu-
tul privilegiat de limbă de stat în Republica Moldova. Limba Româ-
nă este cea care merită şi trebuie să îndeplinească funcţiile de limbă 
oficială, de limbă de comunicare interetnică, de limbă a toleranţei, a 
respectului reciproc şi a bunei înţelegeri între locuitorii Basarabiei, 
indiferent de apartenenţa lor naţională.

Lucrarea conţine informaţii veridice despre comportamentul po-
litic al elitei intelectuale moldovene care, în virtutea rangurilor în-
alte privilegiate şi avantajoase pe care membrii ei le deţineau în 
perioada sovietică în viaţa socială, politică, economică, ştiinţifică şi 
culturală, şi-a arogat dreprul de a stabili statutul politic al Basarabiei 
postsovietice: acela de stat nomenclaturistic şi clientelar indepen-
dent faţă de Vest şi dependent faţă de Estul postsovietic.

O imensă cantitate de fapte, cazuri, situaţii atitudini demonstrea-
ză că statul Republica Moldova nu are nimic comun nici cu evoluţia 
firească a poporului român în general, nici cu procesul de devenire 
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a Moldovei istorice în special; şi nici cu voinţa populaţiei autohtone 
conştiente.

Republica Moldova reprezintă o continuitate a formaţiunilor admi-
nistrativ-teritoriale rezultate din anexările repetate ale Moldovei dintre 
Prut şi Nistru de către Rusia Ţaristă şi Rusia Sovietică, şi anume: re-
giunea Basarabia (înjghebată în 1813), gubernia Basarabia (încropită 
în 1873), R.S.S.M. (decretată abuziv la repezeală în 1940), R.S.S.M. 
(restabilită tot abuziv în 1944).

Citind cartea, ne vom da seama cine parazitează statalitatea mol-
dovenească şi cine este nevoit să suporte consecinţele neplăcute ale 
acestui fenomen nefast.

Partea a patra a cărţii, „Fenomenul minciunii în Republica Mol-
dova”, demonstrează că în Moldova de la est de Prut minciuna şi 
falsul au devenit un flagel general ce primejduieşte toate laturile 
activităţii umane: politica, instrucţia, educaţia, moralitatea, mass 
media, relaţiile interumane ş.a.m.d.

Această ediţie a cărţii este completată cu două capitole noi: Capi-
tolul X, ”Basarabia , Protocolul Adiţional Secret şi Tratatul de Pace 
de la Paris (1947)” şi Capitolul XI, „Ce sînt „Patrioţii Basarabiei” şi 
cum luptă ei împotriva unionismului românesc”.

 Personajele pozitive, nominalizate în lucrare, întruchipează pe 
moldovenii basarabeni conştienţi, care au participat, cu sutele de 
mii, la evenimentele de neuitat din anii 1988 – 1992. Grigore Vîr-
tosu şi Dumitru Popa reprezintă partea activă a luptătorilor antiso-
vietici, cu viziuni unioniste într-adevăr clare şi constante, înşelată şi 
trădată de guvernările postsovietice care i-au deturnat şi confiscat 
lupta. 

Timpul trece în favoarea clicilor politice ariviste, hrăpăreţe şi tră-
dătoare, care aproape de două decenii parazitează statalitatea mol-
dovenească. 

Sub regimul moldoveniştilor politici, Moldova de la est de Prut 
se expune permanent pericolului de a fi pierdută chiar de moldove-
nii însişi. 
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Atitudinea proMoldovenească, proEuropeană şi proNordatlantică 
a cerberilor statalităţii moldovene este demagogică, ipocrită şi cini-
că. 

Avem nevoie de Legi privind imposibilitatea prescrierii crimelor 
săvîrşite de funcţionarii statului sovietic totalitar, indiferent de cu-
loarea lor politică actuală.

Lucrarea se adresează oamenilor de bună-credinţă din toate do-
meniile şi de toate vîrstele.

Cartea se încheie cu un mesaj către cititori.
Recomandăm să se citească capitolele lucrării în ordinea în care 

sînt aranjate în cuprinsul ei.
Resping anticipat acuzaţiile potrivit cărora această carte cu mesaj 

unionist ar „submina statalitatea moldoveană” şi „vitalitatea idea-
lurilor naţionale moldovene” (clişee utilizate de cerberii comunişti 
ai statalităţii moldoveneşti), ar „spori românofobia” în Republica 
Moldova, ar „distruge Mişcarea de Eliberare Naţională şi Mişcarea 
Unionistă” din Basarabia şi ar „avea efecte inverse”: ar „îndepărta 
lumea de la ideea Unirii” (fragmente din articolul „Killerii redeş-
teptării naţionale” semnat de N. Dabija, L.A. din 15.04.2004). Res-
ping acuzaţiile potrivit cărora ideile unionismului românesc, rostite 
sus şi tare, ar însemna „antiromânism”, iar cei care le rostesc, le 
încurajează, le aprobă şi le simpatizează ar fi nişte „ţipălăi”, nişte 
„frontişti”, nişte „nimeni” care „luptă împotriva celor care pledează 
pentru unirea cu Ţara” pe ascuns; resping pseudoconcepţia potrivit 
căreia oamenii cu viziuni unioniste, basarabeni deschişi la minte şi 
la vorbă ar fi un fel de paria ai societăţii moldovene şi aşa mai de-
parte. Le resping pentru că în spatele lor se ascund scopuri tainice, 
crime grave, vicii reprobabile şi şmecherii politice. Pentru că ele 
distrag lumea de la problemele adevărate ale Basarabiei postsovie-
tice. Pentru că asemenea sloganuri politice se află în totală opoziţie 
cu moralitatea, realitatea şi normalitatea. Pentru că lucrurile nu se 
pot îndrepta prin strîmbătate. Pentru că în minţile multora dintre 
moldovenii basrabeni asemenea idei se pot transforma în repulsie 
faţă de poporul român.     

Autorul
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VOCABULAR

Acest mini-vocabular nu are pretenţii enciclopedice. Scopul lă-
muririi termenilor cuprinşi în el este de a-i ajuta pe cititori să în-
ţeleagă textul lucrării fără să consulte dicţionare explicative cu-
prinzătoare.

Basarabia = 1. (Înainte de mijlocul secolului 14) Numele Ţării 
Româneşti / al Munteniei. 2. (Înainte de anul 1812) Porţiunea de 
sud-est a Moldovei istorice, numită şi Bugeac. 3. (După anul 1812) 
Moldova dintre Prut şi Nistru, anexată şi rebotezată în acest chip 
de către Rusia ţaristă. 4. (Între anii 1918-1940) Parte componentă a 
României. 5. (Actualmente) Republica Moldova fără raioanele sale 
de la răsărit de Nistru (Transnistria).

„Coloana a cincea” = denumire generică pentru trădătorii folo-
siţi de către imperialişti pentru a organiza diversiuni, acte de sabotaj 
şi în general pentru a haotiza viaţa internă şi externă a unei ţări. Pri-
ma oară s-a folosit această expresie în anii războiului civil din Spa-
nia (1936-1939), cînd generalul forţelor fasciste (susţinătoare ale 
regimului monarhic) Mola, care înainta cu patru coloane împotriva 
forţelor din Madrid ce luptau pentru instituirea formei de guvernare 
republicane, a spus că el mai are o a cincea coloană în interiorul 
Madridului (referire la fasciştii care se aflau în oraş şi care-i îndepli-
neau ordinele în spatele frontului republican).

Ciuhoni = poreclă dată de ruşii din perioada ţaristă finlandezilor, 
mai rar estonilor, letonilor şi lituanilor.

Endosmoză = proces de trecere a unui fluid printr-o membrană 
din mediul exterior spre spaţiul înconjurat de ea.

Exosmoză = proces de trecere a unui fluid printr-o membrană 
din spaţiul mărginit de ea către mediul dimprejurul ei.
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În citat, termenii au sensul de rusificare prin ocuparea unor te-
ritorii străine şi colonizarea lor cu ruşi şi rusificaţi din alte regiuni 
ale imperiului, prin amestecarea etniilor şi asimilarea elementelor 
etnice neruse, pe care aceste procese le fac să-şi piardă trăsăturile 
caracteristice proprii (limba, cultura, obiceiurile, demnitatea naţio-
nală, conştiinţa propriului trecut etc.).

Găgăuzi = Populaţie de origine şi de limbă turcă şi de religie 
creştină de rit ortodox, strămutată după 1812 (anul anexării Basa-
rabiei de către Rusia) din Peninsula Balcanică (nordul Bulgariei de 
azi) în sudul Guberniei Basarabia, de către autorităţile coloniale 
ruse pentru a modifica structura demografica a provinciei în defa-
voarea autohtonilor de limbă şi origine română, unde ulterior a fost 
rusificată. Conform recensămîntului realizat între anii 1816-1817, 
populaţia Guberniei Basarabia era de aproximativ 500.000 de locui-
tori; din acest număr autohtonilor revenind circa 85%, iar găgăuzi-
lor aproximativ 0,2%. În anul 1970, în Basarabia locuiau 125.000 
de găgăuzi (potrivit statisticii sovietice).

Hoholi = (În timpul regimului ţarist), poreclă dată maloroşilor, 
ucrainenilor.

Kaţapi = (În timpul Rusiei ţariste), poreclă dată velicoroşilor de 
către maloroşi; în părţile noastre termenul se foloseşte şi cu sens de 
„rus ortodox de rit vechi”.

Krîniţia = În limba ucraineană înseamnă „izvor”;
Malorosia = (În Imperiul Rus), denumire a Ucrainei, întrebuinţa-

tă în actele oficiale, în izvoare istorice şi în istoriografia velicorosă.
Maloroşi = (În timpul ţarismului), denumire a ucrainenilor.
Legenda Mancurtului (fragment din cartea cu acelaş titlu, „Li-

teratura artistică”, Chişinău 1989; text de Cinghiz Aitmatov, tălmă-
cire din limba rusă de Ala Cupcea). 

Mare de tot era largul stepei. Odinioară prin aste locuri hălăduiau 
juanjoanii cei de amarnică pomenire, nişte venetici ce cotropiseră de 
îndelungată vreme aproape tot meleagul Sarozeci. Vieţuiau prin par-
tea locului şi alte seminţii nomade, şi între ele necontenite războaie 
se iscau pentru păşuni şi fîntîni. Ieşeau biruitori ba unii, ba alţii...
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Zise dintru început legenda că juanjoanii se purtau nemaipome-
nit de crunt cu ostaşii ce le cădeau în prinsoare... Mai întîi erau raşi 
pe cap pînă la piele... Tăind pielea de pe grumazul unei cămile în-
junghiate în bucăţi, le trăgeau, aburinde încă, pe capetele rase ale 
prinşilor, de se lipeau pe dată ca nişte cataplasme. Asta se chema „a 
pune şire”. Cel ce era supus unei asemenea proceduri fie că murea, 
neputînd să îndure cazna, fie ca-şi pierdea pentru toată viaţa memo-
ria, transformîndu-se în mankurt-rob ce nu-şi ţinea minte trecutul... 
După ce i se trăgea pe cap acel şire, gîtul oricărui osîndit era cetluit 
într-un butuc, pentru ca acei puşi la încercare să nu se poată atinge 
cu capul de pămînt... Osîndiţii erau duşi cît mai departe de sălaşele 
omeneşti, ca să nu li se audă răcnetele sfîşietoare, şi erau lepădaţi 
în bătaia soarelui, fără apă şi mîncare, cu mîinile şi picioarele lega-
te... Din 5-6 rămîneau cu zile unul sau doi mankurţi. Nu piereau de 
foame şi de sete, ci numai din acele neomeneşti chinuri, pe care le 
pricinuia acea piele crudă de cămilă, cînd se usca şi se strîngea... 
Numai în a cincea zi veneau juanjoanii să vadă de a rămas în viaţă 
vreunul din cei osîndiţi... Celor rămaşi în viaţă li se dădea de băut 
şi de mîncat, întorcîndu-li-se astfel puterile. Acesta era robul-man-
kurt, lipsit cu sila de memorie, şi anume de atîta nespus de scump, 
preţuind cît zece robi sănătoşi... 

Mankurtul nu ştia cine este el, din ce neam se trage, nu-şi cunoş-
tea numele, nu-şi ţinea minte copilăria, tatăl şi muma, într-un cuvînt 
nu se simţea a fi făptură omenească. Lipsit de înţelegerea propriului 
„eu”, mankurtul prezenta un şir de avantaje din punct de vedere gos-
podăresc. Fiind adus la starea de dobitoc, era cu desăvîrşire supus şi 
neprimejdios. Nici prin gînd să-i treacă vreodată că ar putea fugi... 
Mankurtul nu se cerea sa-l supraveghezi, să-l ţii în pază... Asemeni 
unui cîine, mankurtul îşi cunoştea numai stăpînul... Toate năzuinţele 
lui se reduceau la săturarea pîntecului. Alte griji n-avea...

Mankurtizare = aici termenul are sensul de deznaţionalizare a 
moldovenilor; în sens mai larg, termenul exprimă starea popoarelor 
deznaţionalizate da marea putere colonială din răsărit, starea oame-
nilor lipsiţi de conştiinţă naţională sau cea a persoanelor cu conştiin-
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ţă naţională deformată – stări la care se ajunge prin aplicarea unor 
politici coloniale speciale.

Mankurt = persoană supusă acestui proces. (în Republica Mol-
dova, ultimii doi termeni au început să se răspîndească pe cale orală 
şi scrisă prin anii 1988-1989 şi reprezintă o inspiraţie din romanul 
scriitorului kirghiz Cinghis Aitmatov – „Ziua trage după sine dru-
mul secolului” – în care la un moment dat se povesteşte despre man-
kurţi: oameni răpiţi şi transformaţi în scavi, cărora prin tortură li se 
ştergea amintirea propriului trecut şi li se lua facultatea de a gîndi şi 
acţiona în mod independent).

Moldovenism politic = 1. Curent de gîndire politică, consec-
vent antiromânească, care s-a conturat mai întîi în Transnistria şi 
s-a extins apoi, după 1812, în Moldova dintre Prut şi Nistru, cu-
rent care neagă trăsăturile româneşti ale moldovenilor basarabeni şi 
transistrieni, consimilitudinea lor etnică, lingvistică şi spirituală cu 
moldonenii din Moldova de la asfinţit de Prut şi cu românimea din 
celelalte zone istorice româneşti, cu scopul de a înstrăina Basarabia 
de România şi de a menţine provincia în sfera de interese geopoliti-
ce ale Rusiei ţariste, sovietice şi post-sovietice. 2. Ramură a moldo-
venismului politic basarabean, ai cărei adepţi recunosc comunitatea 
românilor de pretutindeni, dar se împotrivesc unirii naţional-statale 
a Basarabiei cu naţiunea română şi statul român. 3. Idee împărtăşi-
tă şi propagată de pîlcuri răzleţe de intelectuali basarabeni, potrivit 
cărora restabilirea Moldovei istorice ar trebui realizată prin alipirea 
Moldovei dintre Prut şi Carpaţi la Republica Moldova. 

Moldovenist = adept al moldovenismului politic (în toate accep-
ţiile).

Nomenclatura comunistă /sovietică /autohtonă = grup social 
în R.S.S.M. învestit cu prerogative totalitare, eterogen din punct 
de vedere intelectual şi profesional, compus din demnitari de stat 
şi activişti de partid, savanţi şi scriitori, şefi de unităţi economice, 
de instituţii şi de organizaţii obşteşti care în perioada destrămării 
U.R.S.S. fie că a reprimat manifestaţiile publice antisovietice, fie 
că a făcut politică antiromânească, fie că a stat în expectativă, în-
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cercînd astfel să salveze Uniunea Sovietică, şi care după prăbuşi-
rea acesteia a creat în teritoriul R.S.S.M. statul nomenclaturistic şi 
clientelar Republica Moldova, pe care-l conduce tot el – grupul cu 
prerogative excepţionale, prin tertipuri politice. 

Suveranitate = Atribut fundamental al statului ce se caracteri-
zează prin deplină independenţă a puterii de stat faţă de orice alt 
stat şi care îşi găseşte expresia în dreptul statului de a-şi stabili şi în-
făptui în mod liber şi potrivit voinţei sale politica externă şi internă, 
fără nici un amestec din afară, dar şi prin obligaţiunea statului de a-
şi întări şi apăra suveranitatea şi independenţa prin toate mijloacele. 
Suveranitatea este inalienabilă şi indivizibilă. Încălcarea integrităţii 
teritoriale a statului constituie o violare brutală a suveranităţii aces-
tuia.

Velikoroşi = (În timpul regimului ţarist), denumire a ruşilor, care 
a căpătat o largă răspîndire începînd cu mijlocul secolului 19.

Zwei mal Zwei = Îmbinare de cuvinte germane cu sensul de „doi 
ori doi” sau „de două ori cîte doi”.
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Capitolul I
SUFERINŢELE MOLDOVENILOR 

PE VREMEA ŢARISMULUI

Motto:„Încordarea eroică a poporului român de a-şi crea unitatea statală, 
de a-şi cuceri dreptul la o viaţă liberă, s-a izbit în ultimele două secole, 

necontenit, de tendinţele cotropitoare ale Rusiei”. 
Pamfil Şeicaru

1. Testamentul lui Petru cel Mare

„În numele prea sfintei şi nedespărţitei Treimi, Noi Petru I-iu, 
tuturor descendenţilor şi succesorilor şi guvernului naţiunii ru-
seşti.

Marele Dumnezeu de la care ţinem existenţa noastră şi coroana 
noastră, luminîndu-ne cu lumina sa şi sprijinindu-ne cu sprijinul 
său, îmi îngădui a privi poporul rus ca un popor chemat în viitor 
la dominaţia generală a Europei. Întemeiez această cugetare a 
mea pe aceea că naţiunile Europei au ajuns, în mare parte, într-o 
bătrîneţe vecină cu pieirea spre care merg cu paşi mari; trebuie 
ca ele să fie lesne şi sigur cucerite de către un popor tînăr şi nou, 
cînd acesta va fi atins toată forţa şi creşterea sa. Privesc dar in-
vaziunea ţărilor Occidentului şi Orientului de către Nord ca o mi-
siune periodică decretată în cugetele Providenţei care tot astfel a 
regenerat poporul roman prin invaziunea barbarilor. 

Emigrările oamenilor polari sînt ca fluxul Nilului care, în toate 
epocile, îngraşă cu mîlul său ţările slăbite ale Egiptului. Am găsit 

BASARABIA ÎN COMPONENŢA 
IMPERIULUI RUS

Partea I
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Rusia gîrlă şi o las rîu; urmaşii mei vor face din ea o mare întinsă, 
destinată a face roditoare Europa sărăcită, şi undele ei se vor revărsa 
peste toate stăvilarele ce nişte mîini slăbănoage ar putea să-i aşeze în 
cale, şi descendenţii mei ştiu să-i dirijeze cursul; pentru aceea eu le 
las învăţămintele următoare pe care le recomand atenţiunii şi obser-
vaţiilor lor statornice.
 De a întreţine naţiunea rusă într-o stare de război permanent, 

a ţine soldatul rus în necontenit război, a nu-l lăsa să se repauseze 
decît pentru îmbunătăţirea finanţelor statului; a reforma armatele, a 
alege momentele oportune pentru atac. A face astfel ca pacea să ser-
vească războiului şi războiul păcii, în interesul măririi şi prosperităţii 
crescînde a Rusiei.
 A chema prin toate mijloacele posibile, de la popoarele in-

struite ale Europei, căpitani în timp de război şi savanţi în timp de 
pace, pentru a face să profite naţiunea rusă de foloasele celorlalte 
ţări, fără a face să le piardă pe ale ei proprii.
 A lua parte în orice ocaziune la afacerile şi certele Europei şi 

mai ales ale Germaniei care, fiind mai apropiată de noi, ne interesea-
ză de-a dreptul.
 A diviza Polonia întreţinînd tulburări şi gelozii continue; a 

interesa pe puternici cu preţul aurului, a influenţa dietele, a le corupe 
spre a avea o acţiune în alegerea regilor, a numi partizani şi a-i pro-
teja, a face să intre trupele moscovite şi a le ţine în ţări străine pînă 
ce va veni ocaziunea pentru ca să rămînă acolo pentru totdeauna. 
Dacă puterile vecine se opun, a le potoli momentan îmbucăţind din 
ţară pînă se va putea lua tot ce este de luat.
 A lua de la Suedia cît se va putea mai mult şi a face să fim 

atacaţi de ea pentru a avea un pretext de a o subjuga. Pentru aceasta, 
trebuie izolată Danemarca de Suedia şi a întreţine rivalitatea lor.
 A lua totdeauna pe soţiile principilor ruşi dintre principesele 

Germaniei, pentru a înmulţi alianţele ca familii, a apropia interesele 
şi a uni Germania cauzei noastre sporindu-ne influenţa.
 A căuta de preferinţă alianţa Engliterei pentru comerţul no-

stru cu o putere care are mai multă trebuinţă de noi pentru marina 
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sa şi care poate fi mai folositoare dezvoltării marinei noastre. A da 
în schimb lemnul nostru şi alte produse contra aurului ei şi a stabili 
între neguţătorii, mateloţii lor şi ai noştri raporturi continue care să-i 
formeze pe ai noştri în marină şi comerţ.
 A se întinde neîncetat către Nord, în lungul Balticei, precum şi 

spre Sud, în lungul Mării Negre.
 A se apropia pe cît este posibil de Constantinopol şi Indii. Cel 

ce va domni peste aceste ţinuturi va fi adevăratul suveran al lumii. 
Prin urmare, a provoca războaie continue atît turcului cît şi Persiei. 
A aşeza şantiere pe Marea Neagră, a se face stăpînă din ce în ce mai 
mult peste această mare, precum şi peste Baltica, punct îndoit şi ne-
cesar la reuşita proiectului; a grăbi decadenţa Persiei; a pătrunde 
pînă la Golful Persic; a stabili dacă este posibil, prin Siria, vechiul 
comerţ al Orientului şi a înainta pînă la Indii, care sînt antrepozitul 
lumii. Odată ajunşi acolo, n-am avea nevoie de aurul Engliterei.
 A căuta şi a întreţine cu grijă alianţa Austriei, a sprijini în apa-

renţă ideile sale de domnie suitoare asupra Germaniei şi a provoca 
împotriva ei şi pe sub mînă gelozia prinţilor. A face să se ceară aju-
toarele Rusiei de către unii, ca şi de către ceilalţi şi a impune asupra 
acestor ţări un fel de protecţiune care să prepare domnia viitoare.
 A interesa Casa Austriei ca să gonească pe turc din Europa, şi 

a neutraliza geloziile sale din timpul cuceririi Constantinopolei, pro-
vocînd un război cu vechile state ale Europei, sau dîndu-i o porţiune 
din cucerire care i se va lua înapoi mai tîrziu.
 A întruni împrejur toţi grecii dezbinaţi sau schismatici, care 

sînt răspîndiţi în Ungaria sau Polonia, a-i centraliza, a-i sprijini şi a 
stabili dinainte o predominare universală printr-un fel de autoritate şi 
de supremaţie sacerdotală; vom avea atîţia prieteni printre fiecare din 
inamicii noştri.
 Suedia dezmembrată. Persia învinsă. Polonia subjugată. Tur-

cia cucerită. Armatele noastre reîntrunite. Marea Neagră şi Baltica 
păzite de corăbiele noastre. Trebuie deocamdată a propune separat şi 
foarte secret Curţii din Versailles, pe urmă Curţii Vienei de a împărţi 
cu ele imperiul universului. Dacă una din doua acceptă, ceea ce este 
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nelipsit dacă vom flata ambiţia şi amorul lor propriu, a se servi de 
una pentru a sfărîma pe cealaltă, angajînd cu dînsa pe rînd o luptă 
care nu va fi îndoielnică, Rusia posedînd pentru ea tot Orientul şi o 
mare parte a Europei.
 Dacă, ceea ce nu e probabil, fiecare din ele ar refuza oferta 

Rusiei, trebuie a le crea certuri şi a face să se ruineze una pentru alta. 
Atunci, profitînd de un moment decisiv, Rusia ar tăbărî trupele sale 
concentrate mai dinainte asupra Germaniei.

În acelaşi timp, două flote considerabile ar pleca una din Azov şi 
cealaltă din portul Arhanghelsk încărcate cu trupe asiatice, sub con-
voiul flotei armate ale Mării Negre, ale Balticei. Înaintînd prin Medi-
terană şi prin Ocean, ele ar inunda Franţa de o parte şi Germania de 
altă parte şi aceste două ţinuturi biruite, restul Europei ar trece lesne 
sub noi, fără a mai da o lovitură de puşcă.

Astfel se poate şi trebuie să fie supusă Europa.”
Testamentul lui Petru cel Mare a fost descoperit de cavale-

rul francez d`Eon, în biblioteca împărătesei Rusiei, Elizabeta Pe-
trovna (1741-1761), fiica lui Petru cel Mare. Copia documentu-
lui a fost transmisă ministrului Choiseul de la curtea lui Ludovic al 
XV-lea (1715-1774), în septembrie 1769. Dar autorităţile franceze 
de atunci i-au neglijat descoperirea. „Miniştrii de la Versailles nu 
i-au dat importanţă, ei au considerat că planurile erau irealizabile şi 
scopurile himerice. În van, de pe patul de durere, mi-am scris Memo-
riile şi le-am trimis regelui, mareşalului de Belle Isle şi abatelui de 
Bernis, marchizului de L`Hopital – trimis de curînd la Petersburg, în 
locul cavalerului Duglas – şi de asemenea contelui de Broglie, amba-
sador în Polonia, pentru a le face cunoscut intenţiile secrete ale Rusiei 
care, de la moartea lui August al III-lea, vrea să trimită trupe în Polo-
nia şi să pună mîna pe ea, conform planului lui Petru cel Mare. Toate 
aceste avertizări au fost citite fără atenţie, pentru că eram tînăr, dar 
azi (1772) se suferă urmările nefericite ale lipsei de încredere în tine-
reţea mea” – scrie de`Eon în „Memoriile” sale, republicate de Editura 
Grasset, în anul 1936 (Pamil Şeicaru, Scrieri, vol. 3, pag. 264, Editura 
Victor Frunză, Bucureşti, 2003).
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Aşadar, „Testamentul” nu este „falsificatul unui scriitor francez 
obscur”. Ideile cuprinse în el s-au manifestat ulterior prin războaiele 
de expansiune colonială pe care le-au dus mai toţi împăraţii Rusiei 
de după moartea lui Petru cel Mare şi prin activitatea diplomatică 
dezbinatoare a guvernărilor ruseşti din secolele XVIII-XX. 

„Ca şi tătarii, ruşii totdeauna au avut lăcomia pămîntului”, scria 
Nicolae Iorga. 

„La noi, în sferele înalte ale Rusiei, există o pasiune pentru cu-
cerire, sau mai bine zis, pentru a răpi ceea ce, după părerea guver-
nanţilor, e prost păzit (что плохо лежит)… Orice licean poate să 
se convingă că marele imperiu rus, în curs de o mie de ani a existen-
ţei sale, s-a format prin aceea că treptat-treptat, cu forţa armelor, 
a înghiţit popoarele slave care trăiau în Rusia, iar prin diferite alte 
căi o masă întreagă de naţionalităţi, prezentînd un conglomerat de 
diferite popoare. De aceea, la drept vorbind, Rusia nu există, ci 
există imperiul rus. După ce am înghiţit o masă întreagă de neamuri 
străine şi după ce le-am răpit pămînturile, în „Dumă” şi în ziarul 
„Novoe Vremea” a apărut semicomicul partid naţional, care de-
clară că toată „Rusia” trebuie să fie pentru „ruşi”, cu alte cuvinte, 
pentru cei care mărturisesc religia ortodoxă şi au numele de familie 
cu terminaţia în „ov” şi care citesc „Russkoe Znamea” şi „Golos 
Moskvî”. Prin ce a rezistat în fond imperiul rus? Exclusiv numai 
prin forţa armelor sale. Dar nu în faţa culturii noastre şi bisericii 
noastre birocratice se închină lumea. Cînd însă s-a văzut că Rusia e 
un colos pe picior de lut, atunci tabloul imediat s-a schimbat”, con-
stată omul rus, nu român, S. Witte, fost prim-ministru al Rusiei.

În ce priveşte invaziile barbare asupra Imperiului Roman, la care 
se referă „Testamentul” lui Petru cel Mare, ele n-au „generat” popo-
rul roman, ci l-au distrus. După aceste năvăliri a urmat o lungă pe-
rioadă de întuneric şi decădere în toate domeniile activităţii umane. 
La o stare de normalitate şi dezvoltare s-a putut ajunge abia în epoca 
Renaşterii (secolele XIV-XVI).
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2. Panslavismul şi poporul român

Panslavismul reprezintă un curent social-politic, fondat de scrii-
tori şi istorici ruşi (M.P.Pogodin, I.S.Axacov şi alţii), orientat spre 
unirea popoarelor slave într-un singur stat creştin-ortodox, dominat 
de ţarii şi patriarhii ruşi, răspîndit mai ales în rîdurile păturilor inte-
lectuale din Rusia, în perioada cuprinsă între sf. sec.XVIII şi încep.
sec.XX. 

Motivaţiile expansiunii ruseşti spre Carpaţi au fost exprimate de 
demnitari şi autori de opere politice ruşi, adepţi ai panslavismului.

„Încă în 1802, deci cu zece ani înainte de prima răpire a Ba-
sarabiei (1812), prinţul Voronţov, vorbind ţarului Alexandru I de 
Moldova şi Valahia, a căror populaţie românească întrerupea Con-
tinuitatea slavă spre Balcani, a recomandat ţarului următoarea so-
luţie: „Ar putea să servească drept un bun argument politic dacă 
am sfătui populaţia moldavă şi valahă să se strămute în Rusia şi să 
colonizeze în special teritoriile pustii dintre Bug şi Nistru”(„Scrieri”, 
Pamfil Şeicaru, pag. 268. EVF, Bucureşti, 2003).

Ioseph Fronton (generalul rus de origine franceză), în ale sale 
„Amintiri de la Marele Cartier General de la Dunăre, 1806-1810” 
scrie: „Acest popor, românii au trăsături complect distincte şi nu 
pot să-mi ascund ciuda privind harta, pentru că opt milioane de 
români, străini de rasa noastră slavă, se găsesc aici pe încîntatele 
coline ale Carpaţilor, ca o săgeată înfiptă între naţiunile slave şi 
împiedicînd viitoarea lor unire. Dacă în loc de români ar fi fost sîrbi 
sau bulgari, ce uşor s-ar fi soluţionat problema orientală sau mai 
exact, slavă” (vol.1, pag. 37).

Leo Aristidovici Casso (1865-1914), ministerul învăţămîntului pu-
blic din Rusia ţaristă (1910-1914), cu ocazia centenarului răpirii Basa-
rabiei (1912) a publicat cartea „Rusia la Dunăre şi constituirea regiunii 
Basarabia”. În lucrare se menţionează: „Populaţia din ambele părţi, 
Moldova şi Basarabia, ca şi din Valahia, pare destinată să separe pe 
slavii din nord de cei din sud şi să împiedice frăţeasca lor unire”.

Nicolae Berdiaev, autor de lucrări politico-filosofice în domeniul 
ortodoxiei, gîndea ca şi Stalin despre aşa-zisul obstacol românesc: 
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„Bolşevismul este a treia manifestare a atotputerniciei ruse, al impe-
rialismului rus, prima fiind cnezatul moscovit, şi a doua, imperiul lui 
Petru. Bolşevismul este o sinteză a lui Ivan cel Groaznic şi a lui Karl 
Marx” („Le Sources et le sens du communism russe / Sursele şi sensu-
rile comunismului rus”, pag.164).

Formula „Россия не может жить без империи” / „Rusia nu 
poate exista decît ca imperiu”, lansată actualmente de V. Jirinovski, de-
putat în Duma de Stat a Federaţiei Ruse şi lider al Partidului Liberal din 
această ţară, defineşte cît se poate de clar firea expansionistă a omului 
rus contemporan, urmaş al părinţilor panslavismului reacţionar.

Teritoriu anexat de Rusia în 1812.

Teritoriu anexat de Austria în 1775.

Dezmembrarea Moldovei istorice
(1775, 1812)
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În Rusia, acum o sută de ani

Ţăran-hodok. Aşa era numit ţăranul 
rus ales pentru a se deplasa în capitala 
Imperiului şi a cere Dumei de Stat re-
cunoaşterea şi respectarea drepturilor 
ţăranilor.
(Foto 1906. Reproducere după „Всемир-
ная История”)

Femei remorcînd o ambarcaţie împo-
triva cursului apei rîului Surà – afluent 
pe dreapta al Volgăi.
(Foto 1910. Reproducere după „Все-
мирная История”) 
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3. De la o sărutare împărătească la o anexare 
tîlhărească

Secolul 18 a fost marcat de o permanentă expansiune rusească 
spre sudul, vestul şi nordul Europei. Ţintele cuceritorilor erau ţăr-
murile Balticii, teritoriul din nordul Mării Negre, Constantinopo-
lul, strîmtorile Bosfor şi Dardanele, Dunărea, Peninsula Balcanică, 
Polonia şi cel puţin restul lumii slave, Principatele Române, alte 
popoare şi state situate în calea expansiunii lor. Profitînd de situaţia 
internaţională favorabilă creată de lupta dintre Anglia şi Franţa pen-
tru împărţirea lumii şi dominarea mărilor şi oceanelor, de scăderea 
puterii defensive şi ofensive a Turciei, de epuizarea Suediei, de ori-
ginea comună a slavilor, de credinţa comună ortodoxă a popoarelor, 
Rusia se proclamă apărătoare a creştinilor ortodocşi şi a popoarelor 
înrudite cu ruşii; sub masca eliberării lor, trece la realizarea scopu-
rilor sale agresive, spre a domina, cel puţin, lumea ortodoxă, slavă 
şi neslavă. „Războaiele Rusiei împotriva Turciei au loc întotdeau-
na atunci cînd la graniţa de apus a Rusiei domneşte pacea şi cînd 
Europa este ocupată, într-un fel sau altul, în altă parte”, constata 
Karl Marx. „… Niciodată situaţia internaţională nu a fost atît de 
favorabilă planurilor de cucerire ale ţarismului ca în 1762, cînd 
marea curvă Ecaterina a II-a s-a urcat pe tron”, conchidea acelaşi 
autor. O altă manevră la care recurgea deseori Rusia ţaristă pentru 
a-şi atinge scopurile era cererea ei de a li se acorda teritoriilor pe 
care intenţiona să le acapareze statutul de teritorii independente sau 
de teritorii autonome.

La asemenea uneltiri a recurs Rusia ţaristă şi pentru a pune stăpî-
nire pe Principatele Române. „De la intrarea lui Petru cel Mare în 
Principatele Dunărene, Rusia s-a îngrijit de „independenţa” lor”, 
constata Karl Marx. 

Prin Tratatul de la Luţk (13 aprilie 1711) dintre Dimitrie Cante-
mir şi Petru cel Mare, împăratul rus recunoştea hotarele Moldovei 
(„cele cuprinse între rîul Nistru, Cameniţa, Bender, cu tot ţinutul 
Bugeacului, Dunărea, graniţele Ţării Munteneşti şi ale Transilva-
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niei şi marginile Poloniei, după delimitările făcute cu acele ţări”, 
art. 11), se obliga să apere integritatea teritorială a Moldovei, dădea 
asigurări că ţara sa nu se va amesteca în treburile interne ale prin-
cipatului şi se angaja să respecte stipulaţiile înţelegerii ( „făgăduim 
că noi, cît şi urmaşii Măriei Noastre Ţarului, vom fi datori să păzim 
cu sfinţenie aceste articole, să le întărim în chip neclintit şi să le 
păstrăm pe vecie…”, art.16). 

Relatînd despre vizita lui Petru cel Mare la Iaşi, cronicarul Ion 
Neculce dezvăluie nu numai comportamentul ipocrit al monarhu-
lui rus („Iară împăratul era om mare, mai înalt decît toţi oamenii, 
iară atîta dragoste arăta către Dumitraşco Vodă, unde văzusă că 
s-au închinat de bunăvoia lui, că se tinde cu amîndouă mînele şi 
cuprinde pe Dumitraşco Vodă de grumaz şi-l sărută pe faţă, pe cap 
şi pe ochi, ca un părinte pre un fiu al său”), ci şi naivitatea clasei 
conducătoare moldovene, care „… l-au primit cu toată inima. Şi i 
s-au închinat ca unui împărat creştin… că doar îi va scoate de suptu 
jiugul robiei turcilor”. 

Cu ce s-au ales, în perioada imediat următoare, Ţările Române 
de pe urma acelor sărutări împărăteşti se ştie: cu instaurarea regimu-
rilor fanariote în ele, cu decapitarea domnului muntean Constantin 
Brîncoveanu şi a fiilor săi, dar, în primul rînd, cu plecarea forţată, 
pentru totdeauna a lui Dimitrie Cantemir în Rusia etc. 

Pe termen lung, Tratatul inutil de la Luţk, primirea fastuoasă a 
lui Petru cel Mare la Iaşi, bătălia pripită de la Stănileşti şi părăsirea 
forţată a Moldovei de către domnitorul ei au constituit actele iniţiale 
politice şi militare ale dezmembrării Moldovei istorice şi subjugării 
părţii ei de răsărit de către Rusia ţarilor. Ele au generat falsa idee, 
potrivit căreia pentru români lucoarea ar veni de la răsărit.

De manevrele amintite mai sus s-a folosit Rusia şi pentru a pune 
stăpînire pe Crimeea, în timpul războiului ruso-turc din anii 1768-
1774, „soldat cu independenţa Crimeei, care după patru ani a deve-
nit provincie rusă” (K. Marx).

Între anii 1711 şi 1774, Rusia a dus mai multe războaie cu Turcia 
şi Hanatul Crimeei (stat tătăresc ce cuprindea peninsula Crimeea şi 
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teritoriul din jurul Mării Azov, spre răsărit întinzîndu-se pînă la rîul 
Kuban). Drept urmare, Rusia şi-a extins dominaţia asupra unui vast 
teritoriu cuprins între fluviile Nipru şi Bug.

La sfîrşitul secolului 18 Rusia a participat la cele trei împărţiri 
imperialiste ale Poloniei (1772, 1793, 1795) şi la înăbuşirea răscoalei 
patrioţilor polonezi condusă de Tadeusz Kosciuszko (1794), împărţiri 
prin care Polonia a încetat să mai existe ca stat independent şi integral 
din punct de vedere teritorial, naţional, economic şi cultural. De pe 
urma acestor rapturi teritoriale Rusia s-a ales mai întîi cu o parte din 
Letonia (Latgalia) şi o parte din Bielorusia, cu o populaţie de peste un 
milion 300 de mii de locuitori şi cu oraşele Vitebsk, Poloţk, Moghilev, 
Gomel şi altele (în urma primei divizări), apoi cu toată Bielorusia de 
răsărit şi Ucraina din dreapta Nistrului (după cea de-a doua împărţire) 
şi, în sfîrşit, după reprimarea răscoalei amintite, statul rus se alege cu 
teritoriul Ucrainei de Vest şi cu cel al Bielorusiei de Vest.

În urma războiului ruso-turc din anii 1789-1792, prin Tratatul de 
pace de la Iaşi, teritoriul situat între Bug, Nistru şi Marea Neagră, 
care era stăpînit de statul tătăresc Edisan, este luat de Rusia. Prin 
anexarea acestui teritoriu, Rusia ajunge cu cuceririle sale la hotarele 
răsăritene ale Moldovei, „graniţa ei se deplasează de pe Bug pe 
Nistru” (K. Marx).

În anii care au urmat după acest război Rusia s-a pregătit pentru 
cel de-al cincilea război cu Turcia. A urmat războiul care a durat 
şase ani (1806-1812). Ameninţată de iminenta campanie militară a 
lui Napoleon Rusia s-a grăbit să semneze Tratatul de pace de la 
Bucureşti, mulţumindu-se numai cu Moldova dintre Prut şi Nistru. 
Articolul IV al acestui document prevede: „Prutul, din locul în care 
intră în Moldova pînă la gurile sale şi de acolo malul stîng al Du-
nării, pînă la Chilia şi la vărsarea ei în Marea Neagră, formează 
frontiera celor două imperii”. Articolul V al lui prescria: „Partea 
din Moldova aşezată pe malul drept al Prutului este abandonată şi 
dată Sublimei Porţi. Înalta Poartă Otomană cedează curţii imperia-
le ruseşti pămînturile din stînga Prutului”.
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Rusia a anexat Basarabia prin „încălcarea dreptului ce guverna 
în 1812 relaţiile dintre state: Turciei, ca putere suverană asupra 
Moldovei, nu-i era permis să dea teritoriile moldoveneşti Rusiei, ci 
avea obligaţia să le apere; violarea de către Rusia în 1812 a texte-
lor tratatelor dintre ea şi Moldova, prin care statul rus recunoscuse 
graniţa Moldovei ce cuprindea şi Basarabia, în special a tratatelor 
din 1656 şi 1711…” (Iftene Pop, „Basarabia, din nou la răscruce”, 
pag. 38).

Rusia s-a făcut stăpînă peste Basarabia profitînd de starea de regres 
economic şi militar în care se afla la vremea respectivă Imperiul Oto-
man. Ea şi-a încorporat-o prin violenţă, prin ameninţări cu aplicarea 
forţei armate şi prin utilizarea acesteia (repetatele ocupări ale Ţărilor 
Române de către oşti ruseşti făcînd parte din asemenea acţiuni). 

Rusia şi-a subordonat Basarabia cu ajutorul diplomaţiei perfide şi 
pe calea coruperii diplomaţilor otomani (drept exemplu poate servi 
pervertirea lui Dumitraşcu Moruzi, dragomanul Porţii, care, contra 
unor beneficii personale, în loc să se supună ordinului mai marilor 
săi de a tărăgăna tratativele de pace şi încheierea unui tratat de pace 
cu Rusia pînă la declanşarea invaziei antiruse de către Napoleon, el 
le-a accelerat, favorizînd astfel partea rusă şi dăunînd Moldovei). 

Contrafacerea sensului toponimului de Basarabia de asemenea 
face parte din metodele folosite de ruşi pentru subjugarea Moldovei 
dintre Prut şi Nistru. Despre împrejurările în care diplomaţii ruşi au 
falsificat sensul noţiunii geografice Basarabia şi despre scopul aces-
tui act informează şi savantul rus L. S. Berg: „Motivul care a deter-
minat ca denumirea părţii meridionale a acestei provincii (adică 
a Moldovei de la răsărit de Prut – n. n.) să fie extinsă asupra în-
tregului teritoriu este de natură politică. În conformitate cu una din 
clauzele Tratatului de la Tilzit, încheiat între Napoleon şi Alexandru 
I, Rusia se obliga să-şi evacueze, pînă la încheierea păcii, trupele 
din Moldova şi Muntenia. În decursul tratativelor ulterioare de la 
Paris, la sfîrşitul anului 1807, împuternicitul rus arăta că în tratat 
nu se vorbeşte nimic despre Basarabia, fapt pentru care a insistat ca 
ea să rămînă Rusiei, interpretînd noţiunea de Basarabia mai larg, 
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incluzînd în ea nu numai Bugeacul, dar şi întregul teritoriu dintre 
Nistru şi Prut”.

După anexare, ziarele ruseşti relatau despre „eliberarea” unui te-
ritoriu de sub jugul otoman, fără să-i indice şi denumirea exactă.

În felul acesta, cu ziua de 16/28 mai 1812 începe tragedia româ-
nilor basarabeni şi a teritoriului lor, care, din nenorocire, mai con-
tinuă şi azi.

4. Doi împăraţi, două regulamente, dar aceeaşi 
politică

După anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru de către Rusia 
autorităţile ţariste au instituit în teritoriul ocupat o nouă unitate 
administrativ-teritorială pe care au denumit-o Regiunea Basarabia 
(Бессарабская область). 

Iniţial, regiunea Basarabia a fost împărţită în 12 ţinuturi: Hotin, 
Soroca, Iaşi (în stînga Prutului), Orhei, Lăpuşna, Hotărniceni, Ben-
der, Cetatea Albă, Chilia, Ismail, Codru şi Greceni. Vechea tradiţie 
administrativă a fost extinsă şi la fostele raiale turceşti şi la Bugeac. 
În fruntea administraţiei civile a fost numit boierul moldovean Scar-
lat Sturza, stabilit de mai mult timp la răsărit de Nistru, unde avea 
moşii şi avere imobiliară, şi care slujise în armata rusă, ajungînd la 
gradul de general. La început, Sturza şi-a avut reşedinţa la Tighi-
na, dar după scurt timp la Chişinău, localitate care, printr-un ucaz al 
ţarului din 1818, a fost declarată capitală a Basarabiei. Puterea gu-
vernatorului civil era limitată de un „Sfat obştesc” compus din boieri 
moldoveni cu atribuţii asemănătoare celor ale divanului domnesc din 
Iaşi. Ţinuturile erau conduse de funcţionari de stat zişi „ispravnici”, 
cu atribuţii administrative şi judecătoreşti ca şi în Moldova.

După administrarea lui Sturza, toţi guvernatorii Basarabiei au fost 
numai ruşi.

În urma unor nemulţumiri ale populaţiei româneşti, exprimate în 
scrisori către ţar, întocmite de mitropolitul Gavril Bănulescu-Bodoni, 
prin care se protesta împotriva încălcării vechii legislaţii moldoveneşti, 
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în aprilie 1818 a venit la Chişinău însuşi Alexandru I. Cu acest prilej, 
el a promulgat aşa-numitul Aşezămînt al oblastei Basarabia – un regu-
lament prin care puterea executivă se încredinţa unui general-guver-
nator a cărui autoritate era îngrădită de un organ numit „Înaltul Sfat 
al oblastei”, compus dintr-un „nacialnic” (preşedinte), patru membri, 
viceguvernatorul şi doi judecători, toţi numiţi, şi şase deputaţi aleşi 
de nobilime pe un termen de trei ani. Ca limbă oficială pentru această 
instituţie se prevedeau rusa şi „moldoveneasca”. În instanţele de jude-
cată urma să fie folosită numai limba băştinaşilor. Judecăţile urmau să 
se facă „pe temeiul legiuirilor şi obiceiurilor Moldovei”.

Acest regulament, care acorda Basarabiei o oarecare autonomie, 
n-a durat mult, pentru că în 1825 a murit ţarul Alexandru I, iar ur-
maşul său, Nicolai I (1825-1855), introduce în toată Rusia un sistem 
de restricţii politice şi naţionale, care au dus la cunoscuta răscoală a 
decembriştilor din 1825 din Petersburg, apoi a polonezilor din 1830 şi 
a altor popoare subjugate de Rusia (ucraineni, kazahi).

În 1828, Aşezămîntul a fost abrogat. Începînd cu acest an în regiu-
nea Basarabia au fost întroduse legile şi instituţiile comune pentru tot 
Imperiul Rus. 

La propunerea lui Voronţov – prinţul, întreaga conducere a Basa-
rabiei a fost trecută în mîna guvernatorului militar investit cu funcţii 
administrative, poliţieneşti şi militare. Înaltul Sfat, cu membrii numiţi 
de acest guvernator, avea mai mult un rol consultativ. În fruntea ţi-
nuturilor erau numiţi numai „nacialnici” de origine rusă. Articolul 
63 al Noului Regulament interzicea folosirea limbii române în actele 
publice. Funcţionarii publici erau numiţi tot de guvernatorul militar. 
Ca să-şi găsească vreo funcţie în administraţie, moldovenii trebuiau 
să cunoască limba rusă. 

Începe o acţiune masivă de rusificare prin administraţie, biserică 
şi şcoală. În 1843 limba română a fost suprimată din toate instituţiile 
statului. În 1873, regiunea Basarabia a fost tranformată în gubernia 
Basarabia. În locul guvernatorului civil român au fost numiţi numai 
guvernatori militari ruşi, care nu cunoşteau nici limba localnicilor, 
nici legislaţia şi obiceiurile pămîntului. Iată şi numele lor: amiralul 
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Ciceagov (1813-1816); generalii: Harting (1813-1816), Bahmetiev 
(1816-1820), Inzov (1820-1823); Voronţov (1824-1844, supranumit 
vicerege al Basarabiei, sub a cărui administraţie s-au succedat şapte 
guvernatori civili – Catacazi (1823, grec, rudă cu Alexandru Ipsilan-
ti), Timkovski (1820-1825), Turgheniev (1828), Prajevski (1829), So-
rokunski (1829-1833), Averin (1833-1834) şi Feodorov (1834-1854).
Au urmat generalul Ilinski (1854-1856); Verailan (1857-1862, care 
şi-a dedicat guvernarea mai ales statisticii); Velio (1862-1863); An-
tonovici (1863-1867, care s-a ocupat cu precădere cu organizarea 
sistemului fiscal); Gangardt (1867-1871, care introduce în Basarabia 
zemstva); Şeveko (1871-1879, care în ultimul an de guvernare te-
legrafia lui Alexandru al II-lea că „Basarabia românească nu mai 
există”); Iankovski (1879-1881); Koniar (1881-1883); Konstantino-
vici (1883-1889, sub care, în Basarabia, apare prima gazetă cotidiană 
în limba rusă, octombrie 1889); Raaben (1899-1903); Urusov (1903-
1904); Haruzin (1904-1908); Kankrin (1908-1912); Kilhen (1912-
1915); Voronovici (1915-1917).

5. Mărturii nepărtinitoare

Jafurile şi fărădelegile guvernatorilor Basarabiei l-au scos din 
sărite chiar şi pe împăratul Alexandru al II-lea, care declara: „Sînt 
profund nemulţumit că toate intenţiile mele bune nu s-au realizat şi 
neregulile au ajuns la apogeu, din care cauză oameni nevinovaţi lasă 
căsuţele lor şi tot avutul şi fug de la noi, căutînd adăpost peste hota-
re”. Anchetatorul Svinin raporta cancelariei împărăteşti: „Greşelile în 
administraţia Basarabiei se explică nu prin vina boierilor moldoveni, 
ci prin vina guvernatorilor ruşi”. Din raportul acestui delegat aflăm 
că, într-un singur an, din judeţul Tighina au fugit peste Prut 900 de 
familii, din judeţul Codrilor 290, iar din judeţul Hotin 3359 de familii 
de români. 

Nici generalului Kiseleff nu-i scapă din vedere fuga în masă a mol-
dovenilor basarabeni. Într-un raport înaintat Petersburgului, el solici-
ta: „Aş dori ca Maiestatea Voastră să binevoiască a da ordin să se 
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constate cîţi locuitori au fost în 1812, cînd s-a încheiat pacea, şi cîţi 
din ei au fugit spre apus, preferînd jugul turcesc, administraţia noastă 
fiind pentru ei foarte grea”. 

Un alt trimis imperial, Storojenko, consemna: „Nu se vede că po-
pulaţia din Basarabia din 1806 ar fi progresat. Dimpotrivă, cînd au 
venit armatele noastre starea populaţiei era înfloritoare. Pe cînd acum 
guvernatorii nu fac decît abuzuri”. Iar contele Voronţov mărturiseşte: 
„Situaţia economică a Basarabiei era mult mai bună sub conducerea 
moldovenilor decît sub conducerea rusească, aici în Basarabia, unde 
e încă barbarism, oamenii fără vină sînt băgaţi în închisori, bătuţi, 
jefuiţi şi arşi”. 

Folosirea moldovenilor ca vite de transport l-a făcut pe Alexandru 
al II-lea să declare categoric: „Nu mai pot să permit mai departe ase-
menea grozăvii”. Despre starea românilor din Basarabia savantul rus 
N.N. Durnovo scria în anul 1908: „Poporul moldovean din Basarabia, 
datorită rusificării silnice, e transformat într-o hoardă de robi muţi şi 
ignoranţi. Acestui popor i s-a interzis să înveţe limba sa maternă în 
şcoli, i s-a interzis să se roage lui Dumnezeu în graiul părinţilor lui. 
Sute de mii de desetine din pămîntul său au fost împărţite coloniştilor 
ruşi, bulgari, germani şi aceasta făcîndu-se în scopul de a-i sili să-şi 
părăsească ţara. În 1908, peste 855 de familii ţărăneşti moldovene au 
trebuit să plece în Siberia, pentru a o coloniza. Bieţii oameni îşi lasă 
holdele roditoare pentru că nu mai pot trăi în ţara lor”. Iar generalul 
A.N. Kuropatkin, fost ministru de război al Rusiei, scria în anul 1910: 
„Populaţia românească a Basarabiei, anexată acum o sută de ani, 
trăieşte astăzi separată şi înstrăinată de populaţia rusă. În viitor, fie 
pe cale paşnică, fie în urma unui război, unitatea poporului român 
este de neînlăturat”. 

Karl Marx scrie: „Pentru a se răzbuna împotriva rezistenţei pasi-
ve opuse de poporul complet dezarmat, ruşii, în timpul retragerii lor 
din Valahia Mică (adică din Moldova – n.n.), s-au dedat la cele mai 
dezgustătoare atrocităţi şi distrugeri. Au luat cu ei întreaga vistie-
rie, peceţile şi arhivele administraţiei, precum şi obiectele bisericeşti. 
Înainte de plecare au înjunghiat vitele care au scăpat de la nenumă-
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ratele rechiziţii anterioare, dar nu le-au dus cu ei, ci le-au lăsat să 
putrezească, şi au făcut acest lucru numai pentru ca poporul să simtă 
toată cruzimea şi ura lor”.

Cînd generalului Kutuzov i se reproşa că impune taxe de cinci ori 
mai mari decît sumele percepute mai înainte de turci şi că ţăranilor ro-
mâni nu li se lasă nimic, comandantul de obicei răspundea în acelaşi 
fel: „Vi se lasă ochii, ca să puteţi plînge”.

Într-o scrisoare trimisă redacţiei ziarului „Petersburgskie novosti”, 
cu ocazia centenarului anexării Basarabiei de către Rusia, ministrul 
educaţiei M. Durnovo scria: „Ce-am făcut noi într-o sută de ani pen-
tru populaţia moldovenească, pentru progresul ei cultural? Nimic! 
Căci toate şcolile înfiinţate acolo n-au decît scopul de a transfor-
ma pe români în velicoruşi. Nici unul din episcopii de acolo nu ştie 
româneşte. Oricît de mic n-ar fi un popor, el cere să fie respectat, e 
mîndru de existenţa sa şi nu vrea să servească de îngrăşămînt ruşilor, 
nemţilor, ungurilor sau altor popoare… Românii au luptat vitejeşte 
contra turcilor şi maghiarilor pentru ţara lor, şi au mers cu ruşii la 
Plevna în 1877-1878: paisprezece mii de români basarabeni au că-
zut pe cîmpurile de luptă din îndepărtata Manciurie. Limba română 
e înlăturată din biserică. Basarabia a rămas foarte în urmă faţă de 
România. Populaţia rusă venită aici ca funcţionari-rusificatori n-a 
ridicat pentru localnici nici prosperitatea materială, nici moralitatea, 
supunînd străinilor întreaga populaţie moldovenească, rămasă pînă 
azi într-o profundă ignoranţă”.

6. Deznaţionalizare prin colonizări şi strămutări

Pe la mijlocul secolului 19, cînd Rusia ducea războaie coloniale 
pentru cucerirea Caucazului de Nord, în această zonă geografică se 
vorbea în peste 200 de limbi diferite şi înrudite. Numai în Daghes-
tan, de pildă, se utilizau circa 20 de limbi. Din această cauză, micile 
popoare nord-caucaziene, foloseau simultan şi limbile arabă şi per-
sană, ca mijloace de comunicare între ele.
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După cotropirea Caucazului de Nord, autorităţile ţariste au înlă-
turat toate limbile şi au introdus în locul lor limba rusă. Acest proces 
a fost favorizat de mai mulţi factori, inclusiv: multitudinea limbilor 
întrebuinţate de popoarele nord-caucaziene; imposibilitatea de a în-
ţelege, de către aceste popoare, necesitatea acceptării unei sau cîtorva 
dintre limbile vorbite de ele drept limbi de comunicare între toate; ne-
dorinţa autorităţilor coloniale de a orienta dezvoltarea lingvistică din 
zonă pe această cale; aţîţarea vrajbei faţă de vorbitorii de altă limbă.

Impunerea limbii ruse popoarelor nord-caucaziene s-a efectuat 
după experienţele pe care ruşii le dobîndiră în acest domeniu în tim-
pul supunerii şi colonizării Siberiei, teritoriilor de la răsărit şi asfinţit 
de fluviul Volga şi a celor din nordul Mării Negre (sfîrşitul secolului 
16 – începutul secolului 19), spaţii imense populate de colectivităţi 
umane aflate pe trepte de dezvoltare începătoare, în cea mai mare 
parte popoare mici fără limbi culte şi scrise, fără organizaţii statale 
delimitate teritorial şi fără tradiţii culturale cu vechime.

Cu cît gradele organizării sociale şi dezvoltării spirituale şi materiale 
ale popoarelor subjugate erau mai înalte, cu atît rezistenţele lor faţă de 
rusificatorii ţarişti deveneau mai organizate şi mai puternice, căpătînd 
uneori forme de revolte armate, şi, ca urmare, cu atît şansele şi efecte-
le rusificării se micşorau. Prin aceasta se explică, de pildă, nivelurile, 
ritmurile şi duratele de rusificare diferite realizate de ruşi în rîndurile 
siberienilor, nord-caucazienilor, polonezilor, moldovenilor etc.

În momentul acaparării Moldovei dintre Prut şi Nistru, moldove-
nii basarabeni foloseau, în relaţiile dintre dînşii, doar graiul moldo-
venesc al limbii române.

Pentru a înlesni şi accelera rusificarea Basarabiei, autorităţile co-
loniale ruse au adus în provincie numeroase grupe de oameni de 
alte etnii (ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, polonezi, nemţi, evrei 
etc.) care nu cunoşteau / nu vorbeau limba moldovenilor. Găgăuzii 
şi bulgarii au fost atraşi din Dobrogea şi din sudul Dunării.

De prin 1814 în Basarabia au început să se stabilească, cu con-
simţămîntul funcţionarilor ţarişti, nemţi de prin părţile Varşoviei şi 
Bavariei. Cîrmuirea rusească a stimulat şi aşezarea unor evrei în 
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provincie; aceştia se stabileau mai ales în tîrguri, unde se ocupau cu 
negoţul. Ei erau scutiţi de impozite şi de serviciul militar pe un ter-
men de cinci ani. De aceste favoruri au beneficiat şi numeroşi evrei 
din gubernia Herson. Ruşii şi ucrainenii care se aşezau în Basarabia 
de obicei îndeplineau munci cu caracter administrativ; dar între ei 
erau şi preoţi, călugări, negustori, meseriaşi, veterani ai războaielor 
ruso-turce, cazaci, credincioşi de rit vechi, alte categorii de colonişti 
de origine slavă şi vorbitori de limbă rusă. Coloniştii primeau loturi 
de 60 de desetine (1 desetină = 1,10 ha), lemne pentru construcţia 
caselor, credite rambursabile în mai mulţi ani; toţi erau scutiţi de im-
pozite către stat pe un termen de cinci ani. Din păcate, moldovenilor 
li se dădeau numai cîte 12 desetine de pămînt de familie.

Datorită colonizărilor masive a început să se resimtă lipsa de pă-
mînt în rîndul moldovenilor.

Concomitent, Basarabia se depopula de autohtoni prin strămu-
tarea lor în zone sălbatice sau prost populate de la periferiile cele 
mai îndepărtate ale imperiului. Propaganda criminală ce se făcea 
printre ţăranii români din Basarabia de a se strămuta în regiuni-
le nepopulate ale Siberiei, Caucazului, Amurului, Turkestanului 
ş.a.m.d. îi determina pe mulţi moldoveni să-şi părăsească melea-
gurile natale şi să se îndrepte, în căutarea unei vieţi mai bune, 
spre locuri necunoscute, mulţi dintre ei ajungînd pînă pe ţărmul 
Oceanului Pacific. Unii mureau în timpul călătoriilor îndelunga-
te şi pline de greutăţi. Sosind la destinaţie, ţăranii moldoveni îşi 
dădeau seama că de pe noile suprafeţe agricole ce li se puneau 
la dispoziţie, mult mai mari decît loturile pe care ei le avuseră 
în Basarabia, se puteau obţine recolte mult mai mici decît în ţara 
natală, din cauza climei nefavorabile şi inferiorităţii solurilor din 
noile locuri. Dar de întors acasă nu se mai puteau întoarce, pentru 
că prea mare era distanţa, iar drumurile erau foarte costisitoare şi 
extrem de periculoase.

Strămutările moldovenilor înspre locurile cele mai îndepărtate 
ale statului rus au continuat în toată perioada de peste 100 ani de 
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dominaţie rusească în Basarabia. La fel şi colonizarea Basarabiei cu 
elemente alogene.

Astfel, în teritoriul moldovenesc anexat s-a creat, după 1812, 
o situaţie etnică şi lingvistică asemănătoare cu cea din Caucazul 
de Nord, un fel de polietnism şi multilingvism basarabean. Numai 
că acolo astfel de situaţie s-a statornicit istoriceşte, firesc, pe cînd 
aici, la noi, ea a fost creată în mod artificial, prin depopularea Mol-
dovei de moldoveni şi colonizarea ei cu străini.

Prin „nord-caucazierea” Basarabiei, ţarismul rus şi-a inventat 
motivaţii pentru introducerea limbii ruse în toate domeniile de ac-
tivitate, pentru transformarea acestei limbi într-un mijloc de co-
municare între grupurile etnice conlocuitoare (rol echivalent cu 
funcţia unei limbi de stat), pentru folosirea limbii ruse în scopuri 
imperialiste: deznaţionalizarea şi rusificarea tuturor locuitorilor 
provinciei, indiferent de originile etnice ale lor, de timpul, împre-
jurările şi modul în care ei s-au stabilit cu traiul aici.

Împuţinarea populaţiei autohtone în Basarabia a fost cauzată şi 
de fuga ţăranilor moldoveni peste Prut. Aceasta, la rîndu-i, era mo-
tivată de diferenţa dintre statutul social al mujikului rus şi al muie-
rii ruse (care în ţara lor, în condiţiile sistemului de şerbie, nu repre-
zentau decît nişte „suflete” lipsite de cele mai elementare drepturi 
omeneşti, fiinţe ce puteau fi vîndute, cumpărate, schimbate, însura-
te, măritate, judecate, bătute de către moşierii lor) şi starea ţărani-
lor moldoveni liberi (care aveau statut de răzeşi, erau organizaţi în 
obşti săteşti, în care pămîntul, moşia satului, se stăpînea în comun, 
iar loturile agricole se lucrau independent, şi unde se practica claca 
– munca colectivă benevolă bazată pe ajutor reciproc).

7. Ingerinţe în viaţa religioasă a românilor

După cum se demonstrează cu obiectivitate în mai multe 
lucrări despre istoria vieţii bisericeşti din Ţările Române, „Juris-
dicţia canonică a Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii asupra 
Basarabiei a fost abuzivă întotdeauna în istorie, pentru că a fost 
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nejustificată canonic şi fiindcă s-a instalat de fiecare dată ca ur-
mare a unor cuceriri politice”. Numeroase fapte istorice confirmă 
din plin acest adevăr. Vom încerca să expunem cronologic o parte 
din aceste fapte.

Ca parte componentă a Moldovei istorice, Basarabia (Moldo-
va dintre Prut şi Nistru) a fost teritoriu românesc încă din perioa-
da formării poporului român. Dovada cea mai evidentă a acestei 
realităţi este limba română pe care o vorbesc şi basarabenii, şi 
ceilalţi români.

În timpul lui Alexandru cel Bun (domn al Ţării Moldovei, 1400-
1432), Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a recunoscut, în 
anul 1401, Mitropolia Moldovei (cu reşedinţă la Suceava). Patriarhul 
Ecumenic care a recunoscut-o se numea Matei, primul Mitropolit al 
Moldovei fiind Iosif I Muşat. 

În anul 1595, Aron Vodă, numit şi Tiranul (domnitor al Moldo-
vei între anii 1591-1595), întemeiază o Episcopie la Huşi. Aceasta 
cuprindea şi ţinuturile Lăpuşna, Orhei, Soroca şi Tighina din stîn-
ga Prutului, care s-au aflat în supunerea Episcopiei de Huşi pînă în 
1812, cînd Rusia a anexat Moldova de la Răsărit de Prut.

Prin anii 1546-1595 se întemeiază la Brăila Mitropolia Proila-
viei care îşi extindea autoritatea şi asupra Cetăţii Albe, Bugeacului, 
Ismailului, Căuşenilor, Tighinei şi Dubăsarilor din partea estică a 
Nistrului, dar şi asupra Hotinului, Lăpuşnei şi a Orheiului. Această 
Mitropolie va dispărea ca urmare a realizării prevederilor Tratatului 
de la Adrianopol (1829), potrivit căruia Principatele Române urmau 
să rămînă sub ocupaţie rusească pînă la achitarea despăgubirilor de 
război de către Turcia. 

Întrucît această ocupaţie s-a prelungit pînă în 1834, Rusia a avut 
timp pentru a da curs unei alte imixtiuni ruseşti în treburile Biseri-
cii noastre. Printr-un ucaz al ţarului Nicolae I, bătrînul mitropolit 
grec Dositei Filiti a fost înlocuit cu mitropolitul grec Ignatie de Arta, 
care era un mare sprijinitor al politicii ruseşti în Balcani. Datorită 
opoziţiei pe care a manifestat-o faţă de anumite măsuri ale autori-
tăţilor militare ruse de ocupaţie, printr-o dispoziţie a ţarului Nicolae 
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I, mitropolitul Grigore Dascălul a fost exilat la Chişinău, reţinut la 
Buzău şi călugărit la mănăstirea Căldărăşani (toate petrecîndu-se din 
primăvara lui 1829 pînă în aprilie 1833).

Pe la anul 1767 la Hotin se întemeiază o Episcopie românească. 
Ca urmare a anexării Basarabiei la Imperiul Rus (1812), această 
Episcopie se anexează şi ea la Eparhia Chişinăului, în anul 1813.

În timpul războiului austro-ruso-turc din anii 1789-1792, Princi-
patele Române au fost ocupate de trupe ruseşti. Cu această ocazie, 
Rusia realizează prima ingerinţă în viaţa Bisericii Române: Ecate-
rina a II-a numeşte pe rusul Ambrozie Serebreanikov (episcop de 
Ekaterinoslav şi Poltava) exarh-mitropolit al Moldovei, iar în 1791 
ea numeşte pe Gavriil Bănulescu-Bodoni episcop vicar la Bender, 
supus canoniceşte lui Ambrozie. „Atît Ambrozie cît şi Bodoni erau 
mai degrabă episcopi politici, decît canonici, fiind trimişi de pute-
rea ocupantului şi nu aleşi după legile ţării”, scrie pe bună dreptate 
Petre Vălimăreanu. 

La începutul anului 1792, Ambrozie se retrage la Poltava, unde 
moare în acelaşi an. În scaunul mitropolitan al Moldovei a fost pus, de 
către Sinodul Bisericii ruse, anticanonic, arhimandritul Gavriil Bănu-
lescu-Bodoni. Din circulara pe care o trimite episcopul Iacob Stamati 
preoţilor, la 27 iunie 1792, rezultă că instalarea în funcţie a lui Bodoni 
nu a fost recunoscută, ba chiar a fost pedepsită cu afurisenie. 

După încheierea Tratatului de pace de la Iaşi (9.01.1792), prin care 
Rusia s-a văzut nevoită să-şi retragă trupele din Ţările Române, turcii 
l-au arestat pe Bodoni, l-au expediat la Istanbul, de unde a fost eliberat 
la cererea părţii ruse. Emigrînd în Rusia, arhimandritul a fost decorat 
şi numit mitropolit al Poltavei, în locul decedatului Ambrozie.

În perioada războiului ruso-turc din 1806-1812, cînd Moldova şi 
Muntenia au ajuns din nou sub ocupaţie rusească (generalul Kutu-
zov chiar se grăbise să proclame alipirea lor la Rusia), s-a produs un 
nou lanţ de ingerinţe în treburile bisericeşti ale românilor. Mai întîi 
ruşii l-au silit pe Veniamin Costachi, Mitropolitul Moldovei, să-şi 
părăsească scaunul şi să se retragă la mănăstire. Apoi, printr-un ordin 
împărătesc, deci, anticanonic şi de data asta, Bodoni este numit încă 
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o dată exarh al Moldovei, Valahiei şi Basarabiei şi i se cere să nu mai 
asculte de Sinodul din Constantinopol, ci de cel al Bisericii ortodoxe 
ruse. Mitropolitului de la Bucureşti i se ordona să se supună lui Bo-
doni. Se încerca astfel de a traduce în realitate tendinţa rusească mai 
veche (transformarea Rusiei într-o a treia Romă şi a Bisericii Ruse 
într-un conducător mondial al creştinismului ortodox).

După încetarea războiului şi semnarea Tratatului de pace de la 
Bucureşti (mai 1812), ruşii se retrag din Principatele Române în 
Moldova dintre Prut şi Nistru. O dată cu armatele ruse în Basara-
bia s-a retras şi Gavriil Bănulescu-Bodoni. Moldovenii şi-l repun 
în funcţie la Iaşi pe Mitropolitul canonic Veniamin Costachi. G. 
Erbiceanu scrie despre acest moment: „Sufletul marelui patriot Ve-
niamin Costachi era trist; rana din sufletul lui nu se putea vindeca 
cînd privea spre Prut şi-şi amintea că s-a pierdut jumătate din ţara 
strămoşească prin răpirea Basarabiei”.

În Basarabia autorităţile ruseşti întemeiază o unitate administrativă 
bisericească de tip rusesc, supusă Patriarhiei de la Moscova. În scau-
nul mitropolitan de la Chişinău a fost pus acelaşi Gavriil Bănulescu-
Bodoni. El a făcut multe lucruri bune, dar întemeierea Mitropoliei 
Basarabiei sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse rămîne totuşi un 
act abuziv, necanonic. Între faptele bune ale Mitropolitului de origine 
română se numără: deschiderea unui Seminar duhovnicesc la Chişi-
nău, în care pe lîngă materiile teologice se predau patru limbi (grea-
ca, rusa, latina şi româna), înfiinţarea Bibliotecii Seminarului, crearea 
unei tipografii la Chişinău, tipărirea mai multor cărţi bisericeşti în 
„limba moldovenească” (de pildă, tipărirea Bibliei) şi altele. 

Pe de altă parte, el a promovat clerici ruşi în posturi de conduce-
re, a creat o serie de organe administrative specifice Bisericii ruseş-
ti; prin profesorii ruşi ai Seminarului şi cărţile tipărite în limba rusă 
a înlesnit rusificarea clerului basarabean, iar prin el şi a românilor 
basarabeni; a acceptat impunerea unor restricţii la tipărirea cărţilor 
necesare seminarului (tipărirea lor „cu litere civile ruseşti” şi după 
ediţii speciale de la Moscova, tipărirea cărţilor numai cu acordul 
Sinodului Bisericii Ortodoxe ruse), îngrădiri ce făceau ca tipografia 
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să-şi piardă treptat caracterul românesc; a introdus în cărţile tipărite 
descrierea anumitor sărbători specifice ruseşti şi rugăciunea în care 
se spunea că „Moldova s-a izbăvit de jugul agarenilor (adică a tur-
cilor) şi s-a împreunat cu împărăţia Rusiei păzită de Dumnezeu”, 
iar împăratul Rusiei „i-a izbăvit pe moldoveni de jugul agareni-
lor”, deci a propagat prin biserică cultul ţarului despot şi pe cel al 
ţării – „închisoare a popoarelor”.

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a încetat din viaţă la 30 
martie 1821, după o păstorie efectivă de 13 ani a Bisericii Româneş-
ti din Basarabia (inclusiv cei patru ani cît a fost mitropolit şi exarh al 
Moldovei întregi). A fost înmormîntat la Mănăstirea Căpriana, unde 
i se vede şi azi mormîntul.

După plecarea în lumea celor drepţi a mitropolitului Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni, la cîrma Mitropoliei Basarabiei au urmat episcopi 
ruşi: Dimitrie Sulima (1821-1844), Irinarh Popov (1844-1858), An-
tonie Sokolov (1858-1871), Pavel Lebedev (1871-1882), Serghei 
Liapendevski (1882-1891), Isachie Polejenski (1891-1892), Neofit 
Novodeikov (1892-1898), Iakob Piatniţki (1898-1904), Vladimir 
Sincovski (1904-1908), Serafim Ciceagov (1908-1914), Platon Roj-
destvenski (1914-1915), Anastasie Gribanovski (1915-1918). Aceş-
tia nu cunoşteau limba poporului pe care-l păstoreau, n-au fost aleşi 
canonic, ci au fost impuşi de Sinodul Bisericii Ruse, cu misiunea de 
a-i deznaţionaliza şi rusifica pe români.

Pavel Lebedev a prigonit pe toţi preoţii basarabeni care slujeau 
în limba română, a adunat toate cărţile româneşti de pe la biserici şi 
şi-a încălzit cu ele reşedinţa vreme de cîţiva ani, a închis 340 de bi-
serici în care se slujea româneşte şi a expulzat preoţi care păstoreau 
în limba română. 

În timpul lui Dimitrie Sulima, în anul 1840, toate materiile au 
început să se predea în Seminar numai în limba rusă, instituţia de-
venind astfel un mijloc de rusificare a clerului român, iar prin el şi 
a enoriaşilor români. 

În păstoria lui Irinarh, s-a desăvîrşit organizarea bisericească în Ba-
sarabia după sistemul rusesc, s-a trecut la purtarea hainelor preoţeşti 
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cu croială specifică rusească şi a crucilor de la piept aşa cum purtau 
numai preoţii ortodocşi din Rusia. De asemenea, s-a trecut la folosirea 
limbii slavone în slujire, la rusificarea numelor preoţilor români încă 
din anii cînd erau seminarişti, la încurajarea căsătoriilor între absol-
venţi ai seminarului şi tinere rusoaice sau ucrainene, în vederea rusifi-
cării familiilor preoţeşti şi a descendenţilor din aceste familii.

8. Comparaţii pline de învăţăminte

În timp ce aproape în întreaga Europă se desfăşurau evenimente 
revoluţionare antifeudale, antimonarhice şi anticoloniale (ne refe-
rim la revoluţia europeană din anii 1848-1849), în timp ce în vestul 
continentului se ridica problema formării statelor naţionale, în timp 
ce în părţile centrală şi răsăriteană ale Europei se punea chestiunea 
unităţii naţionale şi a eliberării popoarelor asuprite de sub dominaţia 
străinilor, în Basarabia domina o atmosferă de placiditate stupidă, 
de neiertat.

În fine, în timp ce la vest de Prut „se afirma îndrăzneţ un ideal 
nou”, prin revistele scoase de Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsan-
dri, I. Ghica şi P. Balş, de orientare patriotică şi democratică (Dacia 
Literară, Propăşirea), în Basarabia se distrugea neamul românesc, 
se ştergea, văzînd cu ochii, memoria naţională a moldovenilor, iar 
Constantin Stamati (1786-1869), stabilit în Basarabia în anul 1812, 
supus rus din anul 1813, migra dintr-un post în altul în cadrul admi-
nistraţiei coloniale ruseşti (în calitate de ispravnic), cînta, ca scrii-
tor ce era „Moldova cu păduri multe şi dese şi izvoare bogate” şi 
se măgulea cu faptele străinului care, „cînd vedea o moldoveancă, 
inima-i sărea din loc” şi nevastă să şi-o facă el se hotăra imediat. 
„…Poetul de la Chişinău nu înţelegea decît colţul său basarabean, 
şi doar dacă într-una din puţinele sale fabule originale, „Străina 
floricică”, el arată în chip ascuns că inima lui dorea o mai largă 
patrie” (Nicolae Iorga):

– O crinule, ce-ai păţit?
De ce te-ai veştezit?
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Unde ţi-i mireasma, frate?
Au doară nu plouă de-ajuns?
– Aleu, crinul a răspuns,
Sînt în străinătate.
Cînd poetul şi patriotul moldovean Vasile Alecsandri mereu 

se muncea şi crea cu gîndul cum şi ce să mai întreprindă în ve-
derea înfăptuirii idealului naţional românesc, se sacrifica pen-
tru realizarea unităţii politice, naţionale şi statale a românilor de 
pretutindeni, se cheltuia pentru a ajuta cauza românească, activa 
din greu ca diplomat al unirii, mare om politic şi maestru al cu-
vîntului, trezind conştiinţa naţională prin ale sale creaţii literare 
(„Deşteptarea României”, 1848, „Hora Unirii”, 1857; şi altele), 
criticînd cu umor sau ironie concepţiile retrograde ale societăţii 
în care trăia, prin comediile sale mereu actuale – „Chiriţa în Iaşi” 
(1850), „Chiriţa în provincie” (1852), „Iorgu de la Sadagura” 
(1848) etc., toate la un loc constituind o chintesenţă a spiritua-
lităţii româneşti, un alt moldovean, un moldovean basarabean, 
supus al imperiului care-i sfîrtecase ţara (la 1812) şi-i prigonea 
partea ei de la răsărit de Prut, Constantin Stamati, nu ştia sau se 
prefăcea că nu ştie de rostul românimii, se inspira din fabulele 
lui Krîlov, lirica lui Puşkin, Lermontov şi Sirovski, traducîndu-
le sau imitîndu-le în limba română, nu colabora la „Propăşirea”, 
„cînta baia cucoanei moldovence”, „scria pe înţelesul ţăranilor 
şi tîrgoveţilor fără învăţătură”, respingea „titlul de membru ba-
sarabean al Academiei Române” (ce i se acordase în anul 1866), 
fiindu-i teamă de eventualele reprimări din partea autorităţilor 
ţariste, „trăia în Basarabia, unde o decoraţie cu care e înfăţişat 
în portrete îi dăduse titlul de cavaler şi unde prin 1850 era „po-
meşcik” şi subprefect” (N. Iorga).

În timp ce „moldovenii din dreapta Prutului făureau o limbă 
nouă, „prin imitarea limbii latine, deosebită de graiul „slavo-ro-
mân”, de „idiomul vechi rustic”, şi cunoşteau, începînd cu anii 
1840-1850 şi anii care au urmat, un avînt cultural fără egal în isto-
ria lor, dînd tonul între toţi românii şi fiind, ca şi în politică, în frun-
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tea lor, moldovenii din stînga Prutului aflaţi sub ţarism se scufun-
dau în bezne, reuşind doar prin trăsăturile lor „naturale” (ţăranii!) 
să-şi vorbească limba acasă, pe lîngă vite şi la plug, căci limba lor 
era scoasă din uz, interzisă” (Nicolae Iorga).

Pe cînd moldovenii de la asfinţit de Prut îmbrăţişau cauza unirii 
şi luptau pentru realizarea ei, moldovenii din partea de răsărit a rîu-
lui erau puşi în situaţia nefirească de a lupta împotriva cauzei lor, 
pentru gloria Rusiei, oprimatoarea lor.

În vreme ce Moldova din dreapta Prutului, ca parte componentă 
a statului unitar român, era condusă de moldoveni (domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, cel dintîi ministru de externe 
comun pentru ambele Principate, vestit diplomat al Unirii; Ioan Ale-
xandri, „dulcele frate al marelui poet” şi celebru diplomat al Uni-
rii; Costache Negri, de asemenea un mare luptător pentru întregirea 
neamului; Mihail Kogălniceanu, cărturar, diplomat, prim-ministru 
ş.a.), Moldova din partea de răsărit a acestui rîu era condusă de gu-
vernatori străini reacţionari, oprimatori şi rusificatori înrăiţi veniţi 
de la Moscova sau Petersburg.

Cînd în Moldova dintre Prut şi Carpaţi se cultiva o frumoasă 
limbă românească, în Moldova dintre Prut şi Nistru se dezrădăci-
na în modul cel mai barbar (prin intermediul instituţiilor statului 
rus – administraţie publică, armată, şcoală, prin structurile bisericii 
ortodoxe ruse şi prin amestecarea etniilor conlocuitoare) limba mol-
dovenilor basarabeni.

Comparativ cu moldovenii de la asfinţit de Prut, care se afirmau 
în toate domeniile şi în condiţii de deplină libertate, cei din Moldo-
va de răsărit erau prigoniţi, trimişi în închisori sau deportaţi pentru 
„delictul” de a-şi manifesta conştiinţa naţională.

În timp ce treburile bisericeşti din Moldova de la asfinţit de Prut erau 
orînduite de către strălucitul cărturar moldovean Veniamin Costachi, 
care a dominat viaţa culturală şi bisericească a Moldovei timp de peste 
patru decenii, ctitorind şi îndrumînd şcoli naţionale laice şi bisericeşti 
de toate gradele, desfăşurînd o rodnică activitate editorial-tipografică şi 
înălţînd lăcaşuri sfinte, treburile creştine din Basarabia erau acaparate 
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de ierarhi ruşi care nu aveau nimic comun cu limba, cultura şi tradiţia 
naţională a moldovenilor, pe care pretindeau că-i păstoresc după legi 
sfinte, dar care de fapt nu făceau decît să execute politica expansionistă 
a ţarilor ruşi, absolut păgubitoare moldovenilor.

„Începînd cu anul 1812, moldovenii din stînga Prutului devin, 
din subiect, un obiect al istoriei, din cauza uneia dintre cele mai 
perfide şi primitive dominaţii ce a existat vreodată”.

„Oriunde românii au căzut sub stăpînirea directă sau indirectă a 
slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice… 
Viciile sociale ce românii au contactat de la „binevoitorii lor” nici 
pînă astăzi nu sînt cu desăvîrşire stăpînite. Ei nu sînt poporul plin 
de îndărătnică mîndrie, ce provoacă pe alte popoare la luptă dreap-
tă şi întăritoare”, scria Mihai Eminescu.
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Capitolul II
ELIBERAREA BASARABIEI DE SUB OCUPAŢIA 

ŢARISTĂ

Motto: „Doar după aceia care creează o mişcare 
şi mor adesea întru aceasta, fără mîngîiere, vin alţii, mai fericiţi, 

pe care mişcarea însăşi i-a creat pentru a învinge printr-înşii”. 
(N. Iorga)

1. Crearea Partidului Naţional Moldovenesc.
 Adoptarea programului

După un secol de stăpînire rusă, Basarabia era populată prepon-
derent de ţărani moldoveni fără şcoli naţionale, fără instruire şi edu-
care naţională, în care „ţărănimea era accesibilă tuturor credinţelor 
deşarte, în mijlocul cărei se răsfăţa cea mai iraţională ignoranţă 
religioasă, pe care o putea atrage, mai ales în cele spirituale, toţi 
şarlatanii pe sfoară, căci, lipsită fiind de cultură, de ea se lipea 
orice influenţă din afară, fie cum o fi” (stare descrisă de numeroşi 
autori); în care „rusificarea se făcea în atmosfera stupidă a nepăsă-
rii moldovenilor, fără semne de protestare din partea lor…” (după 
cum constata cu mare durere în suflet în paginile revistei ieşene 
„Viaţa românească” Pantelimon Halippa); în care „în faţa scopu-
rilor sfinte nici un fruntaş moldovean nu renunţa la natura sa de 
hameleon politic, vecinic nehotărît, întîrziat” (după cum mărturi-
sea publicistul basarabean Alexandru Nour). Pe cei mai mulţi dintre 
moldoveni nu-i impresiona nici Marx şi Engels cu scrierile lor ce 
condamnau, în termeni foarte duri politica expansionistă a Rusiei, 
cotropirile ei teritoriale şi se cerea restituirea teritoriilor răpite prin 
forţă către popoarele în drept; nici ideile revoluţionare promiţătoare 
ale lui V.I. Lenin, declarate înaintea ajungerii sale la putere, prin 
care se recunoştea dreptul popoarelor asuprite din Imperiul Rus la 
autodeterminare şi la realizarea acesteia chiar şi prin crearea unor 
state naţionale independente de metropolă şi se accepta tacit unita-
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tea românilor dintre Prut şi Nistru şi a celor din dreapta Prutului şi 
dreptul românilor basarabeni de a se uni cu fraţii lor din România în 
baza principiului aceleiaşi autodeterminări a popoarelor.

În această Basarabie, în care viaţa moldovenilor parcă şi-ar fi 
oprit cursul firesc, a răsărit totuşi o întreagă pleiadă de patrioţi mol-
doveni care s-au unit în jurul cauzei naţionale şi a „celui mai pu-
ternic şi mai curat democratism şi naţionalism”, ce şi-a îndemnat 
conaţionalii să-şi ridice capetele şi să-şi redobîndească drepturile de 
care au fost privaţi prin forţă şi silnicie, drepturi pe care nimeni nu 
le uitase niciodată… şi care în anii 1917-1918 a declanşat şi a dus o 
luptă fără precedent în istoria Basarabiei pentru apărarea şi promo-
varea cauzei naţionale româneşti, culegînd în cele din urmă laurii. 
O pleiadă de aur cu care s-ar mîndri orice naţiune, mare sau mică, o 
pleiadă sănătoasă spiritual.

Cînd s-a pus întrebarea categorică „Cu ce să începem dezrobirea 
Basarabiei?”, iniţial s-a răspuns: „Să facem o „săţietate” (referire 
la societatea moldovenească creată ca urmare a revoluţiei ruseşti 
din anul 1905, care îşi redusese activitatea la tipărirea statutului 
său, în limba rusă, şi care „dormise din cel dintîi ceas în care se 
născuse”), cu un nume nou, cu un program nou…”. Dar a intervenit 
un frate refugiat mai înţelept şi mai experimentat în domeniu, om 
de vastă cultură, mare şi statornic tovarăş de luptă al basarabenilor, 
care a zis: „Basarabia a intrat, cu sau fără voia ei, într-o epocă 
de revoluţie, cînd se cere un program revoluţionar, de luptă apri-
gă pentru toate drepturile de care ea are nevoie… În faţa acestei 
situaţii moldovenii nu trebuie să se oprească la probleme pur cul-
turale, ci trebuie să se gîndească la organizarea politică în vederea 
participării lor la lucrările parlamentului… E nevoie neapărată de 
un partid naţional moldovenesc, cu un program ieşit din nevoile 
poporului băştinaş…”. 

După patru zile de discuţii în contradictoriu, tînărul Pantelimon 
Halippa, redactorul ziarului „Cuvînt moldovenesc” ce apărea la Chi-
şinău zise: „Domnule Ghibu, dumneata ne-ai citit înainte cu cîteva 
zile o propunere a dumitale. Mi se pare că-i bate acum ceasul! Te 
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rog să ne-o mai citeşti o dată acum.” Cînd transilvăneanul şi-a ter-
minat lectura, Halippa exclamă: „Apoi, asta ne trebuie! Altfel ne 
prăpădim. Să primim în întregime propunerea…”.

Aşa a luat naştere Partidul Naţional Moldovenesc (între 15 şi 
18 martie 1917, stil vechi), şi programul partidului compus din 10 
puncte, în care se preconiza: autonomia Basarabiei în cadrul sta-
tului rus; introducerea limbii poporului băştinaş în şcolile de toate 
gradele; folosirea limbii ruse numai pentru legăturile cu stăpînirea 
de sus; crearea unei mitropolii independente a Basarabiei, cu arhi-
ereu moldovean în frunte, cu preoţi crescuţi în limba poporului şi 
cu slujbe bisericeşti ţinute în această limbă; efectuarea serviciului 
militar, de către moldoveni, numai în Basarabia şi introducerea in-
struirii militare în limba maternă a ostaşilor moldoveni; oprirea co-
lonizării Basarabiei cu străini; întrebuinţarea veniturilor Basarabiei 
pe loc; punerea moldovenilor transnistrieni în drepturi egale cu cele 
ale moldovenilor basarabeni.

După cum se vede, în program problema agrară, atît de dezbătută 
în taberele revoluţionare din Rusia, nu s-a reflectat ca obiectiv prin-
cipal al P.N.M., pentru că în Basarabia acelor vremuri chestiunea 
primordială nu era cea a pămîntului, ci aceea naţională. Starea ma-
terială şi culturală precară în care se aflau ţăranii moldoveni la acea 
vreme i-ar fi determinat pe mulţi dintre ei s-o susţină pe prima în 
detrimentul celei de-a doua, ceea ce ar fi fost în contradicţie cu obiec-
tivul de bază al partidului: dobîndirea autonomiei prin solidarizarea 
naţională a moldovenilor. Deci, ridicarea problemei agrare putea 
afecta unitatea moldovenilor, prin ataşarea unora dintre ei la ideile 
agrare şi a altora la cele naţionale. Aceasta nu se putea admite. 

Din punctul de vedere al ruşilor însă, bolşevici şi nebolşevici, 
interesaţi în menţinerea popoarelor neruse sub dominaţia lor şi care 
acţionau uniţi în această direcţie, pe primul plan se situa chestiunea 
agrară, iar cea naţională se afla pe planul secund. Pe această carte 
se juca în toate taberele revoluţionare din Rusia, pentru distragerea 
atenţiei popoarelor neruse de la problemele lor naţionale cu adevă-
rat prioritare în raport cu cele legate de pămînt. 
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Ruşii ar fi fost în cîştig dacă lupta moldovenilor s-ar fi dat pentru 
înfăptuirea unor idealuri extranaţionale. Pentru că în Imperiul Rus 
ei, ruşii, alcătuiau naţiunea privilegiată din toate punctele de vedere 
şi nu se confruntau cu restricţii de ordin naţional nici în ţara de origi-
ne, nici în teritoriile anexate de-a lungul anilor. Iată motivul ascuns 
pentru care revoluţionarii ruşi şi rusificaţi de toate nuanţele puneau 
accentul pe revendicări cu caracter agrar. 

Acceptînd în întregime programul P.N.M., Simion Murafa re-
marca: „Moldovenii noştri au fost totdeauna cei dintîi care au lup-
tat pentru ideile revoluţionare ruseşti, dar acum a sosit vremea să 
luptăm pentru nevoile noastre moldoveneşti. Moldovenii care au în-
fundat pînă acum Siberia, n-au înfundat-o pentru ideile naţionale 
moldoveneşti, ci pentru ideile revoluţionare ruseşti. Prea am fost 
multă vreme ruşi, să fim de acum înainte moldoveni. Nu-i vremea 
acum să lucrăm pentru alţii; să lucrăm pentru noi”.

La 5 aprilie 1917 s-a ales grupul de conducere al partidului. Pre-
şedinte a fost desemnat Vasile Stroescu, „…un rar exemplar de bo-
ier identificat nu cu clasa din care făcea parte, ci cu masele de jos 
care alcătuiesc poporul, neamul, naţiunea”, care locuia la Odesa şi 
sprijinea pe toate căile, inclusiv prin finanţare, mişcarea naţională 
din Basarabia. Pentru desfăşurarea funcţiei de vicepreşedinte au fost 
numiţi P. Gore şi Vl. Herţa. P. Halippa a devenit secretar general al 
partidului. Cei mai potriviţi pentru calitatea de membri ai grupu-
lui conducător au fost indicaţi: generalul Donici (venit din Rusia, 
militant pentru drepturile moldovenilor de pretutindeni: de dinco-
lo de Nistru, din guberniile Herson şi Podolia, din Crimeea şi din 
Caucaz), arhimandritul Gurie Grosu (abia sosit din lungul său exil 
în Rusia), comisarul ţinutului Chişinău V. Glavce, comisarul ţinutu-
lui Orhei, Andrei, protoiereul V. Gobjilă, doamna dr. Alistar Elena, 
D.I. Meleghie din ţinutul Sorocii, avocatul Moţoc din Cetatea Albă, 
D. Oatu din Hotin, cooperatorii Buruiană şi Groppa, Al. Botezat 
din Chişinău, studentul Vlad Bogos din Kiev şi studentul C. Ceapă 
din Odesa, un soldat şi un muncitor. Ca secretar al partidului a fost 
desem nat ardeleanul Onisifor Ghibu.
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Programul noului partid a fost elaborat în modul cel mai demo-
cratic, mai întîi prin dezbateri în contradictoriu în cadrul unor grupe 
de iniţiativă mai puţin numeroase, apoi, după semnarea lui de către 
grupul central de iniţiativă şi redactare, prin dezbateri publice în 
diferite colective profesionale şi sociale. Cel mai mare răsunet l-a 
produs programul în rîndul soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni din ar-
mata ţaristă, care erau mai bine pregătiţi din punct de vedere politic 
şi intelectual. 

La o asemenea dezbatere organizată de activişti ai partidului, la 
Odesa, în ziua de 25 martie 1917, ştabs-căpitanul Emanuil Catelli 
declara că pe dînsul „nu-l mulţumeşte nici programul de la Chi-
şinău, nici proclamaţia pregătită să fie răspîndită printre soldaţii 
moldoveni din Odesa”. Pentru că „amîndouă sînt prea cu mînuşi 
– nu-s destul de radicale şi de revoluţionare. Moldovenii, care au 
tăcut timp de 106 ani, trebuie să vorbească azi mult mai tare, să li se 
audă glasul nu numai pînă la Petrograd, ci pînă la Londra, la Paris 
şi la Roma. Căci ei sînt români – numai ruşii i-au degradat la rolul 
de moldoveni. Şi ei vor să-şi ceară acum toate drepturile. Mai mult 
– ei vor să şi le ieie singuri. De aceea-i revoluţia acum, ca să luăm 
îndărăt tot ce ne-au furat tîlharii timp de 106 ani. Dar pentru ca să 
putem face acest lucru, ne trebuie mai înainte de orice armata mol-
dovenească!... Care să asigure autonomia Basarabiei, prevăzută în 
programul P.N.M. De asemenea, trebuie să se ia tot pămîntul de la 
boieri şi să se dea fără nici o plată ţăranului moldovean… Pămîntul 
a fost al celor ce l-au muncit, dar străinii l-au luat de la ţărani prin 
tot felul de apucături… Cine sînt boierii din Basarabia? Nişte ve-
netici, aduşi de vînturi. Cîţi dintre ei sînt adevăraţi moldoveni? Nici 
cîte degete sînt la două mîni… Basarabia autonomă, pe care o pre-
vede programul partidului, nu este maximul, ci minimul ce se poate 
cere astăzi. Căci, după dreptate, noi ar trebui să scriem pe steagul 
nostru: Trăiască Moldova noastră cea veche, Moldova românească 
a lui Ştefan Vodă. Dar, îmi pare că deocamdată încă nu putem mer-
ge aşa departe. Trebuie să cerem însă cu tărie ca Basarabia să fie 
iarăşi a moldovenilor, cum a fost pînă acum 106 ani… Dar pentru 
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asta nu-s de ajuns programele, oricît ar fi ele de bune şi de îndrăz-
neţe. Nouă ne trebuie înainte de toate oaste moldovenească!..”.

„Încă înainte de publicarea programului P.N.M., Comitetul de 
conducere al acestuia hotărî să se înceapă o propagandă bine chib-
zuită şi energică în vederea strîngerii moldovenilor în noua organi-
zaţie politică naţională şi pentru combaterea prapagandei dusă de 
trimişii de la Petrograd ai Guvernului Provizoriu. Astfel, se numi-
ră cîteva comisiuni care să ia contactul cu congresele profesiona-
le”, convocate la Chişinău de către Zemstva gubernială (organ de 
autoadministrare locală, cu împuterniciri limitate, instituit în unele 
gubernii ale Rusiei după anul 1864), în cadrul cărora reprezentan-
ţii categoriilor sociale să-şi manifeste atitudinile faţă de guvernul 
provizoriu, de problema agrară, de viitoarea formă de guvernare a 
Rusiei şi în general faţă de ideile revoluţiei ruse. 

„Rînd pe rînd se prezentară, astfel, delegaţii partidului la con-
gresul cooperatorilor (6.04.1917), la cel al învăţătorilor din întrea-
gă Basarabia (11-13 aprilie 1917), al preoţilor (18-24.04.1917), al 
studenţilor (20.05.1917), al ţăranilor (21-24.05.1917), al învăţăto-
rilor moldoveni (25-28.05.1917) – aceste şi celelalte date calenda-
ristice din material corespund stilului vechi; pentru a le echivala 
la cel nou, se adaugă 13 zile (n. n.), cărora partidul li se adresa, 
prealabil, şi prin manifeste speciale…”. 

Spre exemplificare, redăm în continuare cîteva pasaje din apelul 
adresat congresului învăţătorilor din toată Basarabia: „…Moldove-
nii, deşi sînt cei mai mulţi la număr, sînt cei mai înapoiaţi în ştiinţă 
şi cultură. Aceasta vine din pricina că moldovenii n-au mai avut de 
multă vreme şi n-au nici azi şcoli în limba lor, în care să se poată 
cultiva, ca alte popoare. Dacă ne uităm în toate ţările din lume, ve-
dem că pretutindeni şcolile sînt în limba norodului, deoarece fiecare 
neam poate învăţa cu adevărat numai în limba sa. Vedem aceasta şi 
la ruşi. Ei şi-au făcut pretutindeni şcoli în limba rusească, iar nu în 
limba franţuzească sau englezească, măcar că aceste limbi sînt mult 
mai alese şi mai înaintate. De ce nu şi-au făcut ruşii şcoli în aceste 
limbi? Pentru că-i la mintea omului, că fiecare neam nu se poate 
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lumina decît în limba sa. Iar noi, moldovenii, am fost cu totul lipsiţi 
de şcoli în limba noastră. Grecii, jidanii şi nemţii din Basarabia sînt 
mai înaintaţi decît noi, fiindcă îşi au şcolile lor… Odinioară au fost, 
pe ici pe colo, şcoli moldoveneşti şi în Basarabia, dar stăpînirea cea 
veche le-a închis şi în locul lor a făcut şcoli ruseşti, gîndind să-i ţie 
astfel pe moldoveni în întunecime…Partidul Naţional Moldovenesc, 
alcătuit acum, are în programul său, printre altele, şi lupta pentru 
luminarea poporului moldovenesc în şcoli, prin limba lui…”. 

2. Congresul învăţătorilor din Basarabia

Ignorînd apelul P.N.M., congresul învăţătorilor din întreaga Ba-
sarabie, condus de ruşi şovini (I. Sîromiatnikov, A. K. Schmidt şi 
alţii) a ajuns la concluzia că „limba moldovenilor nu-i capabilă de 
nici o dezvoltare şi moldovenii, dacă vor să meargă înainte, trebuie 
să înveţe în limba rusă, din clasa a III-a încolo”. Opunîndu-se in-
troducerii învăţămîntului în limba moldovenilor, directorul învăţă-
mîntului din gubernia Basarabia, I. Sîromiatnikov, susţinea că mol-
dovenii din vremea sa erau nişte „samoedî” (canibali), „care n-au 
în limba lor decît cîteva sute de cuvinte”. Evident, pe calea indicată 
de acest congres, de Zemstva gubernială şi de guvernul provizoriu 
de la Petrograd nu se putea ajunge vreodată la rezolvarea problemei 
naţionale în Basarabia.

Vai de istoricii din zilele noastre care încearcă să convingă, nu se 
ştie pe cine, că din „samoezii” lui Sîromiatnikov ar fi apărut mai întîi 
o „naţie moldovenească”, apoi o „naţie socialistă moldovenească”, 
ambele „cu trăsături distincte de naţiunea română de la asfinţit de 
Prut”!

3. Congresul ţăranilor din Basarabia

La acest congres, dominat tot de organizatori ruşi, „la început 
moldovenii păreau a se ţine bine în ideile lor, dar apoi, încetul cu 
încetul, ei au fost daţi la brazdă de dibacii emisari politici de la 
Petrograd, tocmai cum voiau aceştia”. Drept urmare, „congresul 
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hotărî toate chestiunile nu în sensul pe care le preconizase P.N.M. 
şi în care se pronunţase congresele cooperatorilor şi preoţilor (pen-
tru autonomia Basarabiei şi pentru naţionalizarea vieţii ei în sens 
moldovenesc), ci în spiritul politicii de la Petrograd.” Congresul 
ţărănesc „ceru, telegrafic, concursul guvernului provizoriu pentru 
editarea, la Chişinău, a unei gazete pentru ţărani, cu tendinţă in-
ternaţională” (nu naţională, românească).

4. Congresul învăţătorilor moldoveni din Basarabia

A doua zi după congresul ţăranilor, la Chişinău s-a deschis con-
gresul învăţătorilor moldoveni. El s-a desfăşurat sub egida „Asocia-
ţiei învăţătorilor şi profesorilor moldoveni”, patronată de P.N.M. 
Deschiderea congresului a fost precedată de un serviciu religios 
susţinut în limba moldovenilor de către arhimandritul Gurie Grosu. 
Referindu-se la acest moment, revista „Şcoala moldovenească” re-
lata: „Pentru cea dintîia oară răsuna în această sală graiul şi cînta-
rea pe limba moldovenească atît de prigonită pînă acum. În sute de 
ochi licăreau lacrimi de bucurie la auzul slujbei dumnezeieşti, care 
trezea în toate sufletele nădejdi mari şi sfinte… O sută de ani am fost 
cu mîinile legate şi cu gurile astupate; acum lanţurile s-au sfărîmat. 
Dumnezeu e cu noi. Voi, neamuri străine, care ne-aţi adăpat cu fie-
re şi cu oţet, ne-aţi scuipat şi ne-aţi batjocorit, înţelegeţi acum că 
Dumnezeu e cu noi, şi plecaţi-vă cerbicea voastră”. 

Congresul a fost deschis de Pavel Gore, care i-a salutat pe parti-
cipanţi cu cuvintele „Fraţi români!”. La rostirea acestui salut, mulţi 
din sală au strigat: „Noi sîntem moldoveni, nu români!”. Mirat de 
aceste cuvinte, preşedintele a zis: „Îmi pare foarte rău, Domnilor, 
dar eu cunosc istoria neamului nostru şi ştiu că el se numeşte neam 
românesc. Neamul românesc trăieşte în mai multe ţări… Dar, dacă 
Dumneavoastră vă face mare plăcere să vă zic fraţi moldoveni, iată 
vă zic: Fraţi moldoveni, noi, moldovenii…”. 

Au luat apoi cuvîntul mai mulţi ofiţeri şi soldaţi moldoveni ve-
niţi de pe diferite fronturi. Căpitanul Simion Murafa a spus, printre 
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altele, că „în zilele de 6-10 mai am făcut adunări moldoveneşti pe 
front. Toţi fraţii noştri au spus: „…faceţi tot ce-i bine pentru neam… 
Cînd ne-om întoarce acasă, dorim ca să-i găsim pe copiii noştri în-
văţînd moldoveneşte (învăţătorii bat din palme). Faceţi-vă datoria, 
fraţilor, uniţi-vă, astfel ca începînd cu toamna asta să binecuvîntaţi 
numele Domnului în dulcea noastră limbă. Dacă te vei întoarce în 
Basarabia, să spui acolo că ne vom şti a face datoria şi ne vom ţine 
jurămîntul”. 

Soldatul Ion Păscăluţă de la Odesa, cel care a stăruit cel dintîi 
pentru alcătuirea de unităţi militare moldoveneşti, zise: „… după 
cum am luptat pînă acum, vom lupta şi de aici înainte pentru visul 
cel mare al nostru: autonomia Basarabiei. În Basarabia autonomă 
vrem ca învăţămîntul să fie în limba noastră”. 

Cu mare interes a fost ascultată cuvîntarea soldatului Ion Codrea-
nu, care era cel mai în vîrstă printre ortaci şi care se trăgea dintr-o 
familie de ţărani din judeţul Soroca, în numele ţărănimii moldovene 
spunînd: „De o sută de ani noi am trăit în întuneric. Am strigat, ce 
e drept, din cînd în cînd: lumină, lumină. Dar degeaba. Unii zic 
acum: moldoveanul nu vrea limba moldovenească. Minciuni, şoap-
te netrebnice. Cînd eu le citeam şi le tîlcuiam ţăranilor programul 
partidului naţional şi le spuneam că de acum încolo o să-i înveţe pe 
copiii lor, pe Vasilică şi pe Ionică, moldoveneşte, oamenii făceau 
mătănii şi se rugau: Doamne, ajută-le celor care ostenesc pentru 
aceasta… Eu sînt un om fără învăţătură; n-am fost nici un ceas la 
şcoală. Dar ştiu ce înseamnă limba mamei, căci pentru dragostea 
ce i-o port, am fost închis la Varşava şi la Kronstadt… Pentru noi 
nu poate fi ceva mai sfînt, decît limba noastră moldovenească. M-a
durut adineaori, cînd cîţiva dintre D-voastră l-au supărat pe dl 
Gore, spunîndu-i că limba noastră nu e limba românească. Apoi 
eu, fraţilor, am citit prin fel de fel de cărţi şi am căutat să văd cine 
sîntem noi. Şi am aflat că în adevăr noi sîntem români (lungi aplau-
ze)… Spuneţi fără frică orişiunde: români sîntem, români ne chea-
mă (aplauze lungi). Mergeţi ca apostolii, prin Basarabia. Să avem 
cu toţii un suflet şi un grai, să nu zicem că ăsta-i preot, ăsta-i boier, 
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ăsta-i ţăran, ci să zicem: ăsta-i moldovean, frate de-al nostru, pe 
care trebuie să-l ajut. Nu interesele de clasă să ne mîne, ci intere-
sul naţional, care trebuie să fie mai presus de orice”. 

„Cuvîntarea, de o înţelepciune şi de un curaj fără pereche a 
ţăranului din Ştefăneştii Sorocii, a stîrnit o nemaipomenită însu-
fleţire intre învăţători, care l-au ridicat pe umerii lor şi l-au purtat 
prin sală, în semn de mare dragoste pentru cuvintele spuse. Prin 
Ion Codreanu se poate zice cu drept cuvînt că a vorbit Basarabia 
însăşi, sau, mai bine zis, Moldova de totdeauna” (Onisifor Ghibu, 
„Pe baricadele vieţii”). 

După împuterniciţii soldăţimii moldovene, au urmat cuvîntările 
reprezentanţilor preoţimii basarabene. Preotul Alexei Mateevici 
(în cercul de prieteni i se spunea Alecu), care preda la semina-
rul din Chişinău, mobilizat ca duhovnic pe frontul român, spuse: 
„…Cu mîhnire am văzut astăzi că între D-voastră nu toţi sînt uniţi 
asupra unor idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alţii, cei mai 
puţini, români. Ei bine, dacă aţi luat asupra D-voastră sarcina de 
a lumina poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei adevărate, 
căci altfel întreg învăţămîntul e fără rost. Da, sîntem moldoveni, 
fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românis-
mului aşezat prin România, Bucovina şi Transilvania (aplauze). 
Fraţii noştri din Bucovina, Transilvania şi Macedonia nu se nu-
mesc după locurile în care trăiesc, ci-şi zic români. Aşa trebuie să 
facem şi noi (aplauze)… Trebuie să ştim de unde ne tragem, căci 
altfel sîntem nişte nenorociţi rătăciţi. Trebuie să ştim că sîntem 
români, strănepoţi de-ai romanilor şi fraţi cu italienii, francezii, 
spaniolii şi portughezii. Aceasta trebuie să le-o spunem şi copiilor, 
şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumină dreap-
tă…” 

Hotărîrile principale ale congresului: de la 1 septembrie 1917 
şcolile din satele moldoveneşti sau în majoritate moldoveneşti vor 
deveni şcoli moldoveneşti; asemenea şcoli se vor deschide şi în 
oraşe; limba de predare în aceste şcoli va fi limba moldovenească; 
în scrisul naţional se va folosi alfabetul latin; şcoli pentru moldo-
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veni se vor deschide şi în stînga Nistrului; se vor organiza cursuri 
pentru pregătirea învăţătorilor; se vor înfiinţa o bibliotecă pedago-
gică centrală şi mai multe locale.

„Ziua de 26 mai 1917, stil vechi, a fost, fără îndoială, o zi is-
torică de o deosebită însemnătate în istoria neamului românesc 
din Basarabia. Ea a deschis larg uşile în faţa moldovenilor spre 
lăcaşul plin de strălucire al culturii neamului, care pînă acum le-a 
fost închis” (Onisifor Ghibu, „Pe baricadele vieţii”).

Din memoriile scrise de participanţi activi la evenimentul des-
cris aflăm că la congres „deosebit de bine s-au purtat toţi moldo-
venii, dar mai ales cei nu mai puţin de 27 de vorbitori care s-au 
înscris la cuvînt şi au rostit cuvîntări înflăcărate, pline de adevăr 
şi dreptate, şi delegaţii-soldaţi, care spuneau că, dacă congresul 
ar face prostia să hotărască alfabetul rusesc, apoi ei, cînd se vor 
întoarce de la bătălie, vor face o mare răscoală, împreună cu alţi 
soldaţi, şi-i vor pedepsi aspru pe rusificatori”.

5. Congresele cooperatorilor, studenţilor şi preoţilor

Congresele cooperatorilor, studenţilor şi preoţilor de asemenea 
au primit programul P.N.M. „Spre consternarea opiniei publice 
ruseşti, preoţimea pravoslavnică şi ţaristă de ieri a votat la sfîr-
şitul congresului o rezoluţie în care s-a declarat pentru „cea mai 
mare autonomie a Basarabiei”. Studenţii au hotărît înlocuirea al-
fabetului chirilic cu cel latin, au condamnat procesul rusificării 
elementului autohton din Basarabia şi au subliniat, prin vorbitorii 
lor, cu o insistenţă deosebită, faptul că basarabenii sînt români. În 
preziua încheierii congresului preoţimii basarabene, o companie 
de ostaşi moldoveni, care venea din Odesa şi se îndrepta spre fron-
tul românesc din dreapta Prutului, a defilat pe strada principală 
a oraşului Chişinău, Alexandrovskaia, purtînd steaguri naţionale 
tricolore pe care era scris cu litere latine „Trăiască Basarabia 
autonomă!”. Dar tot în aceeaşi zi, profesorul moldovean N.A. Po-
povschi publica în ziarul de limbă rusă „Svobodnaia Bessarabia” 
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un articol în care susţinea că P.N.M. a făcut rău, punînd la temelia 
programului său ideea naţională în loc de ideea democraţiei.

6. O adunare a ostaşilor moldoveni

La 18.04.1917, la Odesa, s-a desfăşurat o mare adunare a mol-
dovenilor din regiunea Odessa, la care au participat şi reprezentanţi 
ai celor 30-40 mii de ostaşi şi ofiţeri moldoveni dislocaţi în regiu-
ne pentru a fi trimişi pe frontul românesc din Moldova din dreapta 
Prutului. După ascultarea cuvîntărilor rostite de ofiţeri moldoveni şi 
reprezentanţi ai P.N.M. de la Chişinău (P. Halippa, A. Buruiană, Ion 
Pelivan şi Simion Murafa), soldaţii au primit programul partidului, 
şi au cerut schimbarea punctului cu privire la „treaba pămîntului” 
(adică la reforma agrară – n. n.) în sensul că „întreg pămîntul Ba-
sarabiei să fie dat norodului muncitor, fără plată.” După cum vom 
vedea în rîndurile următoare, această hotărîre a avut o influenţă pă-
gubitoare asupra mişcării naţionale din Basarabia, afectînd unitatea 
şi combativitatea P.N.M., unica forţă politică cu platformă naţională 
în Basarabia, atît de necesară cauzei naţionale a românilor basarabe-
ni în acele vremuri de răstrişte. 

Soldaţii-ţărani moldoveni au cerut imediata proclamare a auto-
nomiei Basarabiei şi ieşirea ei din componenţa Rusiei.

În iulie 1917, Kerenskii A. F., şeful Guvernului Provizoriu din 
Rusia, a trimis-o la Chişinău pe faimoasa bătrînă revoluţionară 
Breska-Breskovskaia, cu scopul de a combate mişcarea autonomistă 
a moldovenilor basarabeni şi a propaga ideea menţinerii integrităţii 
imperului Rus.

7. P. N. M. zguduit de crize ideologice

La numai două luni de la fondare, pe la sfîrşitul lunii mai a anului 
1917, P.N.M. a fost zdruncinat de o primă (dar nu şi ultima) mare 
criză ideologică din viaţa sa, ce-i ameninţa însăşi existenţa. Ea a fost 
provocată de rezoluţia adunării ostaşilor moldoveni de la Odesa, dar 
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şi de propaganda ideilor revoluţionare pan-imperiale, numite generic 
„spirit rusesc nou” sau „duh rusesc nou” (ca de exemplu: ideea despre 
republica rusească centralizată; ideea despre republica rusească fede-
rativă refăcută / democratică / nouă / internaţionalistă…; ideea privind 
trecerea pămîntului în posesia obştilor săteşti; ideea despre trecerea lui 
în subordinea volostei – unitate administrativ-teritorială mai mică decît 
un judeţ, cu împuterniciri limitate, impusă Basarabiei în anul 1828; că 
limba rusă este limba ţării întregi; că legile şcolare vor fi pentru întreaga 
ţară refăcută; că toţi învăţătorii din Basarabia trebuie să facă parte din 
Asociaţia învăţătorilor din întreaga Rusie democratică ce şi-a întors faţa 
către popoarele neruse asuprite în trecut…).

Influenţaţi de hotărîrea adunării ostăşeşti, zăpăciţi şi speriaţi de 
forţele care propagau idei panruseşti contradictorii, un grup de lideri 
ai mişcării naţionale din Basarabia, inclusiv secretarul general al 
P.N.M., P. Halippa, a început să dea semne de şovăială, să stea la 
îndoială, să oscileze între tendinţa naţională a partidului şi tendin-
ţele forţelor politice ce reprezentau interesele unei Rusii „refăcute”, 
„noi”, dar încă inexistentă, între programul adoptat de adunarea sol-
dăţească de la Odesa şi programul partidului adoptat prin dezbateri 
şi consens încă în luna martie. 

Pentru depăşirea crizei se înaintau tot felul de soluţii: se propu-
nea divizarea formaţiunii în două partide, unul avînd la bază pro-
gramul de la Odesa, altul pe cel de la Chişinău; se exprima părerea 
păstrării unităţii partidului prin abandonarea specificului său naţio-
nal şi adoptarea atributului internaţional. Dacă nu s-a ajuns nici la 
transformarea, nici la sciziunea, nici la desfiinţarea partidului, nu-
mai înţeleptului şi inteligentului Onisifor Ghibu se datorează sfîrşi-
tul fericit. „Dar cîtă bătaie de cap! Cîtă energie mi-a trebuit! Şi cît 
tact!”, constata el cu amărăciune.

8. Primul congres al ostaşilor moldoveni

Cu toate acestea, mişcarea naţională a românilor basarabeni se dez-
volta rapid. Începînd cu vara lui 1917, cele mai importante transfor-



60

mări au început să se producă în rîndul ostaşilor moldoveni din armata 
rusă. Soldaţii şi ofiţerii basarabeni aveau comitete revoluţionare pe 
toate fronturile (pe cel rusesc şi pe cel românesc) şi în mai multe gar-
nizoane din spatele fronturilor (la Odesa, Sevastopol, Herson, Novo-
Gheorghievsk şi în alte localităţi). 

La 22 iunie 1917 s-a format, la Chişinău, un centru revoluţionar pen-
tru coordonarea activităţii revoluţionare a soldaţilor moldoveni de pre-
tutindeni, numit Comitetul Central Militar Moldovenesc (C.C.M.M.). 
Preşedinte al organizaţiei a devenit ofiţerul Gherman Pîntea. Comitetul 
avea în subordine 16 cohorte moldovene bine organizate şi disciplina-
te. La una din primele sale şedinţe, C.C.M.M. hotărăşte convocarea 
unui congres al ostaşilor moldoveni de pe front şi din spatele frontului. 
În ziua de 20.X.1917, în sala eparhială din Chişinău, s-a deschis pri-
mul congres al ostaşilor moldoveni aflători în armata rusă. „În strigă-
tele nesfîrşite de „Ura!” şi „Să trăiască Basarabia autonomă!”, urcă 
la tribună preşedintele C.C.M.M., sublocotenentul Gherman Pîntea. 
Toată asistenţa se ridică în picioare, fluturînd steguleţe tricolore… 
Singur la tribună, preşedintele nu putea rosti nici un cuvînt, el lăcră-
mă de bucurie şi emoţie. Plîngea toată asistenţa din sală şi o dată cu 
ea lăcrăma de bucurie tot poporul nostru chinuit şi umilit timp de un 
veac şi ceva” (Onisifor Ghibu, ”Pe baricadele vieţii”). 

Congresul a votat 10 rezoluţii de importanţă excepţională pentru 
populaţia autohtonă dintre Prut şi Nistru: declaraţia despre autonomia 
Basarabiei; rezoluţia despre naţionalizarea formaţiunilor militare mol-
dovene; hotărîrea cu privire la crearea unor cohorte moldovene; rezo-
luţia cu privire la organizarea unui organ legislativ pentru Basarabia, 
Sfatul Ţării; rezoluţia despre stoparea colonizării Basarabiei cu ele-
mente de alte etnii decît cea moldoveană; rezoluţia privind naţionali-
zarea şcolilor din Basarabia; rezoluţia despre statutul moldovenilor de 
la răsărit de Nistru, prin care transnistrienilor li se asigurau 10 locuri 
de deputaţi în parlamentul Basarabiei; la sfîrşit, congresul a ales un Bi-
rou pentru organizarea Sfatului Ţării, în care au fost incluşi: V. Ţanţu 
(preşedinte), sublocotenentul Ion Păscăluţă (comisar), fruntaşul Şte-
fan Holban (secretar), locotenenţii D. Mîrza şi L. Ţurcanu (membri), 
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sublocotenenţii Gherman Pîntea, C. Zberea şi N. Cernăuţan (mem-
bri); ulterior, în componenţa Biroului au fost atraşi N. Alexandri, Ion 
Pelivan, Pan Halippa, Daniel Ciugureanu, Ion Inculeţ, Pantelimon 
Erhan, N. Codreanu.

9. Crearea şi activitatea Sfatului Ţării

Constituirea Sfatului Ţării s-a desfăşurat prin alegeri în cadrul par-
tidelor politice (în Basarabia atunci activau foarte multe partide, între 
care Partidul Naţional Moldovenesc, Partidul social-democrat, Parti-
dul socialiştilor revoluţionari, Partidul social-democrat muncitoresc 
rus, Partidul evreiesc „Bund”, Partidul social-revoluţionar moldove-
nesc şi altele), în cadrul instituţiilor profesionale (de pildă, Tribuna-
lul regional, Avocatura, Uniunea ziariştilor, Uniunea învăţătorilor şi 
slujbaşilor Zemstvei etc.), în cadrul unităţilor militare, a organizaţiilor 
revoluţionare (de exemplu: Sovietul deputaţilor soldaţi, Sovietul de-
putaţilor muncitori, Sovietul deputaţilor ţărani ş.a.m.d.), în cadrul dife-
ritelor societăţi (Societatea „Renaşterea” a studenţilor moldoveni din 
Odesa, Liga femeilor moldovence condusă de doamna Elena Alistar şi 
altele), precum şi în cadrul comunităţilor etnice din Basarabia (bulga-
ră, găgăuză, evreiască, poloneză, germană, ucraineană etc.).

După o muncă anevoioasă, dar de scurtă durată şi rodnică, la 21 
noiembrie 1917, la Chişinău s-au adunat deputaţii Sfatului Ţării aleşi 
în modul arătat. Denumirea primului parlament basarabean se trage 
de la echivalentul său rusesc „soviet”, foarte răspîndit în timpul revo-
luţiilor din Rusia, dar la care s-a adăugat şi cuvîntul „ţară” – o aluzie 
transparentă la ideea (dorinţa) că Basarabia se vrea separată de impe-
riul rus. Şedinţa de inaugurare a fost precedată de un serviciu divin so-
lemn în limba moldovenilor, oficiat de episcopul Cetăţii Albe Gavriil. 
Corul protoiereului Berezovschi a executat imnul tuturor românilor 
„Deşteaptă-te, române!”. Cel mai în vîrstă dintre deputaţi, N. N. Ale-
xandri, a avut onoarea să deschidă prima şedinţă a primului parlament 
al Basarabiei.
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La 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării a proclamat Basarabia Republică 
Democratică Moldovenească în componenţa viitoarei Rusii, democratică 
şi federativă. Un asemenea stat exista atunci doar sub formă de idei şi ten-
dinţe revoluţionare. Reprezentanţii 
minorităţilor naţionale rusificate 
din Sfatul Ţării s-au pronunţat îm-
potriva cuvîntului „moldoveneas-
că” din titulatura noului stat, insis-
tînd la înlocuirea lui prin cuvintele 
„basarabească” sau „Basarabia”. 
Motivul nedeclarat care-i deter-
mina pe acei duşmani mascaţi ai 
cauzei româneşti să ceară, în mod 
arogant, modificarea titulaturii sta-
tului era cunoscut: teama de cu-
vîntul „Moldova”, scos din uz din 
motive politice de către autorităţile 
ţariste imediat după anexarea Mol-
dovei dintre Prut şi Nistru (1812), 
repudierea acestui toponim şi a 
etnonimului ce derivă din el, care, 
în opinia lor, miroseau a unire cu 
România, prevesteau deşteptarea 
conştiinţei naţionale româneşti la basarabeni, aminteau de acele vremuri 
cînd moldovenii din stînga şi cei din dreapta Prutului alcătuiau o comu-
nitate etnică unitară, cu legi scrise şi nescrise comune, cu administraţie şi 
conducători comuni, cu limbă liber exprimată atît în scris, cît şi oral… 

Prin votul unanim al deputaţilor „blocului moldovenesc” din Sfatul 
Ţării, uneltirea demagogilor rusofoni a fost demascată, iar cererea lor 
nefondată – respinsă. Aşa a apărut Republica Democrată Moldovenească, 
ca modalitate de scoatere a Basarabiei de sub dominaţia ţarismului şi a 
„noilor ruşi”, cum au început să se autonumească adepţii păstrării impe-
riului sub orice formă, după căderea regimului monarhist în Rusia.

În aceeaşi zi Sfatul Ţării a instituit un Directorat General (adică un 
organ executiv, un guvern) şi a ales componenţa lui (la 7 decembrie) 

Onisifor Ghibu. „Mare patriot 
şi educator naţional”
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după cum urmează: P. V. Erhan (preşedinte şi director al agriculturii), V. 
Cristi (director de interne), N. N. Codreanu (director la comunicaţii), Şt. 
Ciobanu (la instrucţie), T. Ioncu (la finanţe), T. Cojocaru (la război), M. 
Savenko, din blocul minorităţilor (de naţionalitate ucraineană), Grinfeld 
(din grupul socialist, evreu), Ion Pelivan.

La 24 ianuarie, Sfatul Ţării proclamă independenţa Republicii De-
mocratice Moldoveneşti, iar Consiliul de Directori Generali se pro-
clamă Consiliu de Miniştri. Aceasta însemna ruperea oricărei legături 
cu guvernul din Rusia, care, după lovitura de stat bolşevică din 25-26 
octombrie 1917, devenise antidemocratic.

La 27 martie 1918, Republica Independentă Moldovenească se 
uneşte, prin votul Sfatului Ţării, cu patria sa istorică, România. Pentru 
unire au votat 86 de deputaţi, contra unirii s-au pronunţat trei deputaţi 
de etnie străină, 36 de deputaţi s-au abţinut de la vot şi 13 deputaţi au 
absentat la şedinţa parlamentului. „Temelia acestei uniri a fost dra-
gostea faţă de fraţii noştri români. Unirea s-a făcut pe baza idealului 
păstrat în sufletele poporului de un veac şi ceva, fără să se ţie sama 
de situaţia în care se afla România din punct de vedere politic, militar 
şi economic… După votarea Unirii, toată asistenţa vărsa şuvoaie de 
lacrimi şi se îmbrăţişau unii cu alţii, cu toţi trăiau clipa înălţătoa-
re” (Pantelimon Halippa). La o adunare festivă a Academiei Române, 
Nicolae Iorga „s-a sculat în picioare şi, foarte emoţionat, cu mîinile 
ridicate în sus, a strigat: „Fraţilor, fraţii noştri din Moldova de răsărit 
ne-au salvat…”.

Într-o scrisoare către Onisifor Ghibu, datată 14 iulie 1937, Ştefan 
Bulat, un activist revoluţionar moldovean din stînga Nistrului, care a 
militat pentru nedespărţirea moldovenilor transnistrieni de fraţii lor din 
dreapta Nistrului, mărturisea destinatarului scrisorii: „Dacă Dumnezeu 
nu v-ar fi adus în mijlocul nostru, întreaga noastră mişcare s-ar fi 
topit în flăcările revoluţiei ruseşti şi n-ar fi avut însemnătatea pe care 
a avut-o pentru cauza românească”.
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Capitolul III
STRĂINIMEA REACŢIONARĂ – 

DUŞMANA ISTORICĂ A UNIONISMULUI ROMÂNESC 
ÎN BASARABIA

Pentru înlesnirea înţelegerii condiţiilor în care s-a desfăşurat miş-
carea naţională în Basarabia, în continuare vom arăta şi caracteriza 
pe scurt forţele care se opuneau cu înverşunare realizării idealurilor 
naţionale ale moldovenilor basarabeni şi transnistrieni.

În general, cel mai aprig şi constant duşman al românilor la vre-
mea respectivă a fost omul cu mentalitate barbară, venit peste mol-
doveni din alte locuri, şiret şi viclean, obişnuit să trăiască şi să se 
hrănească pe seama altor popoare, om care de-a lungul anilor „s-a 
îngrăşat din săul răbdării moldovenilor” şi care pe lîngă asta mai 
„avea îndrăzneala să apere poporul românesc din Basarabia de 
fraţii săi români de la asfinţit de Prut”.

„Primii duşmani ai românilor basarabeni şi ai tendinţei lor de a 
se organiza (şi solidariza) erau moşierii venetici, care veniseră în 
Basarabia săraci, „cu traista în băţ”, dar prin tot felul de combina-
ţii, şiretlicuri şi susţinuţi de administraţia ţaristă, deveneau stăpîni 
pe pămîntul nostru şi exploatatorii noştri. Unii din aceşti străini şi 
mai ales grecii, s-au îmbogăţit şi au devenit mari latifundiari, spe-
culînd moşiile dăruite mai înainte de boierii şi răzeşii români mă-
năstirilor din Grecia” (P. Halippa). În continuare autorul se referă 
la marii latifundiari basarabeni de origine greacă Sinadino, Mazara-

DUŞMANII CAUZEI NOASTRE 
NAŢIONALE

Partea II
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che, Ciufli, şi la „procedeele” folosite de ei pentru a se îmbogăţi în 
mod ilicit, şi dă o listă de 124 de moşieri străini din Basarabia.

„Al doilea duşman al neamului nostru erau foştii conducători ai 
Basarabiei de pe timpul ţarismului… zeci de mii de funcţionari, nu-
miţi de guvernele de la Petrograd…, care n-au făcut aproape nimic 
pentru poporul românesc din Basarabia…, care aveau lefuri mari 
şi trăiau bine…, cărora, după o deprindere îndelungată cu belşugul, 
le venea foarte greu să părăsească Basarabia sau să se acomodeze 
la noile condiţii de muncă şi viaţă…” (P. Halippa).

„Al treilea duşman erau tot felul de aşa-zişi negustori, goniţi din 
Polonia, Galiţia şi Rusia, care aveau dreptul să locuiască numai în 
guberniile Podolskaia, Herson şi Basarabia…, ştiind limba rusă şi 
protejaţi de funcţionarii ruşi, în decurs de maximum 10-15 ani se 
îmbogăţeau şi deveneau milionari cu mori, fabrici de rachiu, cu 
palate şi bănci proprii sau se făceau mici comercianţi care se răs-
pîndeau pe tot cuprinsul Basarabiei şi cumpărau la preţuri de nimic 
toate produsele poporului, pe care le revindeau la preţuri întreite şi 
înzecite” (P. Halippa).

Toţi protagoniştii mişcării naţionale din Basarabia din anii 1917-
1918, autorii de memorii despre faptele şi evenimentele la care par-
ticipaseră, în scrieri amănunţite şi documentate, consemnează faptul 
că minoritarii alogeni din ţinut (ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, dar 
mai ales evrei) şi organizaţiile politice, culturale, sindicale, profe-
sionale ale acestora se opuneau mereu, în ascuns şi pe faţă, voinţei şi 
tendinţei românilor basarabeni de a se elibera de sub jugul colonial 
rusesc prin desprinderea Basarabiei de Rusia şi Unirea ei cu Româ-
nia, că minorităţile naţionale din Basarabia şi asociaţiile lor năzuiau 
să păstreze, sub orice formă, cu orice preţ şi prin orice mijloace, 
imperiul rusesc.

„Aceste grupuri duşmănoase de venetici, altădată răzleţe între 
ele, prin diferenţierea de clasă şi prin rangul lor social, de data 
aceasta s-au asociat şi, în mod diabolic, au speculat situaţia în care 
se afla România, părăsită în plin război de aliaţii săi ruşi… Cu 
concursul ziarelor din Basarabia care apăreau în limba rusă, cum 
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erau „Bessarabskaia jizni”, „Basarabia liberă” şi ziarul evreiesc 
„Derzd”, precum şi cu concursul ziarelor care apăreau la Odesa şi 
Kiev („Odesski listok”, „Odesskie novosti” şi „Kievskaia mîsli”) 
aceşti minoritari lansau contra poporului român o campanie de po-
negriri şi minciuni…, împroşcau cu venin Sfatul Ţării şi Consiliul de 
miniştri al R.D.M., care în mod paşnic şi conştiincios traduceau în 
viaţă doleanţele poporului românesc din Basarabia, reacţionarii igno-
rau dreptul românilor din Basarabia de a-şi manifesta sentimentele 
lor naţionale şi de a-şi cere drepturile lor istorice” (P. Halippa).

Spre cinstea neamului polonez, conducători ai minorităţii naţionale 
poloneze din Basarabia anilor 1917-1918 şi organizaţii ale ei au susţi-
nut, în mod repetat/constant, cauza dreaptă pentru care luptau moldove-
nii basarabeni la vremea respectivă: desprinderea Basarabiei de Impe-
riul rus şi unirea ei cu Patria istorică a tuturor românilor – România.

În contrast cu reprezentanţii altor minorităţi naţionale basarabe-
ne care „criticau organizarea Sfatului Ţării” şi politica dusă de el, 
polonezul Pomorovski făcea următoarea comunicare la sesiunea 
de inaugurare a primului parlament basarabean: „Sînt sigur că va 
domni o bună înţelegere între moldoveni, stăpînii ţării, şi celelalte 
popoare” conlocuitoare (Petre Cazacu, „Moldova dintre Prut şi Ni-
stru 1812-1918”, pag. 299, Chişinău, ed. „Ştiinţa”, 1992.)

„În numele naţiunii poloneze, susţin unirea Basarabiei cu Ro-
mânia aşa cum o cer moldovenii, stăpînii de baştină ai acestei ţări” 
– declara un alt polonez basarabean înţelept şi cinstit, deputatul 
Dudkevici, în şedinţa istorică a Sfatului Ţării din 27 martie 1918 
(Ibidem, pag. 408).

Cu părere de rău, izvoarele istorice pe care le-am consultat nu 
indică şi numele proprii ale acestor polonezi respectabili.

Din elemente ponegritoare şi mincinoase s-a creat aşa-numitul 
„Comitet pentru apărarea Basarabiei”, compus din A. Krupenski, 
A. Schmidt, V. Ţiganko, Savenko şi alţii, comitet care s-a deplasat 
la Paris, unde se desfăşura Conferinţa de pace, declanşînd acolo o 
campanie de calomnii dintre cele mai grosolane la adresa Româ-
niei, cu scopul de a induce în eroare opinia publică şi de a influenţa 
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Conferinţa de pace în detrimentul intereselor naţionale ale poporu-
lui român. „Această operă calomnioasă a fost demascată de presa 
franceză democratică şi cinstită, iar acţiunea lor nimicită.”

Paginile presei ruseşti conţineau materiale în care se ţinea hangul 
liderilor politici. România era numită ţară antisemită şi reacţionară. 
Mişcarea naţională a moldovenilor se califica „separatism moldove-
nesc” şi „Vandee a Basarabiei”, „contrarevoluţionară şi reacţiona-
ră”. Ţăranilor moldoveni li se spunea că sub români ei „niciodată 
nu vor primi atîta pămînt şi atîta libertate cît le va da viitoarea Ru-
sie democratică”. Ziarele afirmau în mod mincinos că Sfatul Ţării 
tărăgănează reforma agrară. Predominarea moldovenilor în parla-
mentul Basarabiei era numită „naţionalism ostil internaţionalismu-
lui”. Pentru a slăbi coaliţia moldovenească din legislativ, se cerea 
schimbarea componenţei Sfatului Ţării, eliminarea din el a celor 
mai valoroşi lideri moldoveni. Partidele ruşilor şi presa de limba 
rusă şantajau pe deputaţii minorităţilor naţionale din Sfatul Ţării. 
Ele ameninţau permanent cu război civil şi încercau să introducă în 
parlament elemente ostile cauzei moldovene.

Cînd şi-au dat seama de situaţia pe care o crea deşteptarea mol-
dovenilor care-şi revendicau şi realizau drepturile naţionale, ruşii 
s-au pus pe gînduri şi s-au ridicat în vederea înăbuşirii mişcării lor 
prin discreditarea, intimidarea şi omorîrea liderilor politici moldo-
veni, dar şi prin inducerea în eroare a moldovenilor de rînd.

Presa de limbă rusă şi partidele politice ale ruşilor din Basarabia 
se împotriveau cu încrîncenare tendinţei Sfatului Ţării de a desprin-
de, sub orice formă, Basarabia de Rusia. Reprezentantul grupului 
constituţional-democrat, Ianovski, declara că Sfatul Ţării este „un 
organ cu tendinţe naţionale separatiste”, că în acest organ el vede 
„o tendinţă de a rupe Basarabia de Rusia”. Cadetul Vesterman spu-
nea că „mişcările naţionale din Sfatul Ţării corespund cu aspiraţiile 
şi tendinţele României.”. Liderul de la Bolgrad, Dobrovolski, vedea 
în Sfatul Ţării „o orientare peste Prut”.

Pe parcursul anilor 1917-1918, situaţia internă a Basarabiei se 
înrăutăţea pe zi ce trecea din cauza activităţii diferitelor organiza-
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ţii revoluţionare extremiste de origine comunistă şi din cauza des-
compunerii armatei ruse de pe frontul românesc din Moldova din 
dreapta Prutului.

Contaminaţi de agitaţia şi propaganda bolşevică împotriva 
războiului, soldaţii ruşi dezertau de pe front, uneori omorîndu-şi 
comandanţii care îi îndemnau la ordine şi disciplină ostăşească, 
se îndreptau în grupuri răzleţe, înarmaţi, flămînzi şi prost îmbră-
caţi, spre cele mai apropiate staţii de cale ferată din Basarabia, 
de unde urmau să plece înspre Rusia, Ucraina şi alte ţări ce alcă-
tuiau Imperiul Rus. Drumurile basarabene erau pline de dezertori 
organizaţi în cete prădalnice, care se dedau la acte de banditism, 
jafuri, omoruri şi violuri în satele şi oraşele basarabene prin care 
treceau. O deosebită ură nutreau faţă de conducătorii Republi-
cii Democratice / Independente Moldoveneşti, faţă de organele 
ei de conducere. În ciuda faptului că Lenin făcea mare vîlvă în 
legătură cu dreptul popoarelor la autodeterminare, pe teren, bol-
şevicii, nu acceptau statutele de autonomie şi independenţă ale 
popoarelor neruse, nu recunoşteau crearea de state independente 
separate de Rusia. Era un mare haos în ideologia revoluţionară a 
bolşevicilor.

Soldaţii ruşi de pe frontul românesc refuzau să lupte alături de 
români împotriva trupelor inamice care invadaseră România din trei 
părţi, ocupînd ţara pînă la Siret.

Centrul agitaţiei bolşevice da la Iaşi (Socola) urzea planuri de 
distrugere a R.D./I.M., de dezorganizare a armatei române şi de aca-
parare a Statului Major al armatelor ruse de la Iaşi. S-a planificat 
omorîrea lui Şcerbaciov, comandantul trupelor ruse de pe frontul 
românesc. În preajma Crăciunului din 1917, Comitetul revoluţionar 
bolşevic de pe frontul român, cu sediul la Iaşi/Socola, a hotărît să 
aresteze Guvernul şi Parlamentul României şi familia regală şi să 
proclame România republică bolşevică. 

Cînd planul le-a eşuat, bolşevicii au creat la Chişinău un Stat 
Major alternativ şi un Soviet revoluţionar soldăţesc în frunte cu un 
Comitet revoluţionar. 
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La începutul anului 1918, „generalul Şerbaciov nu mai avea tru-
pe ruseşti la dispoziţia sa”. Bolşevicii reuşesc să descompună unită-
ţile militare moldoveneşti, create în vara anului 1917 prin hotărîrea 
Congresului soldaţilor moldoveni din armata rusă. Prin comasarea 
organizaţiilor revoluţionare soldăţeşti, la Chişinău se creează aşa-
numitul Frontotdel, condus de un grup de bolşevici din care făcea 
parte şi Kotovski (e vorba de Grigori Ivanovici, care recent ieşise 
din puşcărie cu ocazia amnistiei declarate de guvernul Kerenski de 
la Petrograd, unde stătuse mai mult timp pentru săvîrşirea unor tîl-
hării pe teritoriul Basarabiei).

La 20 august 1917 nişte dezertori ruşi, „vagabonzi în unifor-
me”, i-au omorît mişeleşte pe patrioţii moldoveni Simion Murafa 
şi Andrei Hodorogea, pentru că erau lideri ai mişcării naţionale din 
Basarabia. Aceeaşi soartă a avut-o şi patriotul moldovean preotul 
Dumitru Baltaga. 

În anul 1940, tot nişte ruşi comunişti au dărîmat monumentul 
celor trei eroi moldoveni înălţat din fonduri strînse de la populaţie 
pentru a le eterniza faptele patriotice.

O altă forţă ce acţiona împotriva autonomiei şi independenţei Ba-
sarabiei era aşa-numitul RUM-CER-OD (abreviere rusească forma-
tă prin împreunarea a trei adjective – „rumînski”, „cernomorski” şi 
„odesski”), prin care se subînţelegea denumirea prea lungă a orga-
nizaţiei bolşevice numite „Sovietul militarilor de pe Frontul român, 
din zona Mării Negre şi din oraşul Odesa”, precum şi denumirea 
organului executiv permanent al acestui soviet, şi mai lungă decît 
prima - numit „Comitetul executiv al Sovietului militarilor de pe 
Frontul român, din zona Mării Negre şi din oraşul Odesa”, denumiri 
care niciodată nu se foloseau în varianta lor desfăşurată. Aceste or-
ganizaţii aveau misiunea „de a combate contrarevoluţia ucraineană 
şi română”, măsură prin care se înţelegea înăbuşirea mişcărilor na-
ţionale din Ucraina şi Basarabia, acapararea puterii de stat de către 
bolşevici prin distrugerea structurilor create de naţionalişti ucraine-
ni şi moldoveni, şi prin lichidarea fizică a conducătorilor naţiona-
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lişti respectivi, restabilirea Imperiului Rus sub formă de republică 
democratică federativă. 

Prezenţa agenţilor bolşevici ai acestei organizaţii la Chişinău s-a ma-
nifestat prin organizarea unei Conferinţe a organizaţiilor militare de pe 
frontul român, cu intenţia de a acapara conducerea garnizoanei Chişi-
nău, prin pătrunderea acestor agenţi în mijlocul cohortelor moldovene, 
prin trimiterea unui ultimatum guvernului român de la Iaşi, în care se 
cerea retragerea armatelor române din Basarabia, libera trecere a dezer-
torilor prin Basarabia, extrădarea generalului Şcerbaciov, se mai cerea 
neamestecul României în treburile interne ale Basarabiei, pe care autorii 
ultimatumului o considerau parte integrantă a Rusiei. RUMCEROD-ul 
a fost desfiinţat o dată cu intervenţia trupelor germane în Ucraina, reali-
zată la cererea guvernului naţionalist şi antibolşevic al acestei ţări.

Situaţia Basarabiei se complică şi mai mult şi din cauza guver-
nului Ucrainei, care din iarna anului 1918 a început să se amestece 
în treburile interne ale Republicii Democratice Moldoveneşti, mai 
întîi încercînd să acapareze calea ferată de la Ocniţa, apoi formu-
lînd pretenţii teritoriale faţă de moldoveni. Într-o înştiinţare trimi-
să puterilor centrale de la Conferinţa de Pace de la Paris, guvernul 
ucrainean îşi exprimă intenţia de a anexa Basarabia: „Prin aceasta 
avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că consiliul de miniştri al 
Republicii Populare Ucrainene este adînc interesat de soarta Ba-
sarabiei, provincie de la graniţa republicii ucrainene. Cu toate că 
nu se pune la îndoială faptul că amîndouă popoarele, ucrainean şi 
moldovean, trăiesc amestecate, sigur este că în partea de nord a 
Basarabiei locuiesc mai mult ucraineni, iar în cea de sud (între gu-
rile Dunării şi ale Nistrului pe malul Mării Negre) ei constituie ma-
joritatea relativă, şi astfel Basarabia formează, din punct de vedere 
etnografic, economic şi politic, o unitate indivizibilă cu teritoriile de 
bază ale Ucrainei… Guvernul Ucrainei socoate că orice schimbare 
a graniţei ruso-române calcă adînc interesele politice şi economi-
ce ale republicii ucrainene” (Preşedintele consiliului de miniştri şi 
ministrul afacerilor străine V. Golubovici). Deputatul Osmolovski, 
de neam ucrainean, declara în şedinţa Sfatului Ţării din 16 martie 
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1918: „Soarta i-a legat şi amestecat pe moldoveni cu ucrainenii. 
Ucrainenii sînt chiar mai vechi în Basarabia ca moldovenii (sic!). 
Acum ucrainenii vor ca această ţară să fie neatîrnată, vor lupta cu 
năzuinţele de peste Nistru, ca şi cu cele de peste Prut.”

Forţele ostile românismului şi unionismului românesc nu s-au
astîmpărat nici după unirea Basarabiei cu România.

După ce Republica Democratică Moldovenească (RDM, creată 
prin hotărîrea din 2/15 decembrie 1917 a organului legislativ su-
prem al Basarabiei - Sfatul Ţării) şi-a proclamat independenţa faţă 
de Rusia (24 ianuarie 1918), dar mai ales după ce şi-a anunţat so-
lemn şi oficial unirea cu România (27 martie 1918), mulţi revoluţio-
nari rusofoni cu nostalgii imperiale s-au retras din Basarabia în stîn-
ga Nistrului. Pe la sfîrşitul lui aprilie 1919 un grup dintre ei, printre 
care I.N.Krivorukov, G.I.Starîi şi A.S.Krusser, şi-a atribuit calitatea 
de guvern, iar la începutul lunii mai a aceluiaşi an banda de şarla-
tani politici proclama la Tiraspol aşa-numita Republică Sovietică 
Socialistă Basarabia. Mai mult, impostorii şi-au arogat dreptul de a 
proclama unirea republicii fantomă cu Rusia sovietică şi dreptul de 
a stabili spaţiul geografic al pretinsei republici în limitele ţinutului 
Basarabiei/Moldovei dintre Prut şi Nistru, care atunci făcea parte 
din teritoriul României şi se afla sub suveranitatea deplină şi exclu-
sivă a statului român. 

În anul 1921, la Chişinău s-au distribuit publicaţiile „Bessarabskii 
komunist” şi „Bolşevicul basarabean”, tipărite în mod ilegal de agen-
tul Moscovei, Antipov Iacov Iacovlevici, născut în Transnistria, care 
îşi ascundea adevărata identitate sub pseudonimele Tkacenko Pavel 
Dmitrievici, Bezpiatîi, Basarabeanu, Bazarov, Petrea şi altele.

În faţa Hotelului Naţional din Chişinău şi acum se păstrează mo-
numentul pe care se poate citi următoarea inscripţie: „În acest loc 
în anul 1921 era situată tipografia ilegală „Bessaraskii komunist” 
organizată de Pavel Tcacenco”.

Pe acelaşi calapod s-a creat şi Republica Sovietică Socialistă 
Autonomă Moldovenească (RSSAM) în anul 1924. La înjghebarea 



72

ei şi-au adus contribuţia Pavel Tkacenco, S. Timov, G.I. Kotovski, 
M.V. Frunze, G.I. Borisov/Starîi şi alţii.

Mihail Bruhis, cercetător ştiinţific la Centrul de Studii ştiinţifice 
al Universităţii din Tel Aviv, autor al valoroasei lucrări „Rusia, Ro-
mânia şi Basarabia”, din care reproducem în continuare mai multe 
pasaje, demonstrează în mod detaliat cum, de ce şi de către cine a 
fost creată RSSAM. 

„Dacă s-ar considera numai faptele reale (...), atunci ne-am da 
seama că RSSAM nu a apărut în sînul populaţiei moldoveneşti din 
raioanele din stînga Nistrului, ci la incitarea comuniştilor care au 
plecat din Basarabia după instaurarea autorităţii româneşti. Ei au 
fost iniţiatorii şi inspiratorii acestei acţiuni politice”. 

„Cu toate că în Transnistria puterea sovietică s-a instaurat defi-
nitiv la sfîrşitul lui februarie 1920, nicăieri, în nici o sursă, pînă în 
1924, nu sunt informaţii despre tendinţa „poporului moldovenesc din 
stînga Nistrului” de a avea un stat naţional propriu”. Lipsa atestării 
unei asemenea tendinţe se explică prin faptul că „moldovenii care 
populau aceste raioane nu s-au gîndit nici o dată să formeze o republi-
că autonomă” în spaţiul geografic locuit de ei, aceşti moldoveni „nu 
reprezentau o forţă” capabilă să revendice şi să realizeze un asemenea 
obiectiv, „moldovenii de pe acest teritorii niciodată n-au avut organi-
zaţii social-politice, instituţii de ştiinţă şi cultură naţională proprie”, ei 
„niciodată nu au numit teritoriul pe care îl locuiau nici Moldova, nici 
Moldova din stînga Nistrului deoarece cunoşteau perfect că strămoşii 
lor nu prea îndepărtaţi emigraseră aici de dincolo de Nistru, că anume 
acolo se afla Moldova, patria lor istorică” (pag. 157). 

„Crearea RASSM era necesară pentru a se putea vorbi despre 
legăturile ei cu Basarabia şi a servi drept pretext pentru lansarea 
lozincii permanente cu privire la reunirea Basarabiei cu RASSM”, 
adică pentru reanexarea Basarabiei de către URSS” (pag. 167).

„Separarea de Ucraina a teritoriului şi a populaţiei care în 1924 
au primit denumirile de RASSM şi, respectiv, popor moldovenesc a 
fost un act politic menit să creeze o sperietoare pentru vecinul din 
sud-vestul URSS (adică pentru România – n.n.), căruia trebuia să i 
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se amintească permanent pretenţiile Uniunii Sovietice asupra Mol-
dovei dintre Prut şi Nistru” (pag. 155).

„Cu toate că bolşevicii ruşi învinuiau permanent politica de co-
tropire a ţarismului, ei înşişi, atît înainte, cît şi după venirea lor la 
putere, nu au renunţat la teritoriile străine cotropite de Rusia ţaristă, 
dimpotrivă, peste tot unde puteau tindeau să reia cu orice preţ terito-
riile care după revoluţia bolşevică s-au dezlipit de Rusia”.

În ceea ce priveşte Republica Sovietică Socialistă Moldoveneas-
că (RSSM), aceasta a fost creată prin propagandă sovietică sub-
versivă, prin acte de sabotaj, rebeliuni armate, diversiuni politice, 
falsificarea istoriei Basarabiei, deformarea conştiinţei de sine a mol-
dovenilor basarabeni, note ultimative, intervenţie armată, acte legi-
slative abuzive (cum este, de exemplu, hotărîrea Sovietului Suprem 
al URSS din 2 august 1940) etc. etc.

„Faptele demonstrează fără putinţă de tăgadă că iniţiativa creării 
RSSM nu a fost a populaţiei RASSM sau, cu atît mai puţin, a po-
pulaţiei Basarabiei, deoarece aceste populaţii nu numai de fapt, dar 
nici formal nu s-au adresat Comitetului Central al CC (b) din Uniu-
nea Sovietică şi Sovietului Suprem al URSS în această problemă”, 
conchide M.Bruhis.

În perioada interbelică (1918-1939) şi ulterior, din lagărul celor 
mai înverşunaţi duşmani ai cauzei noastre naţionale au făcut parte 
şi emigranţii ruşi, şi aşa-numiţii emigranţi basarabeni de la Paris, 
Londra, Berlin, Viena şi alte capitale occidentale. Ambele tabere de 
emigranţi aveau partide politice, societăţi culturale şi publicaţii pe-
riodice, deci erau foarte bine organizate.

Pavel Nicolaevici Miliukov (1879-1943, istoric şi om politic rus, 
ministru de externe al Rusiei în anul 1917, întemeietorul ziarelor 
„Ultimele noutăţi” şi „Timpul de seară” la Paris, considera că „bol-
şevismul în Rusia va fi doborît prin evoluţia naturală a poporului” 
şi că „uneori guvernul sovietic apără, prin acţiunile sale, interesele 
naţionale ruse”. Iată de ce ziarul lui Miliucov susţinea pretenţiile 
nefondate ale guvernului sovietic faţă de România şi publica deseori 
informaţii false despre România şi Basarabia românească.
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Ca şi presa sovietică, aproape toate publicaţiile periodice ale 
emigraţiei ruse înfăţişau rebeliunea sovietică din localitatea basa-
rabeană Tatar-Bunar (16-22 septembrie 1924) ca pe „un protest al 
ţăranilor basarabeni împotriva României, exprimare a dorinţei lor 
de a trece sub puterea sovietică”. Bineînţeles, nu se spunea nici un 
cuvînt că această acţiune a fost pusă la cale de agenţi sovietici, con-
form ordinelor primite de la Moscova.

În chestiunea Basarabiei, „tonul presei monarhiste ruse din capi-
talele europene nu se deosebea de cel al presei sovietice”. În ziare 
monarhiste şi anti-bolşevice din Paris „apăreau scrieri bolşevice”.

În timp ce ţărănimea din alte provincii româneşti trimitea aju-
toare pentru populaţia înfometată din Basarabia, ziare monarhiste 
ruseşti informau că „românii pun piedici pentru ajutorarea înfome-
taţilor şi îi urmăresc pe cei care vor să-i ajute”. 

„Restabilirea Rusiei în hotarele de la anul 1914” – iată ce menta-
litate domnea în cercurile emigraţiei ruse, dar mai ales în cele mo-
narhiste.

Ziarul bolşevic de la Paris „Mesagerul parizian” publica articole 
din ziarele româneşti „Făclia” şi „Adevărul”, din care reieşea că 
„românii înşişi sunt contra românismului din Basarabia”. În acest 
ziar „în fiecare zi apărea cîte o minciună cît se poate de ţipătoare”. 

„Pe lîngă minciuni bolşevicii au trecut şi la acţiune. Sub patro-
najul Ambasadei sovietice din Paris s-a înfiinţat aici o societate a 
basarabenilor emigranţi.” În drept, numita societate se compunea 
din „cei care fugiseră în străinătate ca să scape de serviciul militar 
sau care aveau o neînţelegere oarecare cu legile româneşti. Însă la 
Paris ei fac pe basarabenii adevăraţi. Ei au trimis un protest contra 
României la congresul socialiştilor”. 

A.Krupenski, monarhist şi fost moşier în Basarabia, a creat la 
Paris „Comitetul Basarabean”, care milita pentru restabilirea regi-
mului autocrat în Rusia, pentru restituirea pămîntului cultivabil pro-
prietarilor de pe vremuri şi contesta unirea Basarabiei cu România. 

În loc să protesteze contra regimului totalitar sovietic, avocatul 
francez Torres şi scriitorul român Panait Istrati publicau în ziarele 
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franceze numai minciuni despre Basarabia şi injurii la adresa Româ-
niei. (Notă explicativă: Citatele reproduse fără indicarea izvorului 
şi informaţiile despre poziţia imigraţiei ruse în problema Basarabiei 
au fost alese şi prelucrate din publicistica social-politică şi istorică a 
scriitorului Leon Donici-Dobronravov. A se vedea: „Marele Archi-
medes”, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997).

După consfinţirea unirii Basarabiei, Transilvaniei şi Bucovinei 
de către Parlamentul României (29 decembrie 1919) şi după consfin-
ţirea formării României Mari de către Conferinţa de Pace de la Paris 
(18 ianuarie 1919 – 21 ianuarie 1920), evrei din Basarabia şi din 
întreaga ţară s-au pus împotriva acestui act, militînd pentru o Basa-
rabie rusească şi sovietică. Procesul s-a desfăşurat în toată perioada 
interbelică şi a ajuns la paroxism în timpul retragerii trupelor româ-
ne din Basarabia (28 iunie – 3 iulie 1940), cînd evreii basarabeni se 
năpusteau asupra ostaşilor români (care primiseră ordin să nu răs-
pundă la provocări), scuipîndu-i, înjurîndu-i, huiduindu-i, numindu-
i „fascişti/moşieri/antisemiţi”, bătîndu-i cu pietre, împroşcîndu-i cu 
fecale, smulgîndu-i din coloane, ciomăgindu-i, reţinîndu-i şi pre-
dîndu-i comandanţilor sovietici care stăteau în spatele agresorilor şi 
care îi declarau prizonieri şi îi deportau în Siberia la munci silnice, 
şi cînd evreii îi întîmpinau pe invadatorii sovietici cu pîine şi sare, 
cu flori şi aplauze.

După ocuparea Basarabiei, mulţi evrei s-au încadrat în structurile 
de partid şi în cele ale administraţiei de stat sovietice şi şi-au folosit 
funcţiile pentru instaurarea şi consolidarea rînduielilor staliniste în 
Basarabia.

Raportul Ministerului de Interne al României din 30 iunie 1940 
conţine, printre altele, şi următoarea informaţie: „Populaţia evre-
iască originară din Basarabia continuă să treacă Prutul pe teritoriul 
basarabean. În cursul zilei de astăzi 7600 de evrei au trecut prin 
punctele Ungheni şi Cristeşti, 2000 de evrei au trecut prin Galaţi şi 
Reni”.
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„Între 28 iunie - 3 iulie 1940 populaţia Chişinăului a fost terori-
zată de către patrulele de autoapărare conduse de faimoasa Rozen-
berg cea roşcată, de Klincikov şi de Melnic.

Joi, 28 iunie 1940, cînd trupele sovietice au intrat în Chişinău, în 
grădinile publice din oraş şi-au făcut apariţia bandele teroriste care 
au început să arboreze steaguri roşii peste tot locul. Alţi minoritari 
înarmaţi opreau autobuzele şi trăsurile cu refugiaţi şi smulgeau ba-
gajele şi poşetele din mîinile femeilor. Evrei în civil, extrem de ex-
citaţi, ocupau răspîntiile şi aşteptau convoaiele de refugiaţi ca să le 
atace şi să le jefuiască. Refugiaţii erau atacaţi cu pietre, cu oale, cu 
apă clocotită, cu conţinutul oalelor de noapte” (Paul Goma, „Basa-
rabia”, Flux, 2004). 

„La Chilia, Reni şi Ismail ruşi, ucraineni, bulgari şi găgăuzi – 
printre ei mai mult de jumătate fiind deţinuţi de drept comun liberaţi 
din închisori – au instalat comitete sovietice de teroare, de jaf, de 
asasinate” (tot acolo).

„La Cernăuţi, cu începere de la 28 iunie, evreii l-au împuşcat pe 
preotul catolic şi pe mai mulţi gardieni. Evrei tineri (15-16 ani) au 
dezarmat soldaţi, i-au pus să se dezbrace, apoi i-au înjunghiat cu 
propriile baionete. Evreii au rupt şi au scuipat drapelele tricolore 
şi au arborat drapele roşii. Tot ei au doborît crucea de pe catedrală 
şi au înlocuit-o cu steagul roşu şi cu portretul lui Stalin. Evreii de 
pe margine fotografiau scenele de maltratare, mai ales de umilire a 
soldaţilor, preoţilor şi teologilor români” (în aceeaşi lucrare).

„La Soroca evreii conduşi de avocatul Flexer au ocupat primăria 
şi l-au asasinat, în faţa statuii generalului Poetaş, pe comisarul Mu-
rafa şi pe ajutorul său Eustaţiu Gabriel” (tot acolo).

Bilanţ comunicat de Marele Stat Major al Armatei Române: „Au 
fost reţinuţi în timpul retragerii şi făcuţi prizonieri 282 ofiţeri, dintre 
care circa 100 erau activi” (ibidem).

Un fragment din scrisoarea soldatului român Costică Delea din 
Teleorman: „Ce-am văzut am să spun şi la morţi... Ni s-au luat caii, 
căruţele cu bagaje şi cu arme. Ofiţerii erau bătuţi, li s-au rupt tresele, 
erau scuipaţi, dezbrăcaţi... Soldaţii ruşi priveau şi rîdeau cum civilii 
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evrei ne băteau cu pietre şi cu ciomege, ne trăgeau de picioare de 
pe cai, ne dezbrăcau, ne batjocoreau, mai ales femeile parcă erau 
turbate...” (Notă: participarea unor femei la asemenea acţiuni re-
probabile ne aminteşte de faimoasa Galina Andreeva de la Tiraspol 
care s-a evidenţiat prin fapte similare în timpul evenimentelor din 
Tran snistria din anii 1989 – 1992).

Un martor ocular, în tinereţe, locuitor al unui sat bulgăresc din 
părţile Dunării, actualmente om de vîrstă venerabilă, cetăţean român 
de bună credinţă şi cunoscut autor de cărţi despre adevăr şi dreptate 
descrie o cu totul altă atitudine faţă de dramatismul situaţiei de la 
sfîrşitul lunii iunie 1940: „În seara zilei de 29 iunie 1940, o unitate 
militară în retragere de pe Nistru a ajuns în comuna Dunăreanca 
unde a înnoptat. Ostaşii erau obosiţi de drumul lung şi au fost cazaţi 
în casele locuitorilor. Menţionez că nu a fost nici un caz de ostilita-
te, deşi locuitorii erau bulgari. Din contra, au fost primiţi cu multă 
grijă. La mine au dormit doi ofiţeri. A doua zi, dimineaţa, la plecare, 
după ce au mulţumit pentru găzduire, unul din ofiţeri s-a oprit în faţa 
surorii mele Valentina şi cu capul plecat i-a zis:

- Domnişoară, vă rog să ne iertaţi că plecăm în felul acesta şi 
vă lăsăm aici. Datoria noastră, de ostaşi, era să luptăm, să apărăm 
ţara!

Şi a plecat, împovărat de vina pe care nu dînsul o avea, ci cei care 
prin politica lor greşită purtau răspunderea evacuării Basarabiei şi a 
unei părţi din Bucovina în 1940” (Victor Macarevici, profesor).

În timp ce ocupanţii sovietici prigoneau populaţia Basarabiei 
ocupate şi instaurau în provincie un regim de teroare, „Partidul Co-
munist Român lansa în restul ţării un manifest prin care îşi exprima 
satisfacţia şi entuziasmul pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei 
de sub jugul boierilor şi capitaliştilor români”.
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Capitolul IV
DUŞMANUL DIN LĂUNTRUL MOLDOVENILOR

Dezvăluind răul impus de către un „neam fără de milă”, nu avem 
voie să nu ne referim direct şi cinstit şi la răul din firea moldoveni-
lor.

Izvoarele istorico-literare dovedesc că în timpul dominaţiei ţaris-
te în Basarabia (1812-1917) mulţi dintre moldoveni (ţărani săraci, 
răzeşi, preoţi, boieri) se puneau în slujba autorităţilor coloniale ruse. 
Numeroase fapte de acest fel se comiteau mai ales în rîndul boieri-
mii moldovene şi în cel al oamenilor de carte.

Întrebarea ce se cuvine pusă în legătură cu această trăsătură mol-
dovenească negativă este următoarea: dacă slugarnicii se gîndeau 
sau nu se gîndeau la viitorul comunităţii lor, dacă înţelegeau sau nu 
înţelegeau că prin ale lor fapte şi atitudini se făceau complici la des-
fiinţarea propriei lor patrii istorice – Moldova lui Ştefan cel Mare.

Evident, izvoarele istorice nu conţin informaţii de acest gen. Cert 
însă este faptul că acel comportament moldovenesc a influenţat te-
meinic evoluţia Moldovei de la răsărit de Prut de după anul 1812.

Cînd a pus stăpînire pe Basarabia, Rusia a făcut unele graţii. Cînd 
însă a înţeles ce vicii zac în sufletele moldovenilor, ea a transformat 
acele mărunte gesturi de bunăvoinţă iniţiale în lovituri de moarte 
succesive, prin suprimarea drepturilor naţionale, economice, sociale 
şi politice ale acestora.

Boierimii moldovene, clasei conducătoare a Moldovei „i-a părut 
rău că a pierdut partea cea mai largă a Moldovei, bogată în ogoare, 
în păşune pentru vite. I-a părut rău mai ales ca moşierime, ale cărei 
comunicaţii erau să fie tăiate de acum înainte printr-un hotar. Nici 
un suflet nu s-a sprijinit pe amintiri, nu s-a deschis către speranţe 
pentru a da o luptă disperată spre care s-ar putea îndrepta astăzi 
recunoştinţa noastră pioasă. Se gîndea doar cu frică la primejdia 
că Moldova micşorată după sfîşiere n-ar putea răspunde tributului 
către Poartă şi cerea ca Moldova să fie întregită cu judeţe munte-
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ne pînă la Ialomiţa. În afara laşităţii clasei stăpînitoare moldovene 
nu se putea găsi nici un erou al împotrivirii şi răzbunării, de care 
în veci să rămînă glorios legată pierderea din anul 1812… Fără 
conştiinţă era clasa boierească a Moldovei din anul 1812… Mulţi 
dintre membrii ei au trecut Prutul pentru a se aşeza supt oblăduirea 
împăratului creştin fără a-şi da seama că rosturile de căpetenie ale 
unui stat, paza liniştii şi dreptăţii, n-au a face cu creştinătatea sau păgî-
nătatea, ci numai cu valoarea etnică a unui popor” (Nicolae Iorga).

Războaiele ruso-turce din toate timpurile au fost conflicte armate 
coloniale, deoarece se declanşau şi se duceau cu scopul de a pune 
stăpînire pe teritorii străine şi de a subjuga popoarele slabe din punct 
de vedere economic şi militar sau pentru menţinerea teritoriilor şi 
popoarelor ocupate anterior. Prin raptul colonial din 1812 Principa-
tul Moldova şi-a pierdut suveranitatea statală şi integritatea terito-
rială. Iar Moldova dintre Prut şi Nistru s-a transformat într-o colonie 
rusească. Cu toate acestea, la acţiunile de dezmembrare a Moldovei 
istorice, de asuprire şi subjugare economică, politică şi naţională a 
Moldovei de la răsărit de Prut moldovenii basarabeni, bogaţi sau 
săraci, n-au acţionat în mod adecvat. Răbdarea exagerată, ignoranţa 
generalizată, indiferenţa cvasitotală faţă de cauza naţională, lipsa de 
interes faţă de ceea ce se petrece în jur şi alte vicii moldovene isto-
rice (neconştientizate, nerecunoscute şi netratate la timp), fenomene 
greu de a fi descrise în cîteva rînduri, totdeauna le-au făcut numai 
rău bieţilor moldoveni încăpăţînaţi şi înţepeniţi sub abila manipula-
re a străinului...

La începutul perioadei de subjugare, moldovenii de obicei se li-
mitau la împotriviri sub formă de fugă peste Prut sau sub formă de 
plîngeri către autorităţile ţariste locale şi de petiţii adresate împăra-
tului, private şi colective, care aveau cam acelaşi conţinut: slăvirea 
împăratului oprimator, constatarea faptului că iniţial moldovenii fu-
seseră scutiţi de „toate havalele şi dările împărăteşti”, că „pe urmă 
li s-au adaos macazuri şi havale care i-au mîhnit”. Cînd însă deve-
nise clar că ruşii nu aveau de gînd să impună Basarabiei şi sistemul 
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de şerbie rusească (pentru că introducerea lui i-ar fi compromis şi 
mai tare în faţa lumii), fuga a încetat.

După anul 1812, „boierilor cu moşii în Basarabia li s-a cerut 
să se aşeze cu traiul în stînga Prutului ori să-şi vîndă moşiile în 
termen scurt şi să plece la Iaşi”. Cei mai mulţi dintre ei au preferat 
să se mute în capitala Moldovei, pierzîndu-şi moşiile basarabene, 
pentru că au fost siliţi de împrejurări fie să şi le abandoneze, fie 
să şi le vîndă la repezeală, la preţuri de nimic. Pe moşiile părăsi-
te autorităţile coloniale aşezau colonişti aduşi de aiurea. Moşii-
le vîndute în grabă nu nimereau în mîinile ţăranilor moldoveni, 
fiindcă aceştia erau săraci şi nu aveau bani pentru a le cumpăra. 
Domeniile de vînzare silită de obicei erau cumpărate de tot felul 
de aventurieri doldora de bani, ruşi, greci, evrei, polonezi şi de alte 
naţionalităţi, care le revindeau şi se îmbogăţeau prin însuşirea di-
ferenţei, sau le arendau în condiţii foarte avantajoase pentru aren-
datori. În acest mod, majoritatea spaţiilor agricole ale Basarabiei 
au fost împroprietărite de către venetici. Prin aceasta se şi explică 
faptul că moşierimea basarabeană totdeauna a acţionat împotriva 
cauzei naţionale româneşti şi împotriva rezolvării echitabile a pro-
blemei agrare în Basarabia.

Din izvoare istorice aflăm că după anul 1812 clasa boierimii 
moldovene din Basarabia (minoritară în raport cu întreaga clasă a 
marilor proprietari de pămînt din gubernie) s-a scindat în două ta-
bere ostile: una rusofilă şi servilă muscalului, alta conservatoare, 
moldovenească. Din aceasta din urmă făceau parte boierii Rîşcanu, 
Başotă, Donici, Vasile Roset şi alţii, care se ţineau de obiceiurile pă-
mîntului, se împotriveau, prin metode legale, rusificării şi încercau 
să-i apere pe ţărani de la abuzurile administratorilor ruşi. Cea mai 
puternică era prima tabără, pe care o susţineau şi o apărau funcţio-
narii imperiali. Pe măsură ce Basarabia se rusifica, deosebirea dintre 
cele două grupuri moşiereşti se ştergea. Către anul 1917, cea mai 
mare parte din clasa boierilor autohtoni din Basarabia se situa pe 
poziţii proruse şi nu sprijinea mişcarea naţională şi socială a româ-
nilor basarabeni.
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Pînă în anul 1826 s-au păstrat reţelele vamale şi sanitare de-a lun-
gul Nistrului. Din această cauză, „Basarabia era strînsă între două 
linii de vămi şi de carantine: cea de la Prut şi cea de la Nistru”.

Frontiera de vest a marelui imperiu era păzită cu ajutorul grăni-
cerilor ruşi şi al gărzilor civile, în care se atrăgeau ţărani basarabeni. 
Moldovenii din stînga Prutului se apărau de moldovenii din dreapta 
bietului rîu. Şi se făcea această străjuire pe gratis, fără motiv, şi în 
mare parte, benevol. În această activitate se lăsau antrenaţi şi călă-
reţi din rîndul mazililor basarabeni.

Cînd împăratul Rusiei le-a acordat dreptul de a-şi face serviciul 
militar în armata imperială (dar nu şi drepturi naţionale) şi i-a che-
mat sub drapel pentru a-i trimite în Manciuria ca să lupte cu sa-
muraii pentru interesele imperiului oprimator, tineri moldoveni s-au 
dus fără împotrivire. După cum spun izvoare istorice, paisprezece 
mii dintre ei, aproape o jumătate din numărul celor recrutaţi, nu s-au
mai întors la baştină, toţi murind pentru o cauză străină, şi uitaţi 
pentru totdeauna de ţara care i-a trimis la moarte. „Era o greşeală, 
o mare greşeală, mai mare şi decît a boierilor setoşi de stăpînire 
străină”.

Cîntarea imnului imperial în limba română, drept obţinut de 
moldoveni după revoluţia rusă din anul 1905, nu însemna o mare 
scofală şi nu scotea în evidenţă calităţi moldovene, ci releva vicii 
moldovene. Era o ruşine!

La 1905, în Basarabia şcoala sătească nu se răspîndea în toate 
satele populate de moldoveni, nu era naţională, „ţinea trei ani de 
zile numai, şi în fiecare an numai cîte cinci luni”, timp în care se 
buchisea alfabetul limbii ruse, se însuşea mecanic această limbă, 
se lăuda în cuvinte entuziaste împărăţia rusească şi se învăţa pe de 
rost texte elogioase despre monarhul Rusiei. Graiul moldovenesc 
popular, în varianta sa medievală, se întrebuinţa şi se păstra numai 
în satele cu populaţia moldoveană. În oraşele basarabene se folosea 
aproape exclusiv limba rusă.

Dacă autorităţile ţariste ar fi colonizat cu ruşi şi cu rusificaţi de 
alte etnii nu numai oraşele basarabene, dar şi fiecare sat basarabean 
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în parte, şi dacă dincolo de Prut n-ar fi existat poporul român şi nu 
s-ar fi păstrat şi dezvoltat spiritualitatea şi civilizaţia pan-româneas-
că, atunci în Basarabia deznaţionalizarea şi rusificarea autohtonilor 
s-ar fi desfăşurat şi mai repede, şi mai intens, şi nimeni n-ar mai fi 
vorbit graiul moldovenesc încă de pe la sfîrşitul secolului al 19, şi, 
ca urmare, nimeni ulterior nu şi-ar fi amintit de moldoveni şi de ceea 
ce au creat ei de-a lungul existenţei lor de pînă la anul 1812. În atare 
împrejurări, spiritul mioritic ce-i caracterizează pe moldoveni le-ar 
fi jucat festa şi le-ar fi pecetluit soarta demult şi pentru totdeauna.

În august 1912, cînd Rusia încă mai celebra împlinirea a o sută 
de ani de la anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru, o adunătură 
de renegaţi în frunte cu rusificatorul Krupenski propunea înălţarea 
monumentului împăratului anexării la Chişinău şi serbări de două 
luni în toamna anului centenar, iar noi, românii, „nu putem găsi nici 
un erou al împotrivirii. Şi era nespus de dureroasă această lipsă” 
(Nicolae Iorga).

Preoţimea basarabeană, în majoritatea ei, „n-avea de ce să se 
plîngă, pentru că socotea că rostul ei e mai mare într-o ţară unde 
icoana stă alături cu armele împărăteşti”. Pe patriotismul ei, ca şi 
pe cel al moşierimii, Basarabia nu se putea bizui.

Majoritatea covîrşitoare a moldovenilor basarabeni, care de obi-
cei locuia la sat, n-a îndrăgit noua ordine a ruşilor, dar nici n-a luptat 
împotriva ei. Ea pur şi simplu s-a conservat în găoacea sa moldo-
veană medievală, parţial acomodîndu-se la condiţiile de viaţă impu-
se, parţial tolerîndu-le. Ceea ce a fost suficient pentru promovarea 
politicii de rusificare în condiţii relativ ideale, comparate cu cele din 
alte colonii ale imperiului, să zicem cu cele din Finlanda sau Polo-
nia, Asia Centrală sau Caucazul de Nord, unde localnicii nu stăteau 
cu braţele-n şolduri în faţa rusificatorilor. Lucru ce i-a determinat pe 
ruşi în 1917 să recunoască de bună voie independenţa popoarelor 
finlandez şi polonez.

La începutul secolului 20 între popoarele europene subjugate de 
Rusia doar moldovenii basarabeni erau neîntrecuţi în analfabetism, 
în rusificare şi în docilitate faţă de autorităţile coloniale, dar mai ales 
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faţă de instituţia împărăţiei ruseşti. Însă la asemenea performanţe nu 
s-a ajuns exclusiv prin introducerea limbii ruse în toate sferele de 
activitate din Basarabia. Necunoaşterea limbii ruse sau cunoaşterea 
ei superficială de către populaţia românească basarabeană (consta-
tate de mai mulţi autori ruşi, între care şi de trimisul împăratului la 
Chişinău, savantul de curte P. N. Batiuşkov, la 1890) încă nu de-
monstra plenar gradul real de rusificare a acestei populaţii. Indicele 
care arăta total şi corect nivelul rusificării Basarabiei la răscrucea 
secolelor 19 şi 20 era mentalitatea moldovenilor basarabeni, felul 
de a gîndi al fiecărui moldovean luat în parte şi al colectivităţii mol-
dovene luată în ansamblul ei. Mentalitate ce s-a format mai ales 
prin intermediul procesului de instruire şi educare în cadrul familiei, 
în şcoală, în biserică, în armată, în societate în genere, chiar şi cu 
ajutorul limbii materne. Prin aceasta se explică suprimarea instruirii 
şi educaţiei naţionale în Basarabia şi grija deosebită şi permanentă 
pe care autorităţile ruse au avut-o pentru introducerea sistemului 
instructiv-educativ rusesc în toate instituţiile de învăţămînt din gu-
bernia Basarabia. „Dacă vrem ca populaţia rusească să nu se româ-
nizeze, dacă vrem ca Basarabia să nu ajungă obiectul dorinţelor şi 
agitaţiilor românofile, atunci trebuie ca prin intermediul şcolilor să 
ne grăbim a face ca măcar o jumătate din ţăranii moldoveni să de-
vină ruşi”, sfătuia pe împărat acelaşi împuternicit al curţii imperiale 
din Sankt-Petersburg.

În viziunea popoarelor neruse evoluate, care în existenţa lor au 
avut de suferit sau încă mai suferă din cauza consecinţelor jugului 
colonial rusesc, limba rusă reprezintă în primul rînd un mijloc de 
comunicare în vederea oprimării lor, un instrument folosit în sco-
pul deznaţionalizării şi rusificării lor. Ceea ce înseamnă că aceste 
popoare atribuie limbii ruse şi o funcţie imorală, reprobabilă, şi 
că ele luptă nu împotriva limbii ruse, ci împotriva folosirii ei în 
scopuri politice şi imperialiste. Iată de ce este legitimă şi firească 
tendinţa fostelor popoare oprimate de ruşi de a restrînge funcţiile 
limbii ruse în perimetrele etno-culturale ale statelor lor indepen-
dente.
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De anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru din 1812 e legată 
apariţia primelor semne ale servilismului moldovenist, ale ruso-
filiei. Spre deosebire de adepţii de azi ai acestui fenomen, care-l 
propagă prin falsificarea trecutului istoric al românilor, publicistul 
basarabean Gheorghe Madan făcea acelaşi lucru prin „cenzurarea 
literaturii şi cugetării româneşti la Chişinău”. Totuşi, faţă de urma-
şii săi din zilele noastre, care n-au nici un merit în viaţa culturală 
a provinciei răpite, Gheorghe Madan a fost şi un apreciat, de către 
contemporani, culegător şi propagator de poezie populară româ-
nească în Basarabia subjugată de ţarism.

Efectele intervenţiilor ruseşti în mentalitatea populaţiei româ-
neşti din Basarabia se pot demonstra şi prin exemple culese din via-
ţa zbuciumată a acestei populaţii de la sfîrşitul perioadei de106 ani 
de suferinţe şi nenorociri.

Într-o scrisoare semnată de un basarabean şi publicată în „Ne-
amul românesc”, nr. 57, 1906, putem citi, între altele, şi următoarele 
rînduri: „Aici pe la noi în Basarabia e linişte, dar ca balaurul cel 
îngrozitor din poveşti se tîrăşte o reacţie care este mai ales pentru 
aceea ameninţătoare, pentru că nu vine din partea guvernului, ci 
din partea poporului. La ultimele adunări din Chişinău – unul din 
cele mai „moldoveneşti” ţinuturi ale Basarabiei – cînd era vor-
ba despre învăţămîntul pe limba românească în şcolile săteşti ale 
Zemstvei, toţi reprezentanţii, în număr de doisprezece, ai ţărănimii 
au fost contra, şi propunerea a fost respinsă. D. Dicescu, mareşalul 
nobilimii, preşedintele adunării, a fost indignat, şi, după încheiere, 
nu găsea destule cuvinte pentru a explica ţăranilor ce nedemnă a 
fost purtarea lor într-o chestie naţională. „Alianţa poporului ru-
sesc” – o societate extremă, cu scopul propagării ideilor naţiona-
liste ruseşti şi cu tendinţa panrusificatoare, răspîndeşte ideile sale 
prin popor şi a deschis pînă acum o mulţime de secţiuni prin toată 
Basarabia. Ţăranii noştri se înscriu în „Alianţă”.

Dintr-o altă scrisoare din Basarabia: „…Noi, românii, avem drep-
turi politice egale cu cele ale altor naţii (e vorba de libertăţile cu-
cerite în urma revoluţiei din 1905 din Rusia). Cînd întîiaşi dată, 
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se făcură alegerile în Rusia (referire la alegere Primei Dume de 
Stat din decembrie 1905 – n.n.), poporul românesc din Basarabia a 
ales pe Siţinski, Ianovski etc., şi încă pe cîţiva radicali şi liberatori 
(nu citi, mă rog, cumva liberali): leşi, greci, armeni, care nu ştiu 
româneşte şi nu cunosc trebile noastre. Doarme poporul…, partid 
românesc pînă acum nu avem. Tristă şi umilită privelişte să vezi 
pe vechii duşmani ai neamului românesc în rolul de reprezentanţi 
ai ţării”. „…Între deputaţii noştri sînt fel de fel de naţii, şi numai 
românul, vechi stăpîn al ţării, nu figurează…”. „… o spun cu durere 
nemărginită şi cu ruşine…”.

„În duma de stat rusească Basarabia trimitea evidenţi membri 
ai sutelor negri” (L. Sortov – „Scrisori din Basarabia”, publicaţia 
„Современные записки”, nr. 5, 1921, pag. 163-270).

După revoluţia din 1905 în Basarabia au apărut mai multe ziare 
şi reviste în limba moldovenilor: „Basarabia”, „Viaţa Basarabiei”, 
„Moldoveanul”, „Basarabia reînnoită”, „Luminătorul”, „Făclia 
Ţării”, „Glasul Basarabiei”, „Cuvînt moldovenesc”, cu existenţe 
de scurtă durată şi cu tiraje foarte limitate. Dacă facem abstracţie 
de valoarea lor culturală incontestabilă, cea mai mare parte dintre 
ele se fereau de ciocniri cu autorităţile ţariste, pentru că „noroadele 
mari, bogate şi puternice pot să-şi croiască soarta zi cu zi, ceas 
cu ceas cum voiesc şi le place, căci nimeni nu îndrăzneşte să le 
sufle în borş, să le facă împotrivire, iar noroadele mici, sărmanele, 
trebuie să aştepte cu zecile şi sutele de ani la răspîntia vremurilor 
momentului prielnic…” (din mentalitatea pur moldovenească a lui 
Gh. Madan, editorul ziarului „Moldoveanul” ce a început să apară în 
Basarabia ca urmare a libertăţilor survenite după revoluţia rusă din 
anul 1905). „Nu ne vom strădănui cu soarta întregii omeniri, căci 
nu ne vom face de rîs mocoşindu-ne să punem ţările la cale, să dăm 
sfaturi sau să cerem socoteală miniştrilor şi împăraţilor”. Atitudine 
ce astăzi ar putea fi calificată, dacă cineva ar exprima-o în public, 
drept oportunistă, colaboraţionistă, trădătoare şi aşa mai departe.

Cu cîteva pagini mai înapoi vorbeam despre entuziasmul revolu-
ţionar şi naţional al moldovenilor basarabeni îmbrăcaţi în uniforme 
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militare ruseşti, despre buna lor organizare şi exemplara lor atitu-
dine faţă de cauza naţională. Aici însă sîntem nevoiţi să constatăm 
diminuarea solidarităţii naţionale şi sociale a lor la începutul iernii 
anilor 1917-1918. 

Lăsîndu-se influenţaţi de propaganda forţelor ruseşti din Basa-
rabia, mai ales de elementele lor bolşevizate, majoritatea ostaşilor 
moldoveni şi-au abandonat unităţile militare naţionale, pe care ei 
înşişi le organizaseră, din proprie iniţiativă, în vara anului 1917, 
pentru apărarea cauzei naţionale, şi s-au împrăştiat prin satele lor de 
baştină în vederea rezolvării problemei agrare prin metode indicate 
de propaganda bolşevică: prin acţiuni partizane abuzive şi violente, 
aşa cum se proceda pe întinsurile Rusiei. Uitînd de cauza naţională, 
de organele Republicii Democratice Moldoveneşti Independente, 
care în acele împrejurări foarte grele aveau nevoie de un efectiv şi 
constant sprijin militar din partea lor. 

„Revoluţionarii extremişti ruşi, care totdeauna au luptat împo-
triva mişcării naţionale din Basarabia din consideraţii dogmatice 
(numind-o separatism – n.n.), au reuşit în mare măsură să-i distru-
gă instrumentul de forţă pe care ea se bizuia, armata naţională şi 
cohortele moldoveneşti”, confirmă Petru Cazacu. „Prezenţa şi ac-
ţiunea bolşevică în Basarabia s-a manifestat imediat prin descom-
punerea atît a cohortelor, cît şi a regimentelor naţionale. Crescuţi 
în armata rusească, contaminaţi de toate exemplele rele, obosiţi şi 
demoralizaţi de războiul lung şi fără scop pentru ei, cea mai mare 
parte din moldovenii din cohorte şi regimente au plecat pe acasă, 
fără să-şi dea seama de situaţia ţării şi a neamului lor. Rămăsese 
un grup de răi şi de prădători” (referire la acţiunile lui Ilie Cătărău, 
„agentul duşmanilor noştri”, un simplu soldat, care prin parveni-
re mîrşavă a reuşit să devină comandant al garnizoanei Chişinău şi 
care îşi folosea funcţia, confirmată ulterior de guvernul moldove-
nesc, pentru discreditarea Sfatului Ţării, jefuind şi prădînd pe ţărani 
şi pe oameni bogaţi – n.n.), precizează acelaşi autor. 

Despre păgubitoarea schimbare a ostaşilor moldoveni scrie şi 
Pantelimon Halippa, martor şi conducător al mişcării naţionale din 



87

Basarabia: „Situaţia se agrava şi prin faptul că în rîndul trupelor 
noastre moldoveneşti intrase viermele descompunerii şi demagogii-
lor. Soldaţii nu mai ştiau ce să creadă din cele ce li se spuneau. În 
primul rînd îi amăgeau că va veni în Basarabia armata română şi o 
dată cu ea vor veni boierii şi le va lua ţăranilor pămînturile, iar ei 
vor muri de foame cu familiile lor. Toate acestea puneau pe gînduri 
pe cei mai inconştienţi şi mai slabi de fire”.

„Soldaţii moldoveni pe care îi trimiteau contra devastatorilor, 
fiind şi ei în mare parte molipsiţi de ideile bolşevice, deseori treceau 
de partea acestora. Aşa stăteau lucrurile, cînd Blocul Moldovenesc 
din Sfatul Ţării a hotărît să ceară ajutor oştirii fraţilor noştri de 
peste Prut”, mărturiseşte Elena Alistar, activistă a mişcării naţionale 
şi deputat în parlamentul Basarabiei.

„Pe fundalul dezagregării imperiului ţarist, ţărănimea basara-
beană a trecut la ocuparea pămînturilor moşierilor care aproape în 
totalitate erau străini”. Soldaţi moldoveni influenţaţi de idei extre-
miste bolşevice se manifestau drept conducători ai acestei acţiuni. 
Astfel, proprietatea moşierilor în Basarabia a fost desfiinţată încă în 
anii 1917-1918. 

Din această cauză, legea cu privire la reforma agrară votată de 
Sfatul Ţării (27.XI.1918) şi promulgată de parlamentul României 
(13.III.1920) în Basarabia s-a realizat într-un mod deosebit. „În timp 
ce în celelalte teritorii reforma agrară a constat în exproprierea 
moşierilor şi împroprietărirea ţăranilor, în provincia basarabeană 
pămîntul s-a luat nu de la marii proprietari, ci de la ţărani, care-l 
ocupaseră în timpul revoluţiei ruse” („Istoria Basarabiei”, Bucu-
reşti, 1994, pag.192). 

Cînd în celelalte provincii româneşti legea reformei agrare se 
înfăptuia fără disensiuni deosebite, în Basarabia, înrîurită de idei 
anarhice revoluţionare, ea s-a desfăşurat în condiţii de tensiune şi 
contradicţii, într-o atmosferă de încordare şi nervozitate socială. În 
timp ce în majoritatea teritoriilor româneşti reforma s-a înfăptuit 
în termene relativ scurte, în Basarabia ea s-a tărăgănat pînă în anul 
1923. În plus, pentru realizarea reformei agrare în provincia de la est 
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de Prut, la Chişinău a fost creată o instituţie specială numită „Casa 
noastră”, care avea misiunea dificilă de a duce la îndeplinire refor-
ma agrară în condiţiile moştenite de la perioada revoluţionară. Duş-
manii Unirii Basarabiei cu România s-au folosit de starea de spirit 
a ţăranilor basarabeni, generată de modul în care reforma agrară se 
punea în practică, pentru a discredita Actul Unirii din martie 1918, 
precum şi autorităţile române şi poporul român în genere.

În timpul Conferinţei de Pace de la Paris (18.01.1919 – 
21.01.1920), la care se discuta, printre altele, şi problema recu-
noaşterii sau respingerii pe plan internaţional a unirii Basarabiei cu 
România, un grup de moldoveni de la est de Prut, participanţi la 
evenimentele revoluţionare din anii 1917-1918, între care Ion Păs-
căluţă şi Vasile Cijevschi, au ţinut isonul reacţionarilor ruşi care se 
străduiau să convingă Conferinţa că Basarabia ar trebui să fie cedată 
Rusiei.

Petiţia pe care acei moldoveni „neîndestul de conştienţi de de-
desubturile politicii” o adresau guvernului României şi de care s-au 
folosit adversarii unirii în încercarea lor de a demonstra Conferin-
ţei „necesitatea de a nu se admite unirea Basarabiei cu România” 
revendica, contrar bunului-simţ, autonomizarea şi democratizarea 
Basarabiei prin desfiinţarea jandarmeriei române şi restabilirea sis-
temului judiciar rusesc în provincie, dar şi prin repunerea în slujbe 
a foştilor funcţionari ruşi (Petre Cazacu, „Moldova dintre Prut şi 
Nistru 1812-1918”, pag. 418, Chişinău, ed. „Ştiinţa”, 1992).

Începînd cu 1 octombrie 1924, românii au trecut de la calendarul 
de stil vechi (iulian) la cel de stil nou (gregorian), înlăturînd astfel 
diferenţa de 13 zile dintre durata medie a anului calendaristic şi du-
rata medie a celui tropic (solar). Ziua de 1 octombrie a devenit 14 
octombrie, stil nou.

Dar Biserica Ortodoxă Rusă continua să utilizeze calendarul de stil 
vechi. Prin intransigenţa sa ea încerca să-şi demonstreze capacitatea 
de rezistenţă în faţa ateismului militant de stat al puterii sovietice.

În perioada interbelică împotriva calendarului de stil nou au ac-
ţionat mai multe forţe: „comuniştii autohtoni abil manipulaţi de 
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peste Nistru”, o bună parte din preoţimea basarabeană de origine 
moldoveană şi de origine străină (unii dintre preoţi dîndu-se drept 
„conducători ai mişcării stiliste”), presa de limbă rusă şi „cititorii 
de ziare cu educaţie rusească ce puteau fi lesne convinşi cu ajutorul 
unor aberaţii scrise în limba defunctului imperiu (cum e, de pildă, 
aceasta: „noul stil este în contradicţie cu canoanele bisericii orto-
doxe”), organizaţiile politice ale minoritarilor basarabeni manevrate 
din străinătatea slavă etc. 

Obişnuită să prăznuiască sărbătorile creştine după tradiţia Bise-
ricii Ortodoxe Ruse, de care aparţinuse pînă la unirea Basarabiei 
cu România, montată la acţiuni duşmănoase împotriva statului ro-
mân şi împotriva Bisericii Ortodoxe Române de către forţe politice 
reacţionare, la începutul anului 1925 tagma preoţească basarabeană 
pune în discuţie publică problema „reîntoarcerii la stilul vechi”.

Popi ruşi şovini şi popi moldoveni înstrăinaţi de neamul româ-
nesc şi de năzuinţele lui istorice, nostalgicii imperiali doreau să ofi-
cieze slujba de Crăciun în sutane ruseşti şi să sărbătorească Naşterea 
Domnului cu 13 zile mai tîrziu decît data adevărată a naşterii lui 
Iisus Hristos. 

Se declanşase o campanie de presă puternică şi susţinută în fa-
voarea calendarului de stil vechi şi împotriva introducerii calenda-
rului îndreptat. Opinia publică se mobiliza mai ales împotriva Mi-
tropolitului Gurie al Basarabiei, pe care ruşii şi rusificaţii nu-l pu-
teau suporta pentru atitudinea sa de neclintit în problema naţională 
a Basarabiei.

Presa de limbă rusă din România acelor ani publica materiale 
injurioase la adresa distinsului ierarh care „în toată viaţa sa a în-
ţeles să facă, cu orice risc, politica bisericească şi naţională a în-
tregului său neam românesc”, care se îndreptase către M.S. Regele 
cu rugămintea de a trimite în Basarabia reprezentanţi ai Asociaţiei 
Culturale „Astra” pentru a răspîndi cultura şi ştiinţa în mase, care 
„semnase împreună cu toţi membrii Sfîntului Sinod actul de trecere 
la calendarul îndreptat şi se adresase credincioşilor cu îndemnul de 
a respecta acest calendar” şi care colabora activ cu Ministerul In-
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strucţiei şi cu „Astra” în vederea realizării reformei calendarului în 
Basarabia şi în întreaga ţară. 

„Problema îndreptării calendarului este o problemă de cultură, 
analogă cu aceea a introducerii în biserică a limbii române în locul 
celei greceşti şi celei slavone şi cu aceea, de mai tîrziu, a înlocuirii 
alfabetului chirilic cu cel latin”, se menţiona în circulara Ministeru-
lui Instrucţiunii către corpul didactic din Basarabia.

Regalitatea şi guvernul liberal al României au dat cîştig de cauză 
criticilor. La intervenţia Ministerului Cultelor şi Artelor condus de 
liberalul Diamandi, în şedinţa din 11 noiembrie 1936 Sfîntul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române hotărăşte să-l destituie din funcţie pe 
Mitropolitul Gurie al Basarabiei „pe tot timpul anchetei şi instruc-
ţiunii judiciare”.

Publicaţiile de limbă rusă scrise şi tipărite de moldoveni basa-
rabeni (de pildă, ziarul „Bessarabskoe slovo”, al cărui director era 
chiar D.Ciugureanu, fostul prim-ministru al RDM) adoptau poziţii 
echivoce faţă de reforma calendarului, „considerînd-o ca o inovaţie 
a administraţiei româneşti ce trebuie ţinută în atenţie pentru a fi spe-
culată diversionist”. La scurt timp de la introducerea calendarului 
îndreptat periodicul amintit spunea pripit că reforma calendarului „a 
eşuat” şi că „masele şi chiar o parte din cei mai culţi sunt hotărîte a 
păstra sărbătorile după stilul vechi”.

Cu trecerea timpului, şi mitropolitul Gurie devenise mai conce-
siv. Această atitudine „dădea loc la pretenţii din partea unor preoţi 
răzvrătiţi şi răzvrătitori, ca o parte din sate să urmeze calendarul 
vechi”. 

În anul 1926, cînd în Basarabia s-a constituit „grupul uneltito-
rilor de peste graniţă”, compus din Grigori Tzamudali („grec sau 
gruzin rusificat”), Cetkov (fost moşier rus, care avusese moşii în 
judeţul Hotin din nordul Basarabiei, dar care întotdeauna locuise 
în Rusia), Boris Bineţki (preot rus din Basarabia) şi Vladimir Po-
leakov (ierarh rus, care după victoria „revoluţiei” bolşevice emi-
grase în spaţiul iugoslav şi care venise clandestin în Basarabia), s-a
 declarat crearea aşa-zisei Biserici Ortodoxe Ruse din Basarabia se-
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parată de Biserica Ortodoxă Română şi crearea aşa-numitului Con-
siliu Suprem al Uniunii Minorităţii Ruse din Basarabia. Minoritarii 
din grupul Tzamudali făceau propagandă împotriva calendarului de 
stil nou. Tot ei s-au adresat cu o plîngere la Liga Naţiunilor. „Co-
mitetul 3” de pe lîngă această organizaţie le-a examinat cererea, dar 
nu le-a dat cîştig de cauză, n-a intentat o acţiune juridică împotriva 
statului român. Autorităţile române, bisericeşti şi laice, au desfiinţat 
grupul uneltitor (1930) prin destituirea lui Bileţki şi expulzarea lui 
Poleakov, care trăia ilegal în România şi nu avea cetăţenie română. 
Încercarea uneltitorilor de a internaţionaliza problema calendarului 
n-a reuşit.

„Disensiunile provocate de problema calendarului au fost specu-
late politic nu numai de forţe antiromâneşti, ci şi de unele partide 
politice din România. Au fost cazuri cînd acestea şi-au inclus în pro-
gramele lor electorale revenirea la stilul vechi.” (Boris Buzilă, „Din 
istoria vieţii bisericeşti din Basarabia”; Fundaţia Culturală Română, 
Bucureşti, 1996, pag. 220).

„Mişcările stiliste serveau cum nu se poate mai bine ideii că în 
Basarabia „este un regim de ocupaţie”, că populaţia locală este ne-
mulţumită de unirea cu România, şi că o eliberare a ţinutului, venită 
de peste Nistru ar aduce calmul şi ordinea revoluţionară de care 
Basarabia ar avea nevoie” (tot acolo).

Criza calendarului care a durat pînă prin anii 1929-1930 a avut 
drept urmare pe plan intern, dezbinarea creştinilor din Basarabia în 
ortodocşi de rit nou şi ortodocşi de rit vechi şi la sărbătorirea Cră-
ciunului la date diferite, respectiv la 25 decembrie anul în curs şi 7 
ianuarie anul următor. Din 1929, în Basarabia şi Paştele a început să 
se prăznuiască de două ori: pe vechi şi pe nou.

„Din nefericire, din 1940 şi apoi în 1944, cînd Stalin a ocupat Ba-
sarabia, în atenţia credincioşilor de aici a revenit şi problema stilului 
calendaristic, mai întîi ca un instrument de propagandă în favoarea 
regimului (puterea sovietică v-a redat stilul vechi), iar apoi ca unul 
de diversiune politică şi de separatism provincialist, aşa cum a ră-
mas pînă astăzi” (Aceeaşi sursă).
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În urma celor două ocupaţii ale Basarabiei şi cu aprobarea auto-
rităţilor sovietice credincioşii ortodocşi basarabeni au trecut la siste-
mul vechi de calculare a timpului în calendarele bisericeşti.

Revenind la Chişinău „pentru îndreptarea stării de lucruri ne-
mulţumitoare” din Basarabia anului 1926, Onisifor Ghibu „şi-a dat 
seama că situaţia din provincie era mult mai grea decît o cunoştea el 
şi de cum şi-ar fi putut da seama cineva” că din punct de vedere na-
ţional Basarabia se află într-o situaţie mult mai periculoasă decît în 
anii 1917-1918, că „campionii anti-unirii ieşise din bîrlogul în care 
îi înfundase atitudinea lor potrivnică şi se vedeau cocoţaţi sus...” 
(Onisifor Ghibu, „Trei ani pe Frontul Basarabiei”, pag. 35).

Oameni cunoscuţi îi spuneau făţiş „să nu mai cuteze a veni la 
Chişinău cu vreo inţiativă românească”. Ştefan Ciobanu, fost luptă-
tor de frunte pentru dezrobirea Basarabiei şi membru al Academiei 
Române „i-a declarat deschis şi i-a repetat de trei ori în aceeaşi zi că 
dacă el vine de la Bucureşti, apoi basarabenii, cu toată prietenia care 
îi leagă personal, îl vor sabota”.

Se pare că Ştefan Ciobanu credea, ca şi alţi intelectuali moldove-
ni inconştienţi, că „mizeriile din Basarabia interbelică erau provo-
cate de Vechiul Regat, că de la Bucureşti, centrul românismului, nu 
poate veni nimic bun”.

Onisifor Ghibu constata că la Chişinău dispăruse cele două ti-
pografii cu litere latine pe care dumnealui le adusese de la Iaşi în 
anii 1917-1918 şi în care se tipărise primele în Basarabia manuale 
şcolare în limba română şi cu grafie latină, unde se scotea de sub ti-
par gazeta populară „Cuvînt moldovenesc” şi jurnalul „Ardealul”, 
că în capitala Basarabiei nu mai exista presă românească. D.Ciu-
gureanu, fost prim-ministru al Republicii Independente Moldo-
veneşti, care în anul 1919 dobîndise dreptul de a exploata fosta 
tipografie a lui Asachi, adusă în 1918 de la Iaşi de Onisifor Ghibu, 
în care mai înainte se tipărea „un bun ziar românesc”, 1926 acest 
fost luptător pentru dezrobirea Basarabiei conducea mai multe pu-
blicaţii de limbă rusă, cea mai importantă din ele fiind cotidianul 
„Bessarabscoe slovo”.
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„La 14 martie 1926, cînd ultimul ziar cotidian românesc „Drep-
tatea” şi-a dat duhul, în ultimul său număr făcea apel la presa ruseas-
că să se milostivească a publica cîteva coloane în româneşte” pentru 
a se da „putinţă şi populaţiei române din Basarabia a cunoaşte in-
formaţiile zilnice în limba statului” (Onisifor Ghibu, „Trei ani pe 
Frontul Basarabiei”, pag. 31).

În schimb, la Chişinău se tipăreau patru cotidiene în limba rusă şi 
unul în jargon evreiesc şi se difuza clandestin ziarul de propagandă 
sovietică „Плугарю рош” („Plugariu roş”) – „Газета Агитпропулуй 
де Губком ал К.П.Б.У. Одесса ши Губполитпросвет” (cine poate 
să traducă frontispiciul în întregime, n-are decît s-o facă) care se 
tipărea la Balta şi Tiraspol, capitalele succesive ale RASSM.

Incapacitatea moldovenilor basarabeni de a stăvili rusificarea Ba-
sarabiei interbelice şi participarea multora dintre ei la desfăşurarea 
acestui proces l-au determinat pe Nichifor Crainic, contemporan fe-
nomenului descris, să exprime în public următoarea observaţie: „Leon 
Donici e un admirabil caz de conştiinţă morală şi un mare şi unic 
exemplu de conştiinţă morală ce se dă basarabenilor. Unde e protestul 
acelor basarabeni, oameni politici, deputaţi, intelectuali faţă de aten-
tatul criminal continuu al propagandei bolşevice contra provinciei 
lor? V-aţi întrebat? S-au întrebat basarabenii?” („Cuvîntul”, 1925).

Leon Donici s-a născut la Chişinău în anul 1887. A fost fiul lui 
Mihail Dobronravov – secretar la consistoriul din capitala guberniei 
Basarabia şi al Domnicăi Donici, fiica preotului Petru Donici de la 
biserica Ciufli. A copilărit la Chişinău şi a urmat şcoala parohială 
din localitate. Între 1901-1907 a urmat cursurile Seminarului Teo-
logic din Sanct-Petersburg. Între 1907-1912 a învăţat la facultatea 
de drept a universităţilor din Iurievsk şi din Sanct-Petersburg. A de-
butat în 1909 în revista „Pelerinul rus” cu articolul „Ţar şi patriarh”. 
A cunoscut popularitatea prin apariţia romanului „Noul seminar”, 
1913. În 1917 a publicat ciclul de satire politice „Zgură şi funigi-
ne”, care a fost confiscat de bolşevici. Pentru a scăpa de persecuţiile 
acestora se stabileşte, împreună cu familia, la Chişinău (1919). Aici 
a învăţat limba română, a publicat schiţe şi povestiri în mai multe 
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ziare locale. În toamna lui 1922 se stabileşte la Bucureşti, unde în 
1923 îi apare romanul „Revoluţia rusă”. În 1924 pleacă la Paris, „ca 
să apere soarta românească a basarabenilor”. Aici se întîlneşte 
cu emigrantul rus Grigore Alexinski, împreună cu care a scos revista 
de limbă rusă „Pămînt natal”, în care a publicat traduceri proprii din 
limba română şi articole în apărarea Basarabiei. 

Să urmărim în continuare cîteva citate din publicistica social-po-
litică şi istorică a acestui mare intelectual basarabean. 

„Să nu uităm că RASSM, creată peste Nistru, are ca scop bol-
şevizarea Moldovei întregi şi întinderea regimului sovietic pînă la 
Dunăre. Să nu uităm, asemenea, că Basarabia pentru bolşevici e pri-
ma etapă în expansiunea lor spre Balcani” (Leon Donici, „Marele 
Archimedes”, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1997, pag. 
307-330).

„Ceea ce preocupă guvernul sovietic nu e apărarea intereselor 
naţionale ale Rusiei, ci păstrarea puterii lor asupra Rusiei şi a ex-
pansiunii lor în lume prin mijlocul unei revoluţii internaţionale. Ura 
bolşevicilor în contra României se explică, mai presus de toate, prin 
faptul că ei consideră România, aliată cu Franţa, ca un obstacol pen-
tru expansiunea lor spre Balcani şi Ungaria” (aceeaşi lucrare). 

„Şi Cominternul şi guvernul sovietic, amîndouă se compun din ace-
leaşi persoane. Un exemplu: şeful (preşedintele) Cominternului Zino-
viev e în acelaşi timp şi membru al guvernului sovietic”(tot acolo). 

„Neputînd să recurgă la arme din cauza unei situaţii reale, bolşe-
vicii au apucat pe calea diplomatică şi au început războiul împotriva 
României cu alte arme: cu calomnii şi insinuări de toate felurile. 
Acest procedeu se numeşte în limbajul lor pregătire a terenului pen-
tru o conflagraţie viitoare, pregătire specială a opiniei publice euro-
pene” (ibidem).

„În Basarabia există o stare excepţională, însă se poate oare să fie 
altminteri, cînd în apropierea ei se găseşte un duşman excepţional, 
înarmat pînă-n dinţi” (tot acolo).

„Da, în România, ca şi pretutindeni, sunt temniţe, dar ele cedea-
ză în faţa ocnelor sovietice. În timp ce în temniţele sovietice sunt 
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închişi cei mai buni patrioţi ruşi, în temniţele româneşti se găsesc 
oamenii care doresc să supună ţara lor jugului însîngerat al crimina-
lilor internaţionali” (ibidem).

„De aici, din străinătate, vorbesc basarabenilor şi aş dori ca vorba 
mea să ajungă la urechile lor. Din toate puterile trebuie să vă adunaţi 
împrejurul României. Afară de datoria cetăţenească, e o chestie de 
bun simţ şi – dacă doriţi – de bun gust” (în aceeaşi lucrare).

Mărturii despre Leon Donici:
Leon Donici a fost „un cavaler al adevărului” – cum l-a caracte-

rizat Eugen Titeanu. El „întrupa cea mai înaintată formă a patriotis-
mului basarabean” – cum l-a elogiat Nichifor Crainic. „Leon Donici 
i-a închinat Basarabiei toată iubirea lui de dreptate, de lumină şi de 
adevăr”, apreciere dată de Cincinel Pavelescu.

Iată de ce Leonid Donici-Dobronravov a murit în împrejurări neclare.
Iată de ce astăzi mormîntul lui nu mai există. 
(Notă: El a fost înmormîntat în cimitirul de pe str. Armenească 

din Chişinău în vara anului 1926.)
Iată de ce nici o stradă din capitala Basarabiei nu i-a purtat şi nu-i 

poartă numele.
„Un popor se poate ridica totdeauna peste greşelile sale atunci, 

cînd ele n-au produs viciile care străbat adînc în fiinţa lui şi-l di-
strug” (Nicolae Iorga).

„Şi cînd de la un capăt al teritoriului naţional pînă la celălalt 
va fi în milioane de oameni acelaşi simţ, aceeaşi conştiinţă, aceeaşi 
mîndrie, atunci ne vom întreba pe ce drum a pierit străinul care fu-
sese cîndva stăpîn în moştenirea noastră” (Nicolae Iorga).
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Capitolul V
ÎN CONFIGURAŢIA POLITICII 

STATELOR TOTALITARE

(Grupaj de documente referitoare la împărţirea 
sferelor de influenţă între U.R.R.S. şi Germania)

1. Pactul de neagresiune între Germania 
 şi Uniunea Sovietică

Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, călăuzindu-se de do-
rinţa de a consolida cauza păcii între U.R.S.S. şi Germania şi pornind 
de la premisele principale ale tratatului de neutralitate între U.R.S.S. 
şi Germania în aprilie 1926, au ajuns la următoarea înţelegere:

Articolul 1. Ambele Părţi Contractante se obligă a se abţine de la 
orice violenţă, de la orice acţiune agresivă şi orice atac una împotriva 
alteia atît izolat, cît şi în comun cu alte puteri.

Articolul 2. În caz dacă una dintre Părţile Contractante devine 
obiect al acţiunilor militare din partea unei terţe puteri, cealaltă Parte 
Contractantă nu va susţine sub nici o formă această putere.

Articolul 3. Guvernele ambelor Părţi Contractante rămîn să ţină 
contact între ele pe viitor pentru consultaţii ca să se informeze reci-
proc asupra chestiunilor ce privesc interesele lor comune.

Articolul 4. Nici una din Părţile Contractante nu va participa la 
vreo grupare de puteri ce direct sau indirect este îndreptată împotri-
va altei părţi.

ISTORIA SE REPETĂ PRIN FAPTELE 
CONTEMPORANILOR

Partea III
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Articolul 5. În caz de izbucnire a litigiilor sau conflictelor intre 
Părţile Contractante într-un fel sau altul de chestiuni, ambele părţi 
vor rezolva aceste litigii şi conflicte exclusiv pe cale paşnică, făcînd 
schimb prietenesc de opinii sau în cazuri necesare – pe calea creării 
unor comisii pentru aplanarea conflictului.

Articolul 6. Pactul de faţă este încheiat pe un termen de zece ani 
în scopul ca, dacă una dintre Părţile Contractante nu-1 va denunţa 
cu un an înainte de expirarea termenului, durata pactului să fie con-
siderată ca prelungită în mod automat pentru următorii cinci ani.

Articolul 7. Pactul de faţă urmează să fie ratificat intr-un termen 
cît mai scurt posibil. Schimbul de instrumente de ratificare trebuie 
să aibă loc la Berlin. Pactul intră în vigoare îndată după semnarea 
lui. Întocmit în două originale, în limbile germană şi rusă, la Mos-
cova, 23 august 1939.

Din însărcinarea Guvernului U.R.S.S. Pentru Guvernul Germa-
niei 

V. Molotov I. Ribbentrop

2. Protocolul adiţional secret

Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reichul ger-
man şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, plenipotenţiarii 
semnatari din partea celor două părţi au discutat în cadrul unor con-
vorbiri strict confidenţiale problema delimitării sferelor lor respec-
tive de interes în Europa Răsăriteană. Aceste convorbiri au dus la 
următorul rezultat:

1. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor 
aparţinînd Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), 
frontiera nordică a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor de in-
teres, atît ale Germaniei, cît şi ale U.R.S.S.

În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei faţă de teritoriul Vilno 
este recunoscut de ambele părţi.

2. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor 
aparţinînd statului polonez, sferele de interes, atît ale Germaniei, cît 
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şi ale U.R.S.S. vor fi delimitate aproximativ de linia rîurilor Narew, 
Vistula şi San.

Problema dacă interesele ambelor părţi ar fi de dorit menţinerea 
unui stat polonez independent şi a modului în care vor fi trasate 
frontierele acestui stat poate fi soluţionată definitiv numai în cursul 
evenimentele politice ulterioare.

În orice caz, ambele guverne vor rezolva această problemă pe 
calea unor înţelegeri prieteneşti.

3. În privinţa Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază in-
teresul pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi de-
clară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii.

4. Acest protocol va fi considerat de ambele părţi ca strict secret.
23 august 1939
Pentru Guvernul Germaniei Reprezentantul plenipotenţiar
I. Ribbentrop al Guvernului U.R.S.S 
 V. Molotov

3. Telegrama ambasadorului german la Moscova

(1940 iunie 23). Telegrama ambasadorului german la Moscova 
către M.A.E. al Reichului privind discuţia cu V. M. Molotov, care i-a 
expus despre decizia U.R.S.S. de a „soluţiona” problema Basara-
biei şi Bucovinei.

În legătură cu telegrama dvs. nr.1065 din 22 şi cu telegrama mea 
nr.1195 din 21.

Molotov mi-a spus următorul lucru astăzi: soluţionarea proble-
mei Basarabiei nu mai acceptă amînare. Guvernul Sovietic este încă 
adeptul unei soluţii paşnice, dar va fi determinat să folosească forţa 
dacă guvernul român refuză aceasta. Mai mult decît atît, pretenţiile 
sovietice s-au extins asupra Bucovinei, care are o populaţie ucrai-
neană.

Drept justificare, Molotov a declarat că, deşi s-a scurs o lungă 
perioadă de la declaraţia lui în faţa Sovietului Suprem, România nu 
a procedat la a găsi o rezolvare problemei Basarabiei. În consecinţă, 
se impune să se facă ceva.
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I-am spus lui Molotov că nu m-am aşteptat la această decizie a 
guvernului sovietic. Eram de părerea că guvernul sovietic ar trebui 
să-şi menţină pretenţiile asupra Basarabiei, pe care noi nu le contes-
tăm, dar că nu trebuie să ia el însuşi iniţiativa pentru punerea lor în 
aplicare. Mi-era teamă că dificultăţile în relaţiile externe cu Româ-
nia, care ne asigură cu cantităţi importante de bunuri neprelucrate 
pentru militari şi civili, ar putea duce la pierderi serioase pentru in-
teresele Germaniei. I-am spus lui Molotov că aş vrea să raportez gu-
vernului meu pe moment şi i-am cerut să nu întreprindă nici un pas 
hotărîtor înainte ca guvernul meu să adopte vreun punct de vedere 
referitor la intenţiile guvernului sovietic.

Molotov a promis să informeze guvernul sovietic despre cere-
rea mea, însă a accentuat clar că problema era extrem de urgentă. 
El a adăugat că guvernul sovietic se aşteaptă ca Germania să-l 
sprijine, nu să-l stingherească în acţiunile lui. Cît despre guver-
nul sovietic, el va face totul pentru a apăra interesele germane în 
România.

În consecinţă, am cerut imediat instrucţiuni telegrafice. Mi-am 
luat libertatea de a atrage atenţia numeroşilor Volksdeutsche locuind 
în Basarabia şi Bucovina pentru care trebuie făcute provizii de cî-
teva feluri.

Schulenburg.

4. Telegrama M.A.E. al Reichului

(1940 iunie 25). Telegrama M.A.E. al Reichului către ambasa-
dorul la Moscova expunînd punctul de vedere al Berlinului faţă de 
pretenţiile teritoriale exprimate la adresa României.

Personal ambasadorului
Rugăm sunaţi-l pe Molotov şi comunicaţi-i următoarele:
1. Germania acceptă hotărîrile Moscovei. În consecinţă, nu o 

interesează deloc problema Basarabiei. În acest teritoriu locuiesc 
aproximativ 100 000 cetăţeni de origine germană. Desigur, Germa-
nia e interesată de soarta acestora şi se aşteaptă ca viitorul lor să fie 
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asigurat. Guvernul Rechului îşi rezervă dreptul de a face la timpul 
potrivit anumite propuneri guvernului sovietic, privind problema reaşe-
zării acestor cetăţeni de origine germană, în acelaşi mod ca în Volînia.

2. Reclamarea Bucovinei de către Uniunea Sovietică e ceva nou. 
Bucovina a fost în trecut o provincie a coroanei austriece şi e po-
pulată cu germani. Germania este de asemenea interesată, în mod 
deosebit, de soarta acestora.

3. În ce priveşte restul României, Germania are pentru aceasta in-
terese economice foarte mari. Aceste interese includ zăcămintele de 
petrol precum şi pămîntul arabil. În consecinţă, aşa cum în repetate 
rînduri am informat guvernul sovietic, Germania este absolut intere-
sată să prevină transformarea acestor teritorii în teatru de război.

4. Deşi plin de înţelegere pentru rezolvarea problemei Basarabiei, 
guvernul Reichului este de părere că Uniunea Sovietică va trebui să 
facă totul pentru a se ajunge la o soluţie paşnică a problemei respec-
tive, în colaborare cu guvernul român. Cît despre partea sa, guvernul 
Reichului ar putea fi pregătit, în spiritul hotărîrilor Moscovei, să sfă-
tuiască România, de va fi necesar, să ajungă la o rezolvare amicală a 
chestiunii Basarabiei într-un mod satisfăcător pentru Rusia.

Rugăm subliniaţi din nou, în modul cel mai limpide, domnului 
Molotov, marele nostru interes ca România să nu devină teatru de 
război. După cum stau lucrurile sîntem de părerea că o rezolvare 
paşnică, în acord cu dorinţele Rusiei, este cu totul posibilă cu condi-
ţia ca problema să fie tratată în mod corespunzător.

Am fi recunoscători guvernului sovietic pentru o comunicare pri-
vind părerile lui în tratarea viitoare a problemei.

Ribbentrop.

5. Telegrama ambasadorului german la Moscova

(1940 iunie 26). Telegrama ambasadorului german la Moscova 
către M.A.E. al Reichului privind ultima discuţie cu V. M. Molotov 
pentru renunţarea la pretenţiile U.R.S.S. asupra Bucovinei în con-
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textul avansării, potrivit protocolului secret din 23 august 1939, a 
„soluţionării” problemei Basarabiei.

Referitor la telegrama dumneavoastră nr. 1 074 din 25 iunie.
Pentru Ministerul Reichului personal.
Instrucţiunile au fost îndeplinite astă-seară la ora 9 în biroul lui 

Molotov. Domnul Molotov şi-a exprimat mulţumirile pentru atitudi-
nea înţelegătoare a guvernului german şi pentru bunăvoinţa acestuia 
de a sprijini Uniunea Sovietică în atingerea pretenţiilor sale Molo-
tov a spus că guvernul sovietic doreşte şi el o soluţie paşnică, dar a 
accentuat în numeroase rînduri faptul că problema e urgentă şi nu 
mai poate suferi vreo amînare.

I-am atras lui Molotov atenţia că renunţarea Rusiei la Bucovina, 
care n-a aparţinut niciodată, nici măcar Rusiei ţariste, ar înlesni sub-
stanţial o soluţie paşnică. Molotov s-a opus spunînd că Bucovina e 
ultima parte care lipseşte dintr-o Ucraina unificată şi pentru acest 
motiv guvernul sovietic trebuie să acorde importanţă rezolvării 
acestei probleme simultan cu problema Basarabiei. Totuşi, am trăit 
cu impresia că Molotov nu a respins total posibilitatea renunţării 
Rusiei la Bucovina pe parcursul negocierilor cu România.

În concluzie, Molotov a spus că va raporta guvernului său punctul 
de vedere al Germaniei şi mă va informa despre atitudinea acestuia 
cît de curînd posibil. El a adăugat că încă nu s-a discutat problema 
nici la Moscova, nici la Bucureşti. El a mai adăugat că guvernul 
sovietic vrea pur şi simplu să-şi urmărească interesele lui şi nu are 
nici o intenţie de a încuraja alte state (Ungaria, Bulgaria) în a face 
cereri asupra României. 

Schulenburg.

6. Telegrama ambasadorului german la Moscova

(1940 iunie 26). Telegrama ambasadorului german la Mosco-
va către M.A.E. al Reichului privind ultimele negocieri în capitala 
U.R.S.S. după emiterea pretenţiilor Kremlinului pe seama ţinuturi-
lor istorice ale României.
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Referitor la telegrama mea nr. 1195 din 21.
După conversaţia pe care ambasadorul italian, Rosso, a avut-o cu 

comisarul pentru externe Molotov. La 20 iunie, ultimul l-a convocat 
pe Rosso ieri după amiază. Molotov i-a explicat că a raportat guver-
nului său vederile guvernului italian şi acesta le-a aprobat.

Guvernul sovietic a fost de părerea că relaţiile italiano-sovietice 
ar trebui repede şi definitiv restabilite şi ar putea fi întemeiate pe 
aceeaşi bază ca acelea dintre germane şi sovietice. În legătură cu 
aceasta, Molotov a afirmat că guvernul sovietic şi Germania sînt în 
termeni excelenţi şi că relaţiile dintre acestea se desfăşoară foarte bine.

Apoi, Molotov a declarat că după opinia lui războiul ar putea dura 
pînă iarna viitoare şi că, totuşi, există unele probleme politice care 
trebuie rezolvate fără amînare şi că el ar putea caracteriza pe scurt 
relaţiile guvernului sovietic cu diferite ţări, după cum urmează: Cu 
Ungaria guvernul sovietic menţine relaţii bune. Anumite cereri ale 
Ungariei au fost rezonabile şi considerate ca atare de guvernul so-
vietic. Bulgaria şi Uniunea Sovietică sînt bune vecine. Relaţiile so-
vieto-bulgare sînt puternice şi încă ar mai putea fi întărite. Cererile 
Bulgariei pentru Dobrogea şi pentru accesul la Marea Egee au fost 
considerate de către Guvernul sovietic ca fiind îndreptăţite, acesta 
recunoscîndu-le şi neavînd obiecţii pentru îndeplinirea lor.

Atitudinea Uniunii Sovietice faţă de România e cunoscută, Uniu-
nea Sovietică ar prefera să-şi satisfacă pretenţiile asupra Basarabiei 
(Bucovina nu a fost menţionată) fără război, dar, dacă asta ar impo-
sibil din cauza intransigenţei României, Rusia e hotărîtă să facă apel 
la forţă. Cît priveşte celelalte zone ale României, guvernul sovietic 
va comunica cu Germania. Uniunea Sovietică priveşte Turcia cu 
suspiciune accentuată... Aceasta ca urmare a atitudinii neprieteneşti 
a Turciei faţă de Rusia asupra Turciei a fost sporită de atitudinea 
Turciei privind Marea Neagră, unde Turcia dorea să joace un rol do-
minant şi Strîmtorile, unde guvernul turc vroia să exercite jurisdicţie 
exclusivă. Guvernul sovietic reduce ameninţarea Turciei asupra ora-
şului Batumi, împotriva căruia ar putea fi nevoie să se apere singură 
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în sud şi sud-est în 
legătură cu care in-
teresele Germaniei 
şi Italiei ar fi consi-
derate.

În regiunea Medi-
teranei, guvernul so-
vietic va recunoaşte 
hegemonia Italiei, 
cu condiţia ca Italia 
să recunoască hege-
monia lui în Marea 
Neagră.

A m b a s a d o r u l 
Rosso a transmis te-

legrafic guvernului său afirmaţia lui Molotov, cu observaţia că el le 
consideră foarte înţelepte şi a recomandat ca ele să fie urmate cît de 
curînd posibil.

Schulenburg.

7. Telegrama ambasadorului german la Moscova

(1940 iunie 26). Telegrama ambasadorului german la Moscova 
către M.A.E. al Reichului privind modul în care va acţiona U.R.S.S. 
în prezentarea României a pretenţiilor sale asupra Basarabiei, Bu-
covinei de Nord şi zonei Herţa.

Referitor la telegrama mea nr. 1.233 din 25 iunie.
Personal pentru ministrul de externe al Reichului. Molotov m-a 

convocat azi după-amiază şi a declarat că, pe baza convorbirii pe 
care el a avut-o cu mine ieri, guvernul sovietic s-a decis să-şi limite-
ze cererile asupra părţii de nord a Bucovinei şi a oraşului Cernăuţi. 
După părerea Rusiei, graniţa ar merge de la punctul cel mai sudic al 
Ucrainei sovietice de vest la Mt. Kniatiasa, spre est de-a lungul Su-
cevei şi apoi spre nord-est pînă la Herţa şi Prut, prin care, Uniunea 

Stalin şi Ribbentrop. Septembrie 1939
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Sovietică ar obţine legătura directă de cale ferată Basarabia – via 
Cernăuţi – la Lemberg. Molotov a adăugat că Uniunea Sovietică se 
aşteaptă la sprijinul Germaniei în cererea sa.

La afirmaţia mea că o soluţie paşnică ar putea fi atinsă mult mai 
uşor dacă guvernul sovietic ar înapoia Băncii Naţionale a României 
rezerva de aur, care a fost transferată pentru păstrare în siguranţă la 
Moscova, în timpul primului război mondial, Molotov a declarat că 
aceasta e absolut exclus, de vreme ce România a exploatat Basara-
bia vreme îndelungată.

În legătură cu tratarea pe mai departe a problemei, Molotov are 
următoarea idee: guvernul sovietic va expune cererea sa ministru-
lui român de aici, în cursul următoarelor zile. Totodată, conducerea 
sovietică aşteaptă ca guvernul Reichului german să sfătuiască, în 
acelaşi timp, urgent guvernul român de la Bucureşti să se supună 
cererilor Uniunii Sovietice. Altfel, războiul e de neocolit. Molotov a 
promis să mă informeze imediat ce va fi vorbit cu ministrul României.

Privitor la atitudinea guvernului român faţă de noul ministru so-
vietic, Molotov a părut supărat şi a subliniat că ministrului nu i-a 
fost oferit încă nici un prilej de a-şi prezenta scrisorile de acreditare, 
deşi timpul acordat în mod obişnuit a expirat.

8. Telegrama ambasadorului român la Moscova

(1940 iunie 27). Telegramă ministrului român la Moscova, Gh. 
Davidescu, privind convocarea sa de către V. M. Molotov la sfîrşi-
tul zilei precedente pentru a-i preda nota ultimativă pentru cedarea 
Basarabiei şi a Bucovinei de Nord.

Domnul Molotov m-a invitat astă seară, la orele 10, la Kremlin. 
A început prin a-mi spune că m-a chemat într-o chestiunie de impor-
tanţă principială pentru dezvoltarea relaţiilor sovieto-române. Mi-a 
dat apoi, citire notei cu caracter informativ, transmisă prin telegra-
ma anterioară. Am răspuns preşedintelui Consiliului că voi trans-
mite cererea de care sînt sesizat, dar că, fără a voi să prejudiciez 
întru nimic decizia guvernului meu, ţin de datoria mea să-i declar 
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că documentele inserate în notă sînt cu totul lipsite de temei. I-am 
expus, apoi, drepturile noastre istorice, etnice şi politice care for-
mează temelia unirii Basarabiei cu Patria. I-am declarat că România 
nu a profitat de slăbiciunea militară a U.R.S.S. şi că Unirea a fost 
un act al majorităţii populaţiei basarabene, a cărei voinţă s-a expri-
mat în Hotărîrea Sfatului Ţării. Am combătut alegaţiunea notei că 
populaţia basarabeană ar fi în majoritate ucraineană şi i-am amintit 
cifre exacte. Am combătut, de asemenea alegaţiunea despre unirea 
istorică a Basarabiei cu Ucraina, reamintindu-i împrejurările în care 
Turcia a cedat Rusiei ţariste această parte din trupul românismului, 
deşi se obligase a apăra graniţa pe Nistru a Moldovei. I-am amintit 
de tratatul din 1711, prin care Petru cel Mare recunoştea faţă de 
Dimitrie Cantemir acea graniţă. I-am arătat că, înainte de a ajunge 
pentru un secol sub stăpînirea ţarismului, Basarabia a fost cinci se-
cole parte integrată a patrimoniului românesc.

I-am expus, apoi, modul în care a fost răpită Bucovina şi îm-
prejurările în care această provincie, care nu a cunoscut niciodată 
dominaţia rusească, a hotărît să se unească cu Patria mamă.

I-am arătat, apoi, că 20 de ani România a făcut tot ce i-a stat 
în putinţă pentru a avea raporturi de bună vecinătate cu U.R.S.S., 
în convingerea că guvernul sovietic îşi va da seama că o Românie 
puternică, unită în graniţele ei etnice, este o garanţie de securitate 
pentru toţi vecinii ei. Guvernul român nu a urmărit niciodată altceva 
decît realizarea destinelor poporului român pe pămîntul ce i-a fost 
hărăzit. Domnul Molotov mi-a răspuns că nu poate accepta argu-
mentele mele, care nu corespund nici evoluţiei istorice, nici situa-
ţiunei de fapt. Dacă este nevoie, a adăugat Domnia sa, argumentele 
politice, istorice şi etnice vor putea fi expuse ulterior.

În ce priveşte situaţiunea din punct de vedere etnic, Domnia sa 
nu doreşte a discuta argumentele mele, mărginindu-se a-mi declara 
că partea dominantă a populaţiunei este ucraineană. Domnia sa re-
levă că, desigur, intenţionat, nu i-am vorbit de tratatul de la Paris, 
din octombrie 1920, care nefiind în vigoare, nu are importanţă in-
ternaţională. Presupune că nu m-am referit la acest act pentru că este 
contrar argumentelor mele.
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În ce priveşte Bucovina, Domnia sa observă că nu este vorba de 
întreaga provincie, ci numai de partea nordică, în care majoritatea 
este ucraineană, legată cu Basarabia. Guvernul sovietic cere aceas-
tă parte a Bucovinei ca despăgubire pentru dominaţia românească în 
Basarabia timp de 22 de ani. România va înţelege că nu mai poate 
păstra Basarabia. Situaţiunea deplorabilă a populaţiei, drumurile rele, 
administraţia defectuoasă ar fi tot atîtea indicii că România îşi dă sin-
gură seama de caracterul precar al dominaţiei sale acolo. Domnia sa 
îmi remite nota după o lungă perioadă de răbdare. Nota dovedeşte 
că guvernul sovietic voieşte să rezolve chestiunea pe cale paşnică. 
Guvernul român a voit să evite discuţiuni, ministrul U.R.S.S. la Bu-
cureşti se găseşte într-o situaţie ciudată. Ministrul Afacerilor Străi-
ne al României a refuzat a discuta chestiunile politice, amînîndu-le... 
remiterea scrisorilor de acreditare. Domnul Molotov crede, deci, că 
guvernul român este pregătit că va fi sesizat de această cerere. Speră, 
deci, a avea un răspuns în decursul zilei de astăzi ca chestiunea să fie 
rezolvată pe cale paşnică şi guvernul român doreşte acelaşi lucru.

Am răspuns preşedintelui Consiliului că nu m-am referit la Trata-
tul de la Paris, nu pentru că acesta nu ar avea valoare internaţională. 
În argumentarea mea m-am mărginit a expune drepturile imprescrip-
tibile şi mai tari decît orice acord internaţional ale României asupra 
Basarabiei, drepturi care dacă pot fi confirmate de un tratat, nu pot 
suferi nici o ştirbire prin faptul că unul dintre semnatari n-a efectuat 
ratificarea. Am combătut, apoi, observaţiile sale în ceea ce priveşte 
condiţiile interne din Basarabia. Am arătat în fine că termenul de 24 
de ore mi se pare insuficient pentru ca guvernul român să poată lua 
o hotărîre într-o problemă atît de importantă pentru viitorul neamului 
nostru.

Preşedintele Consiliului mi-a răspuns că, în ce priveşte condiţiile 
interne din Basarabia, nu are nici o îndoială că unirea Basarabiei cu 
U.R.S.S. va fi acceptată de popor cu cel mai mare entuziasm, ceea ce 
va forma cel mai bun răspuns la toate argumentele mele. Îşi exprimă 
nădejdea că sentimentele populaţiei ar fi exprimate...

Davidescu.
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9. Prima Notă ultimativă sovietică adresată României

(1940 iunie 27). Telegrama lui Gh. Davidescu către M.A.S. al Ro-
mâniei conţinînd nota ultimativă ce i-a fost predată de V.M. Molotov 
în seara zilei precedente.

Comunic nota ultimativă ce mi-a fost trimisă azi, la ora 10 seara, 
de domnul Molotov. Telegrama asupra conversaţiei urmează:

„În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Ru-
siei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul 
ei – Basarabia, călcînd prin aceasta unitate seculară a Basarabiei, po-
pulată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană.

Uniunea Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu 
forţa a Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a declarat nu o singură 
dată şi deschis în faţa întregii lumi. Acum cînd slăbiciunea militară 
a U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutului, iar situaţia internaţională 
care s-a creat cere rezolvarea rapidă a chestiunilor moştenite pentru a 
pune, în fine, bazele unei politici solide între ţări, U.R.S.S. consideră 
necesar şi oportun ca în interesul restabilirii adevărului să păşească, 
împreună cu România, la rezolvarea imediată a chestiunii înapoierii 
Basarabiei Uniunii Sovietice.

Guvernul sovietic consideră că chestiunea interesînd Basarabia 
este legată în mod organic cu chestiunea transmiterii către U.R.S.S. 
a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţie este legată, în marea sa 
majoritate, cu Ucraina sovietică prin comunitatea soartei istorice, 
cît şi prin comunitatea de limbă şi compoziţie naţională. Un ast-
fel de act ar fi cu atît mai just cu cît transmiterea părţii de Nord a 
Bucovinei către U.R.S.S. ar putea reprezenta, este drept, că numai 
într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari 
pierderi care a fost pricinuită U.R.S.S. şi populaţiunei Basarabiei 
prin dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia.

Guvernul U.R.S.S. propune guvernului Regal al României:
1) Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia;
2) Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei 

potrivit cu frontiera, potrivit cu harta alăturată.
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Guvernul sovietic îşi exprimă speranţa că guvernul român va 
primi propunerile de faţă ale U.R.S.S. şi că aceasta va da posi-
bilitate de a se rezolva pe cale paşnică conflictul prelungit dintre 
U.R.S.S. şi România. 

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul guvernului Regal al Ro-
mâniei în decursul zilei de 27 iunie curent.”

Davidescu.

10. Răspunsul guvernului român din 27 iunie 1940

„Guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului român o notă care a 
fost remisă la 26 iunie 1940, la ora 10 seara, de către Excelenţa 
Sa dl Molotov, Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al 
Uniunii Sovietice şi Comisar al poporului pentru afacerile străine, 
Excelenţei Sale d-lui Davidescu, ministrul României la Moscova.

Fiind însufleţit de aceeaşi dorinţă ca şi guvernul sovietic de a 
vedea rezolvate prin mijloace pacifice toate chestiunile care ar pu-
tea să producă o neînţelegere între U.R.S.S. şi România, guvernul 
regal declară că este gata să procedeze imediat şi în spiritul cel 
mai larg la discuţia amicală şi de comun acord a tuturor propune-
rilor emanînd de la guvernul sovietic.

În consecinţă, guvernul român cere guvernului sovietic să bine-
voiască a indica locul şi data ce doreşte să fixeze în acest scop. De 
îndată ce va fi primit un răspuns din partea guvernului sovietic, 
guvernul român îşi va îndemna delegaţia şi nădăjduieşte că con-
versaţiile cu reprezentanţii guvernului sovietic vor avea ca rezul-
tat să creeze relaţii trainice de bună înţelegere şi prietenie între 
U.R.S.S. şi România”.

27 iunie 1940.

11. Telegrama ambasadorului german

(1940 iunie 27). Telegrama ambasadorului german von der 
Schulenburg referitoare la predarea de către U.R.S.S. României 
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a notei ultimative privind cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de 
Nord.

Referitor la telegrama mea nr.1 236 din 26 iunie. 
Molotov tocmai m-a informat că l-a convocat pe ministrul ro-

mân astă-seară la 10, l-a informat despre cererea guvernului român 
nu mai departe decît mîine, adică pe 27 iulie (iunie).

Schulenburg.

12. Instrucţiuni ale lui Ribbentrop

(1940 iunie 27). Instrucţiuni ale lui von Ribbentrop pentru mi-
nistrul german la Bucureşti, Wilhelm Fabricius, privind susţinerea 
de către Germania a pretenţiilor U.R.S.S. asupra Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord.

Mesaj telefonic de la Suita secretă către ministrul Schmidt. 
Secret. 27 iunie 1940 – 10.30 a.m. Instrucţiunile următoare tre-

buie transmise imediat prin telefonul civil ministrului Fabricius la 
Bucureşti:

„Vi se cere să-l sunaţi imediat pe ministrul de externe din Bu-
cureşti şi să-l informaţi în modul următor:

Guvernul sovietic ne-a informat că a cerut cedarea Basarabiei 
şi a Bucovinei de către guvernul român. În vederea evitării răz-
boiului dintre România şi Uniunea Sovietică, noi nu putem sfătui 
guvernul român decît să se supună cererii guvernului sovietic. Ru-
găm raportaţi telegrafic”.

Sfîrşitul instrucţiunii pentru Bucureşti.
Ribbentrop.

13. Cea de-a doua nota ultimativă sovietică adresată 
guvernului român în noaptea de 27 spre 28 iunie 
1940

„Guvernul U.R.S.S. consideră răspunsul guvernului regal al Ro-
mâniei din 27 iunie ca imprecis, deoarece în răspuns nu se spune di-
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rect că el primeşte propunerea guvernului sovietic de a-i restitui ne-
întîrziat Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. Însă cum ministrul 
României la Moscova, domnul Davidescu, a explicat că răspunsul 
menţionat al guvernului regal al României însemnează acceptarea 
propunerii guvernului sovietic, guvernul sovietic primind această 
explicaţie a domnului Davidescu, propune:

1. În decurs de patru zile, începînd de la orele 14.00 după ora 
Moscovei, la 28 iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei şi Buco-
vinei de trupele româneşti.

2. Trupele sovietice, în acelaşi timp, să ocupe teritoriul Basara-
biei şi partea de nord a Bucovinei.

3. În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice să ocupe urmă-
toarele puncte: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea Albă.

4. Guvernul regal al României să ia asupra sa răspunderea în 
ceea ce priveşte păstrarea şi nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor 
de locomotive şi vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, 
întreprinderilor industriale, uzinelor electrice, telegrafului.

5. Să se numească o comisiune alcătuită din reprezentanţi ai 
guvernului român şi ai guvernului sovietic, cîte doi din fiecare par-
te, pentru lichidarea chestiunilor în litigiu în legătură cu evacuarea 
armatei române şi instituţiilor din Basarabia şi partea de nord a Bu-
covinei.

Guvernul sovietic insistă ca guvernul regal al României să răs-
pundă la propunerile sus-menţionate nu mai tîrziu de 28 iunie, ora 
12 ziua (ora Moscovei)”.

14. Răspunsul guvernului român din 28 iunie 1940

„Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar 
avea recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte 
a Europei, se vede silit să primească condiţiile de evacuare specifi-
cate în răspunsul sovietic.

Guvernul român ar dori totuşi ca termenele de la punctul unu 
şi doi să fie prelungite, deoarece evacuarea teritoriilor ar fi foarte 
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greu de adus la îndeplinire în patru zile din pricina ploilor şi inun-
daţiilor care au stricat căile de comunicare.

Comisiunea mixtă instituită la punctul 5 ar putea discuta şi re-
zolva această chestiune.

Numele reprezentanţilor români în această comisiune vor fi co-
municate în cursul zilei.”

Evident, notele ultimative sovietice violau Convenţia interna-
ţională privind definirea agresorului, semnată în cadrul Conferinţei 
mondiale economice de la Londra, la 3 iulie 1933.

Articolul 2 al Convenţiei stipulează: „Va fi recunoscut ca agresor 
într-un conflict internaţional statul care primul va săvîrşi una din 
acţiunile următoare: 1. Va declara război altui stat; 2. Va invada 
un alt stat prin forţe armate, chiar fără declaraţie de război; 3. Va 
ataca teritoriul, navele sau aeronavele altui stat cu forţe terestre, 
navale sau aeriene, chiar fără declaraţie de război; 4. Va ataca blo-
cul naval al coastelor sau porturilor altui stat; 5. Va acorda ajutor 
bandelor armate formate pe teritoriul său, care ar invada teritoriul 
altui stat, sau va refuza, împotriva cererii statului invadat, să ia, 
pe propriul său teritoriu, toate măsurile ce îi stau în putere pentru 
a lipsi zisele bande de orice ajutor ori protecţie”. Articolul 3 al 
Convenţiei precizează: „Nici o consideraţie de ordin politic, militar, 
economic sau de alt ordin nu ar putea să servească de scuză sau 
justificare prevăzută la articolul 2”.

15. Soarta Protocolului Adiţional Secret

Documentul a fost semnat la Moscova în zorii zilei de 24 august 
1939, de către miniştrii de externe ai Germaniei şi Uniunii Sovieti-
ce, respectiv von Ribbentrop şi Viaceslav Molotov, în prezenţa lui 
Stalin şi a unor înalţi demnitari sovietici şi germani, membri ai dele-
gaţiilor respective. Cuvîntul „adiţional” din titulatura documentului 
indică faptul că actul suplimenta stipulaţiile Pactului de neagresiune 
Sovieto-german semnat tot la Cremlin de către cei doi miniştri de 
externe cu o zi înainte, la 23 august 1939. Spre deosebire de Pactul 
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de neagresiune care a fost dat publicităţii, Protocolul Adiţional a 
rămas confidenţial.

Timp de 50 de ani, autorităţile sovietice au ascuns şi negat exis-
tenţa acestui document secret.

Pe la sfîrşitul lui februarie 1945, Ribbentrop a dispus distrugerea 
unui lot de documente diplomatice compromiţătoare.

În Germania, copia originalului s-a păstrat datorită lui Carl fon 
Löşa, consilier la Ministerul de Externe al celui de-al Treilea Raih, 
care s-a opus în taină ordinului de distrugere. În 20 de microfilme 
el a fixat 9725 de pagini de acte secrete, între care şi documentele 
sovieto-germane semnate în august-septembrie 1939.

La 12 mai 1945, bătrînul funcţionar s-a apropiat de un ofiţer bri-
tanic, rugîndu-l să transmită o scrisoare autorităţilor de la Londra. 
După capitulare, în Germania ruinată cîtva timp n-a lucrat serviciul 
poştal. Ofiţerul i-a răspuns că nu poate expedia o scrisoare al cărei 
conţinut nu-i este cunoscut. Fostul consilier s-a văzut nevoit să-şi 
destăinuie secretul. Peste puţin timp, în Germania a sosit un grup 
de experţi britanici şi americani care s-au întîlnit cu Carl fon Löşa. 
S-au dus în parcul oraşenesc şi au dezgropat preţiosul tezaur.

Iniţial, microfilmele cu pricina s-au păstrat în arhive engleze, 
franceze şi americane. În anul 1959 ele au fost redate Republicii 
Federale Germane, unde se păstrează la Arhiva politica din Boon.

În timpul vizitei lui M.S.Gorbaciov în R.F.G., gazdele i-au oferit 
înaltului oaspete un dar foarte preţios: copiile unor documente sem-
nate la Moscova de către Ribbentrop şi Molotov, inclusiv Protocolul 
Adiţional Secret.

În aprilie 1946, textul original al Protocolului Adiţional Secret a 
dispărut şi din Arhiva Specială a Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., cînd documentul a fost transmis, prin act predare-primire, 
de la Smirnov D.V. la Podţerov B.F., funcţionari ai diferitor depar-
tamente ale Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Americanii sunt primii care au dat publicităţii textul integral al 
odiosului tîrg.
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Protocolul Adiţional Secret n-a fost ratificat nici la Moscova, nici 
la Berlin. Cu toate acestea, prevederile sale secrete au fost puse în 
aplicare atît de Germania cît şi de U.R.S.S.

Numai în anii 1988-1989, în toiul restructurării gorbacioviste, 
specialişti sovietici au consimţit, în sfîrşit, să discute în public cu 
restul lumii despre Protocolul Adiţional Secret al Pactului sovieto-
german din 23 august 1939.

După mai multe discuţii publice în presa sovietică şi străină, la 
24 decembrie 1989 Congresul Deputaţilor Poporului din U.R.S.S. 
a recunoscut existenţa Protocolului Adiţional Secret, a proclamat 
toate documentele sovieto-germane „nule şi neavenite din punct de 
vedere juridic cu începere din momentul încheierii lor”, a constatat 
faptul că Protocolul Adiţional Secret n-a fost ratificat niciodată de 
către Sovietul Suprem al U.R.S.S. (adică de parlamentul Uniunii 
Sovietice), că în anii 1939-1940 U.R.S.S. a aplicat clauzele secrete 
ale Pactului de neagresiune sovieto-german.
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Capitolul VI
NOUA ORDINE RUSEASCĂ 

Crearea RSSM a fost rezultanta aplicării Protocolului Adiţional 
Secret, semnat de Germania hitleristă şi Uniunea Sovietică stalinis-
tă.

RSSM a fost produsul unui lanţ de acte legislative adoptate în 
mod arbitrar de organele de stat şi de partid ale URSS.

La 2 august 1940 Sovietul Suprem al URSS a adoptat Lgea cu 
privire la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. 

Preşedintele Sovietului Suprem al RSSM anunţa că sudul Basa-
rabiei şi nordul Bucovinei nu vor mai face parte din RSSM.

RSSM a rezultat dintr-un act de agresiune consfinţit, spre marea 
noastră nenorocire, de Conferinţa de Pace de la Paris (29 iulie - 15 
octombrie 1946), dominată de URSS (autoarea agresiunii), SUA, 
Marea Britanie şi Franţa (partenere de război ale ţării agresoare).

De la 3 iulie pînă la sfîrşitul lunii august 1940 a avut loc „înlo-
cuirea patrulelor de revoluţionari locali cu truditori NKVD-işti pro-
fesionişti”. S-a trecut la arestarea persoanelor suspectate: oameni 
politici, preoţi, intelectuali, foşti membri ai Sfatului Ţării printre 
care Codreanu, Leancă, Secară, Catelli acuzaţi de „trădare de pa-
trie” – sovietică, bineînţeles.

La 3 iulie 1940 la Chişinău s-a sărbătorit „eliberarea Basarabiei 
de sub jugul boierilor români”. Cu această ocazie, „statuia regelui 
Ferdinand a fost acoperită cu pînză roşie şi împodobită cu portretul 
lui Stalin. Pe statuie evreii au scris lozinci anti-româneşti. Coloanele 
clopotniţei catedralei au fost înfăşurate cu pînză de culoare roşie 
şi împodobite cu portretele lui Stalin şi Molotov. Tribuna oficială 
era dominată de N.S. Hruşciov, comisarul Mehlis, mareşalul Timo-
şenco, fratele acestuia – un ţăran analfabet din Furmanovca, Ceta-
tea Albă, Krîlov – primarul sovietic al Chişinăului, Sviridov – mai 
marele comsomolului leninist. Garda de onoare, comandată de ge-
neralul NKVD Bodin, era compusă de unităţi NKVD şi trupe SS 
germane. Acestea din urmă se aflau în Basarabia pentru a-i proteja 
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pe coloniştii germani basarabeni care se repatriau în Germania, 
conform unei înţelegeri sovieto-germane”. 

Erau confiscate aparatele de radio particulare şi se monta sis-
temul de radioficare prin cablu, ca oamenii să asculte numai ceea 
ce convenea autorităţilor sovietice. Se organizau celule de partid 
şi de comsomol. Din biblioteci erau retrase cărţile tipărite cu litere 
„burghezo-moşiereşti”, adică latine. Începînd cu data de 1 ianua-
rie 1941, alfabetul latin a fost înlocuit cu cel chirilic. S-a trecut la 
arestarea şi deportarea în masă a oamenilor.

Constituţia RSSM, elaborată după modelul constituţiei URSS, 
a fost adoptată la 10 februarie 1941.

În primii ani de după cel de-al doilea război mondial, concomi-
tent cu organele de partid şi de stat oficiale ale R.S.S.M., dominate 
exclusiv de străini, la Chişinău activa şi aşa-numitul Birou pentru 
Moldova al Comitetului Central al Partidului Comunist (bolşevic) 
din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, compus din opt sub-
unităţi stabilite pe ramuri de activitate: propagandă şi agitaţie (în 
frunte cu S. G. Zelionov, A. I. Soloviov, M. I. Smirnov); agricul-
tură (P. N. Lealin, C. P. Mitiuşkin); administraţie (A. V. Miciurin); 
finanţe şi planificări (P. V. Readov); industrie (A. I. Fedorenko, 
I.P. Podciufarov); transport (A. I. Fedorenko); activitate feministă 
(M. I. Andreev, I. M. Zeniţov). Preşedinte şi preşedinte-adjunct ai 
acestui Birou au fost, în anii 1947-1949, V. A. Ivanov şi respectiv 
V. S. Efremov. „Evident, despre acest organ nu era voie să se vor-
bească, aşa ca să afle muritorii de rînd. Astfel, aparent treburile 
obşteşti ale noii republici sovietice erau dirijate de conducerea 
republicană de partid şi de stat, pe cînd în realitate ea servea doar 
de paravan, în dosul căruia se afla stăpînirea efectivă a ţinutului” 
(Ion Ţurcanu).

„Mai trebuie, oare, în atare situaţie, să ne mirăm că, urmînd cu 
smerenie indicaţiile de la Moscova, conducătorii din republică fixau 
în toiul secetei din primăvara anului 1946 o medie a recoltei agricole 
de 5-6 ori mai mare faţă de cea posibilă?”, se întreabă autorul studiu-
lui „Foametea din anii 1946-1947 din Basarabia”, Ion Ţurcanu.
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„În anul 1946, cînd Moldova gemea în chinuirile foamei, cînd 
oamenii se hrăneau cu frunză şi iarbă, cînd populaţia murea cu 
sutele, cînd se ajunsese la cea mai mare tragedie de a se mînca om 
pe om…, conducerea Uniunii Sovietice sancţiona exportul din ţară 
la un milion şi şapte sute de mii de tone de cereale” („Basarabia şi 
basarabenii”, pag. 330).

Exista un aparat de stat numeros care se ocupa numai cu achi-
ziţionarea produselor agricole şi a animalelor domestice de la 
ţăranii basarabeni. Prezentat în ordine ierarhică, el se compunea 
din următoarele diviziuni şi subdiviziuni: Ministerul colectărilor 
al U.R.S.S.; Ministerul colectărilor din R.S.S.M.; împuterniciţii 
unionali, republicani, judeţeni, raionali şi comunali, numiţi de or-
ganele de partid respective; împuternicitul Ministerului colectărilor 
din Moscova pentru R.S.S.M. se numea Sîci; iată şi numele uno-
ra dintre împuterniciţii locali, de judeţ, de raion, de sat – Noskov, 
Korlokov, Budilovski, Korneev, Kolitin, Poleakov, Şevcenko, Ko-
lodcevski, Malikov, Sidorov, Filipov, Nakonecinîi, Sablin, Kuzub, 
Krainîi, Kiriliuk, Lastivkin, Şnîrev, Koval, Smirnov, Kvaşnikov, 
Bravko, Mordoveţ, Slepov, Krivţov, Kuzneţov, Beleakov, Golova-
nov, Iarovenko…

Pe cuprinsul R.S.S.M. exista o reţea de centre republicane, jude-
ţene şi raionale pentru depozitarea, păstrarea şi redistribuirea pîinii, 
şi alta pentru concentrarea şi îngrijirea animalelor de casă rechi-
ziţionate, numite ruseşte respectiv „Zagotzerno” şi „Zagotskot”. 
În memoria moldovenilor basarabeni ele se păstrează sub aceste 
nume. 

După numele de familie ale împuterniciţilor enumeraţi ne putem 
da seama cu uşurinţă cine sînt vinovaţii penuriei de alimente ce a 
dus la înfometarea şi omorîrea prin înfometare a sute de mii de ro-
mâni basarabeni în anii 1946 şi 1947.

În timp ce foametea făcea ravagii în satele şi oraşele basarabene, 
Plenara a zecea a Comitetului Central al P.C.(b) din Moldova din 
8-9 octombrie 1946 adopta următoarea hotărîre: „A obliga Biroul 
C.C. al P.C.(b) din Moldova, comitetele de partid judeţene şi raio-
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nale, executivele sovietelor judeţene şi locale, precum şi pe împu-
terniciţii ministerului colectărilor… să asigure îndeplinirea pla-
nului de stat de achiziţionare a pîinii pînă la 1 noiembrie 1946…, 
să asigure paza şi păstrarea pîinii la punctele de colectare…”

După cum demonstrează datele statistice cuprinse în tabelul ce 
urmează, planul de strîngere cu forţa de la producători a produse-
lor agricole a fost chiar depăşit, spre nenorocirea moldovenilor:

Colectările de pîine în anii 1944-1949
(după lucrarea „Foametea din anii 1946-1947”)

Anul Planul, tone Realizarea, tone Procentul 
realizării

1944
1945
1946
1947

204,494
244,357
72,724
61,621

219,737
247,801
73,887
79,370

107,4
101,4
101,5
128,8

Cantităţile de grîu luate prin achiziţii, adică prin măsuri ex-
cepţionale, de la producătorii agricoli moldoveni se depozitau la 
centrele Zagotzerno din republică, iar de acolo se transportau în 
marile oraşe sovietice, unde se transformau în făină şi în produse 
de panificaţie ce se distribuiau, pe cartele, muncitorimii şi inte-
lectualităţii sovietice, contribuindu-se astfel la ceea ce atunci se 
numea consolidare a statului dictaturii proletariatului şi creştere a 
prestigiului său în lume.

Îndeplinirea şi depăşirea planurilor de achiziţii au avut drept 
rezultat pauperizarea populaţiei şi foametea din anii 1946-1947 
din Basarabia.

Datele din tabelul ce urmează indică numărul morţilor înregi-
straţi de către organele de ocrotire a sănătăţii ale statului. Ele nu 
reflectă totalitatea deceselor şi nu specifică cauzele lor. Se ştie însă 
că la acea vreme încetarea din viaţă era cauzată în primul rînd de 
subnutriţie de lungă durată. Tabelul nu-i cuprinde şi pe cei care 
mureau în locuri şi împrejurări necunoscute.
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Tabelul numărului de decese 
pe teritoriul R.S.S.M. în anii 1946-1947

(după lucrarea „Basarabia şi basarabenii”, Chişinău, 1991)

Lunile Anul 1946 Anul 1947
Ianuarie 
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

4 466
4 347
5 633
4 588
3 782
3 676
5 235
5 313
4 544
5 799
5 753
9 650

19 133
23 791
25 953
15 034
14 938
24 701
16 418
8 346
5 248

-
-
-

Indicii demonstrează că înfometarea populaţiei s-a făcut cu bună 
ştiinţă şi după planuri chibzuite şi că această crimă a urmărit obiective 
politico-ideologice. „Aşa am constatat că a existat un mecanism special 
pentru pregătirea şi realizarea foametei”, conchide istoricul basarabean 
Ion Ţurcanu, autorul studiului „Foametea din anii 1946–1947”.

Cu siguranţă, efectele vremii secetoase din aceşti ani s-ar fi mani-
festat printr-o penurie de produse alimentare şi printr-o pierdere de 
vieţi omeneşti mult mai reduse, dacă paralel n-ar fi fost puse la cale 
acţiunile criminale ale noilor „eliberatori” ai Basarabiei.

Ca şi omorurile prin inaniţie, deportările românilor basarabeni, 
trimiterile lor forţate în cele mai îndepărtate zone ale Uniunii So-
vietice şi cu cele mai grele condiţii climaterice, fac parte din acelaşi 
arsenal de crime proiectate şi comise cu intenţia de a statornici şi 
consolida noua ordine prin modificarea situaţiei demografice din 
noua republică sovietică în favoarea elementului etnic alogen.

În R.S.S.M., se practica două feluri de deportări motivate poli-
tic: deportarea ca formă de represiune politică, de condamnare la 
exil politic, şi deportarea ca formă de strămutare a forţei de muncă. 
Deportările din prima categorie se desfăşurau sub masca aşa-zisei 
lupte cu duşmanii poporului. Cele din categoria a doua se efectuau 
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sub aparenţa înşelătoare a patriotismului sovietic şi a aşa-numitului 
interes deosibit pentru binele omului sovietic şi al ţării sovietice. 

Toate deportările urmăreau acelaşi obiectiv politic: reducerea nu-
mărului populaţiei româneşti şi creşterea ponderii populaţiei de origine 
străină aptă pentru acţiuni rusificatoare. Toate victimele deportate erau 
oameni valoroşi în domeniul în care activau (agricultură, unităţi indu-
striale, învăţămînt, cultură, teologie, comerţ etc.) şi curaţi la suflet.

În perioada cuprinsă între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 din Ba-
sarabia şi din Nordul Bucovinei au fost deportaţi în extremul nordic 
al Uniunii Sovietice circa 300 000 de români.

În intervalul de timp ce se încadrează între anii 1944 şi 1948 au 
fost ridicaţi şi trimişi forţat în regiuni siberiene încă vreo 250 000 
de români basarabeni.

În porţiunea de timp dintre anii 1955 şi 1965 numai în regiunea 
Pavlodar din Kazahstan au fost strămutate circa 10 000 familii din 
Moldova. În total, în acest răstimp, din Moldova au fost strămutaţi 
în alte zone ale Uniunii Sovietice circa 300 000 oameni.

Din anul 1965 autorităţile sovietice s-au interesat îndeaproape 
mai ales de dezrădăcinarea intelectualilor moldoveni.

Între anii 1971-1975, în Moldova au imigrat circa 528 000 de 
cetăţeni sovietici şi au emigrat din ea circa 380 000 de oameni.

Între anii 1976 şi 1980 în Moldova au sosit circa 522 000 de per-
soane şi au plecat din ea vreo 423 000.

Între anii 1981-1985 au venit în Moldova circa 595 000 de in-
divizi şi s-au dus din ea 453 000 de persoane.

În anul 1986 din Moldova au emigrat vreo 98 000 de oameni şi 
au imigrat în ea circa 124 000 de cetăţeni sovietici.

În tot timpul acestui proces de du-te-vino de obicei plecau spe-
cialişti moldoveni şi veneau specialişti nemoldoveni. Pentru cei ve-
niţi se construiau şi se deschideau întreprinderi şi instituţii, se în-
ălţau blocuri de locuit cu multe etaje şi se amenajau noi sectoare 
urbanistice în toate oraşele Moldovei. Populaţia republicii creştea 
vertiginos (în special cea de la oraş), dar nu prin spor natural, ci prin 
emigrări din alte republici sovietice.
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Deosebit de aglomerate au devenit oraşele Moldovei. În scurt 
timp ele s-au transformat în centre de deznaţionalizare şi rusificare a 
moldovenilor de la sat şi de la oraş. Mutarea moldovenilor de la ţară 
în oraşele Moldovei se îngrădea prin aplicarea aşa-numitei „propis-
că” (viză de reşedinţă) şi prin alte măsuri ce derivă din aceasta.

Aşa s-a ajuns la rusificarea excesivă a populaţiei româneşti din 
Basarabia.

În anul 1988 din cele 53 de şcoli din Chişinău 48 erau ruse şi 
mixte, şi numai 5 erau moldoveneşti (româneşti). De cele mai multe 
ori şcolile mixte aveau puţine clase cu predare în limba a moldove-
nilor. Spre exemplu, din cele 17 şcoli din Bălţi doar una era româ-
nească. Din cele 15 şcoli din Bender nici una nu instruia şi nu educa 
în limba română. Cele 21 de şcoli din oraşul Tiraspol erau ruse. În 
cele patru oraşe mai mari ale Moldovei existau 106 şcoli, dar nu-
mai 6 din ele erau româneşti. Şi mai tristă era situaţia la capitolul 
grădiniţelor de copii. Din cele 201 grădiniţe de copii ce activau în 
cele patru oraşe moldovene doar 18 aveau ca limbă de instruire şi 
educare limba română.

Se stingea memoria românilor şi se îngusta sfera de utilizare a 
limbii române. „Numai într-o ţară oropsită ca a noastră s-a pu-
tut întîmpla o ruşine, de care nu ne vom spăla multă vreme: de la 
dulcea limbă eminesciană să coborîm la limba pocită a lui I. D. 
Ceban…” (L. Lari).

Materiale documentare privitoare la dezmembrarea 
Basarabiei, deportarea şi condamnarea românilor 
basarabeni

I. Legea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la for-
marea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti unionale 
(fragment)
Venind în întîmpinarea doleanţelor oamenilor muncii din Ba-

sarabia, ale oamenilor muncii din Republica Autonomă Sovietică 
Socialistă Moldovenească privind reunirea populaţiei moldoveneşti 
din Basarabia cu populaţia moldovenească din R.A.S.S. Moldove-
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nească şi călăuzindu-se de principiul dezvoltării libere a naţionali-
tăţilor, Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se formează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
unională.

2. În componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti 
unionale se includ oraşele Tiraspol şi Grigoriopol, raioanele Du-
băsari, Camenca, Rîbniţa, Slobozia şi Tiraspol ale Republicii Auto-
nome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, oraşul Chişinău şi judeţele 
Bălţi, Bender, Chişinău, Cahul, Orhei şi Soroca ale Basarabiei.

1940, august 2
II Informaţie privind stabilirea graniţei precise între republicile 

sovietice socialiste moldovenească şi ucraineană
În conformitate cu articolul 4 din Legea Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. din 2 august 1940 „Cu privire la formarea Republicii So-
vietice Socialiste Moldoveneşti unionale” Prezidiul Sovietului Su-
prem al R.S.S. Ucrainene şi Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti au prezentat spre examinare Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. proiectul privind stabilirea graniţei precise între Republica 
Sovietică Socialistă Ucraineană şi Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească.

Conform proiectului de graniţă prezentat, de partea R.S.S. Mol-
doveneşti trec:

a) 76 localităţi din judeţul Hotin cu o populaţie de 143 mii de oame-
ni;

b) 6 localităţi din judeţul Ismail cu o populaţie de 21 mii de oame-
ni;

c) 14 localităţi din judeţul Akkerman cu o populaţie de 39 mii 
de oameni;

De partea R.S.S. Ucrainene trec:
(a) 46 localităţi din judeţul Bender cu o populaţie de 27 mii de 

oameni;
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(b) l localitate din judeţul Cahul cu o populaţie de 8 mii de oame-
ni;

(c) 14 localităţi din fostele raioane ale R.A.S.S. Moldoveneşti 
cu o populaţie de 20 mii de oameni (1940, octombrie 21).

În felul acesta, conform proiectului, de partea R.S.S. Moldoveneşti 
trec 96 localităţi cu o populaţie de 203 mii de oameni, iar de partea 
R.S.S. Ucrainene – 61 localităţi cu o populaţie de 55 mii de oameni.

Localităţile ce trec de partea R.S.S. Moldoveneşti în majoritatea 
lor au populaţie moldovenească, iar localităţile ce trec de partea 
R.S.S. Ucrainene în majoritatea lor au populaţie ucraineană, pre-
cum şi populaţie bulgară şi rusă.   

Ca irmare a aplicării celor două legi, suprafaţa Basarabiei s-a 
micşorat de la 44 km2 la 33,3 km2.

III. „Comitetul executiv al raionului Bolgrad, 15 mai 1941. To-
varăşulul Kalcev, preşedintele sovietului sătesc Cubei. Alcătuiţi o 
listă de persoane, locuitori ai sovietului sătesc, care urmează a fi 
deportate din comună, separat pentru capii de familie şi separat 
pentru cei care urmează să fie deportaţi cu tot cu familii. Comu-
nicaţi-ne neîntîrziat numărul sătenilor pe care aţi hotărît să-i de-
portaţi. Preşedinte, Kalchin, semnătura”. Răspuns: „Comunicăm că 
din satul Cubei am hotărît să deportăm 125 de capi de familie şi 25 
de capi de familie împreună cu familiile lor. Preşedinte - Kalcev, 
semnătura”.

IV. Din Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 28 iu-
nie 1949: „A confirma listele de chiaburi, de foşti moşieri şi de mari 
comercianţi prezentate de comitetele executive orăşeneşti şi raio-
nale ale Sovietelor de deputaţi ai oamenilor muncii din R.S.S.M. în 
număr total de 11 342 de familii, inclusiv:

1. în oraşul Chişinău  – 340 de familii,
2. în raionul Otaci – 263 de familii,
3. în r-nul Baimaclia – 144 de familii,
4. în r-nul Bălţi – 161 de familii,
5. în oraşul Bălţi – 185 de familii,
6. în r-nul Vadu-lui-Vodă – 238 de familii,
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7. în r-nul Congaz – 254 de familii,
8. în r-nul Chişinău – 233 de familii,
9. în r-nul Corneşti – 277 de familii,
10. în r-nul Cotovschi – 339 de familii,
11. în r-nul Cărpineni  – 284 de familii,
12. în r-nul Nisporeni  – 305 de familii,
13. în r-nul Străşeni  – 337 de familii,
14. în r-nul Ungheni – 296 de familii,
15. în r-nul Soroca  – 173 de familii,
16. în r-nul Ocniţa  – 194 de familii,
17. în r-nul Cimişlia  – 149 de familii”;
şi aşa mai departe pînă la numărul de ordine de la urmă (67).
V. Din Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 11 

ianuarie 1954: „A obliga Ministerul agriculturii al R.S.S.M. (tov. 
Coval) să efectueze în anul 1954 strămutarea a 1000 de familii de 
colhoznici moldoveni în colhozurile din regiunile Groznîi şi Rostov, 
cîte 500 de familii în fiecare regiune” (Materialele despre deportări 
sînt reproduse după cartea „Basarabia şi basarabenii”, Chişinău, 
1991, paginile 329-334).

VI. Din Hotărîrea Biroului Comitetului Central al Partidului Co-
munist (bolşevic) al Moldovei (la şedinţa căruia a participat şi repre-
zentantul Moscovei Alexei Kosîghin) din 24 februarie 1947: biroul 
„recunoaşte drept întemeiată critica tov. Cosîghin cu privire la … or-
ganizarea ajutorului cu hrană a populaţiei suferinde” (de subnutriţie, 
n.n.); biroul „recunoaşte că a greşit cînd, avînd încă în noiembrie 
1946 numeroase semnale despre îmbolnăvirea populaţiei de distrofie, 
nu a plasat în centrul atenţiei organizaţiei de partid republicane pro-
blema acordării de ajutor alimentar populaţiei foarte suferinde…”; 
biroul „recunoaşte că împrumutul de cereale acordat populaţiei în 
luna decembrie a anului trecut a fost repartizat nedrept”; biroul „re-
cunoaşte că conducerea de partid nu s-a ocupat de controlul situaţiei 
din sate şi gospodării, nu cunoaşte adevăratul număr al bolnavilor şi 
pe cel al deceselor… În aceste condiţii, în numărul distroficilor sînt 
incluşi adeseori oameni sănătoşi”; biroul „n-a luat măsuri cuveni-
te pentru organizarea centrelor alimentare”; biroul „recunoaşte că 
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nu efectuează conducerea concretă în vederea ajutorării populaţiei cu 
hrană şi lichidarea distrofiei…” (materialul se reproduce după revista 
„Patrimoniu”, nr.1 din anul 1990).

VII. ПРИГОВОР. ИМЕНЕМ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

31 января 1944 года Верховный Суд Молдавской ССР в составе 
Председательствующего Котлярова Л. Г. н народных заседателей 
МЫЦ Д. А. и Просянкина Г. Т. при секретаре Бынзар с участием 
государственного обвинителя зам.прокурора Кагульскаго уезда 
Афанасьева и адвоката Зуб рассмотрела в закрытом судебном 
заседании в городе Кагуле дело по обвинению Мога Илья 
Дмитриевича, 1897 года рождения, уроженца и жителя с. Гаваносы 
Вулканешсткого района Кагульского уезда МССР, из крестьян-
середняков, молдаванина, б/п, гражданина СССР, грамотного, 
семейного, имеющего одного сына погибшего на Фронте 
Отечественной «войны, до ареста работающего в сельском хозяйстве, 
в преступлении предусмотренном ст. 54-3 УК УССР.

Проверив материалы дела, выслушав в судебном заседании 
объяснение подсудимого и показание свидетеля, а также выслушав 
речи государственного обвинителя и защиты судебная коллегия?! 
по уголовным делам Верховного Суда нашла установленным, что 
Мога. Илья Дмитриевич, являясь в прошлом членом румынской 
партии “железно-гвардейцев” и будучи враждебно настроенным 
к советской’ власти оставаясь на временно-окупированной 
противником советской территории в селе Гаваносы оказывал 
помощь окупационным властям. А именно: будучи назначен 
окупационными властями в селе Гаваносы агроуполномоченным 
на протяжении 1941 -1944 ГОДОВ ВЫГОНЯЛ крестьян села 
на работы по строительству шоссейных ДОРОГ имеющих 
военное значение, производил совместна с жандармами сбор 
теплых вещей с населения для румынской армии находящейся 
в состоянии войны с СССР, принимал активное участие 
в расхищении имущества колхозников. Указанные выше 
Факты антисоветской деятельности со стороны Мага Ильи 
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Дмитриевича в процессе судебного разбирательства дела нашли 
свое подтверждение в показаниях свидетеля Колотенко Н.Т. и 
частично в показаниях подсудимого Мога И.Д. на основании 
чего обвинение предьявленное Мога И.Д. по ст. 54-3 УК СССР 
судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда МССР 
считаем доказанным а поэтому и на основании от.296 и 297 УПК 
УССР

ПРИГОВОРИЛА: Мога Илью Дмитриевича на основании ст. 54-
3 УК УССР с санкцией ст. 54-2 УК подвергнуть лишению 
свободы сроком на ПЯТЬ /5/ лет, с последующим поражением в 
правах согласно ст.29 п.п. а,б,в, УК УССР срокам на два года и с 
конфискацией лично принадлежащего имущества осужденному 
Мога И.Д. в доход государства. Засчитать предварительное 
заключение в счет назначенной судом меры наказания и 
считать начала срока отбытия наказаний с 1 сентября 1945 
года. Взыскать в пользу Кишиневской коллегии адвокатов с 
осужденного Мога И. Д. за выступление в суде адвоката Зуб 
- 300 рублей. ПРИГОВОР окончательный и обжалованию в 
кассационном порядке не подлежит. Председательствующий/
Котляров/. Народные заседатели/две подписи/. Верно: 
Председательствующий /подпись/. Копия верна /подпись/

Documentul de mai sus reprezintă o copie de pe sentinţa judecă-
torească din 31. 01 1946, din care rezultă că Judecătoria Supremă a 
R.S.S.M., compusă din secretarul Bînzar, acuzatorul de stat şi procu-
rorul adjunct al Judeţului Cahul, Afanasiev, şi avocatul Zub, prezidată 
de Cotliarov G.T. l-a supus pe cetăţeanul Moga Ilie Dimitrievici la 
privaţiune de libertate pe un termen de doi ani, cu confiscarea averii 
personale. 

Motivele pe care s-a întemeiat acuzarea: „activitate antisovie-
tică” – „colaborarea lui Moga I.D. cu autorităţile de ocupaţie româ-
neşti”; „activitatea lui ca împuternicit agrar în satul Gavanoasa în anii 
1941–1944”; „mînarea populaţiei din satul natal la facerea şoselelor de 
importanţă militară”; „colectarea hainelor de iarnă pentru armata ro-
mână aflată în război împotriva U.R.S.S.”; „apartenenţa lui Moga I.
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D. la partidul românesc „Garda de fier”; „atitudinea lui duşmănoasă 
faţă de puterea sovietică”. Martorul acuzării: „Colotenco N.T.”

În cursul anilor 1946 – 1949, mii de locuitori basarabeni de dife-
rite naţionalităţi au fost condamnaţi la ani grei de închisoare pentru 
„activităţi antisovietice”.

Dezmembrarea Basarabiei 
(octombrie 1940)

Teritoriul fostei R.A.S.S.M.

Nordul Bucovinei şi Sudul Basarabiei incluse în teritoriul 
R.S.S.U.

Frontiera dintre R.S.S.M. şi R.S.S.U. (fixată în octombrie 1940)
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Capitolul VII
CRONICA UNUI RĂZBOI FĂRĂ BELIGERANŢI

Motto: „Pentru mine basarabenii sînt cei mai români dintre români 
puşi în condiţii limită, astfel că atît defectele, cît şi calităţile noastre 
etnice sînt aici mai accentuate. În România nu există un Ilie Ilaşcu, 

aşa cum nu există nici persoane atît de vinovate pentru 
trădarea interesului naţional”. 

(Victor Bîrsan, fostul ambasador al României în Republica Mol-
dova).

* * *
Nu din vorbele goale, fără suflet şi fără suport real ale politicieni-

lor moldoveni, de ieri şi de azi, m-am inspirat cînd am pus în fruntea 
acestui capitol motto-ul pe care numai ce l-aţi citit, ca şi motto-ul şi 
titlul întregii lucrări, ci din trista, dramatica şi tragica situaţie în care 
se află azi scumpa noastră Moldovă din cauza unor forţe diabolice 
ce mereu o trădează şi o ruinează, o scot la mezat şi-i falsifică exis-
tenţa milenară, dezbinîndu-i, învrăjbindu-i, terorizîndu-i şi omorîn-
du-i fiii şi fiicele.

1. Rădăcinile şi cauzele conflictului armat 
 din estul Republicii Moldova

Dacă-i adevărat că războaiele (de lungă sau de scurtă durată, 
regionale sau mondiale, inter-statale sau inter-etnice, dintre clase 
sociale sau dintre comunităţi religioase etc.) sînt nişte cataclisme 
sociale şi produse ale deficienţei minţii omeneşti, atunci despre con-
flictul armat din estul Republicii Moldova trebuie să vorbim şi să 
scriem fără restricţii. 

Evident, războiul trebuia evitat. Pentru că nu s-a vrut şi nu s-a 
putut, şi pentru că ne-a marcat viaţa pentru o perioadă indetermina-
bilă (ca să nu zicem nelimitată în timp), el trebuie apreciat şi descris 
aşa cum a fost. Generaţiile actuale şi oamenii din viitor au dreptul şi 
trebuie să ştie ce fel de război a fost, cine a luptat împotriva cui, ce 
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motive şi pretexte i-au determinat pe oameni să se războiască între 
ei, cine l-a pregătit, cine l-a aţîţat, cine l-a agravat, cine şi de ce l-a 
pierdut, cine şi de ce crede că l-a cîştigat (dacă în războaie mai exis-
tă şi cîştigători), în fine - cine trage foloase de pe urma lui.

Conflictul armat din primăvara şi vara anului 1992 din estul Re-
publicii Moldova îşi află rădăcinile şi cauzele în conştiinţa şovină/
de mare putere a ruşilor şi a rusificaţilor, potrivit cărora „Rusia nu 
poate exista fără războaie şi fără un statut de imperiu” («Россия 
погибнет без войн, без статуса империи»).

El este şi un produs al modului de gîndire al moldoveniştilor po-
litici basarabeni şi transnistrieni care repetă întruna, contrar adevă-
rului istoric, că pentru moldoveni, ca şi pentru alte naţiuni conlo-
cuitoare, fericirea, bucuria, bunăstarea totdeauna vin de la răsărit 
(„pentru moldoveni …soarele răsare totdeauna de la răsărit”).

Războiul din primăvara şi vara anului 1992 a fost pregătit de 
realităţile create de regimul sovietic în R.S.S.M. (modificarea com-
ponenţei demografice de după cel de-al doilea război mondial, po-
litica internă de rusificare a autohtonilor, rusolatrizarea populaţiei, 
propagarea moldovenismului politic şi a antiromânismului, falsifi-
carea trecutului istoric al Basarabiei şi aşa mai departe) şi de politica 
dualistă, duplicitară dusă de clasa conducătoare de la Chişinău după 
destrămarea U.R.S.S. 

Ce fel de educaţie se practica în perioada sovietică în localită-
ţile cu populaţie majoritară rusofonă din RSSM o demonstrează 
următorul episod din viaţa tineretului rusofon din Bender/Tighina. 
Adolescenţi şi adolescente se adunau în faţa blocurilor în care lo-
cuiau, în parcuri şi scuare, sau pe plaje pentru a se distra, ascultînd 
înregistrări de magnetofon cu anecdote, interviuri şi povestioare cu 
caracter batjocoritor despre moldovenii sovietici, prăpădindu-se de 
rîs. Ca să nu fie identificate, vocile povestitorilor se modificau. Era 
timpul în care se forma generaţia din care făcea parte şi fiul lui V.Vo-
ronin, pe atunci mare şef de partid în acest oraş.

„Интервью в аэропорту/Interviu la aeroport” – aşa se intitu-
lează înregistrarea sonoră pe care o redăm în continuare în scris.
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„Дражь приетень! Мы с вами находимся в Кишиневском 
аэропорту, где прибыл трехкратный чемпион мира по борьбе 
трынта Николай Сынжерян. Он и его тренер спускаются по 
трапу самолета. Обьятия. Много радости. Воссторженная встреча.
Корреспондент: -Уважаемый Николай, примите наши 

сердечные поздравления по случаю ваших блестящих побед на 
конкурсе тупости в Чикаго. Пару слов для наших слушателей.
Николай: Ы..., ы..., ы..., хура-а-а-а!
Корреспондент: Николай, поделись впечатлениями о поездке.
Николай: Чи-и-и-и?
Корреспондент: Что ты там видел?
Николай: Я ничего не видел! Меня посадили в клетку для 

животных!
Корреспондент: (Кашель) Оф, доамне! Прошлой осенью вы 

победили Костю Бурдучела дин Волонтировка. Расскажите о 
поединке!
Николай: Ы…, ы…, ы…
Корреспондент: Оф, доамне! Прошлой осенью вы победили 

Костю Бурдучела дин Волонтировка. Расскажите о поединке!
Николай: Я задушил его в первом раунде!
Корреспондент: На вашей рубашке вижу эмблему клуба 

«Голубой Мул». А где ваша медаль?
Николай: Все что говорят за границей неправда! Там никакой 

свободы нет! (Плач) После конкурса они били меня в живот 
ногамию Они сказали: вонючий мул, чтобы через полчаса тебя 
не было в нашем городе!
Корреспондент: Николай, вы гордость нашего спорта! 
Николай: Мулцэнеск!
Корреспондент: Сырги, расскажи о своем питомце.
Сырги: С Николаем я учился в Кишиневской консерватории. 

С первых же дней учебы он показал себя с лучшей стороны. 
Помню его на одном из зачетов. На показ портрета Льва 
Толстого и на вопрос ректора Смокинэ «кто это», Николай 
ответил «оргия, армия на лошадях». В итоге, оценка «отлично». 



130

В настоящее время Николай трудится в родные Вадул-луй-Водэ, 
преподает пение не имея ни голоса, ни слуха музыкального. 
На предложение великого нейрохирурга Америки, Валерия 
Попушой, сделать ему операцию для повышения интелекта, 
Николай ответил: мне и так хорошо! Я рад что судьба свела 
меня с Николаем Сынжерян. Земляки гордятся им.
Корреспондент: Спасибо! Дражи приетень, следующий 

конкурс тупости состоится в августе следующего года в столице 
Мозамвика, Мапуто. Пожелаем успеха нашим землякам. Вел 
репортаж Игорь Болбочян. Всего доброго! ”

Tradus în limba română, textul ar fi următorul: 
„Dragi prieteni! Ne aflăm la aeroportul Chişinău unde a sosit Ni-

cole Sîngerean, campion mondial multiplu la trîntă moldovenească. 
Iată-l coborînd pe scara avionului împreună cu antrenorul său. Îm-
brăţişări. Multă bucurie. O întîlnire înflăcărată. 

Reporterul: Stimate Nicolae, primiţi felicitările noastre cu ocazia 
victoriei dumneavoastră la concursul de prostie de la Chicago. Vă 
rog, cîteva cuvinte pentru ascultătorii noştri.

Nicolae: Î..., î..., î..., Hura-a-a-a!
Reporterul: Împărtăşiţi-ne nişte impresii...
Nocolae: Ci-i-i-i?
Reporterul: Ce-aţi văzut acolo? 
Nicolae: N-am văzut nimic. Acolo am stat într-o cuşcă pentru 

animale.
Reporterul (tuşind): - Of doamne! Toamna trecută l-aţi învins pe 

Costea Burducel din Volontirovca. Povestiţi-ne despre acea luptă.
Nicolae: L-am gîtuit în prima rundă.
Reporterul: Pe cămaşa dumneavoastră se vede emblema clubului 

sportiv „Catîrul albastru”, unde vi-i medalia?
Nicolae: Tot ci sî spuni în străinătati nu-i adivarat. Acolo nu-i 

nici un fel di libertati; (plîngînd) după concurs m-au bătut cu picioa-
rili în burtî şi mi-au zis: catîr împuţit ce eşti, peste o jumătati di orî 
sî nu ti mai videm în oraşul nostru!
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Reporterul: Sunteţi mîndria sportului nostru!
Nicolae: Mulţumesc!
Reporterul: Sîrghi, povesteşte-ne despre discipolul tău!
Sîrghi: Mi-am făcut studiile la Conservatorul din Chişinău, unde 

Nicolae mi-a fost coleg de facultate. Chiar din primele zile de stu-
denţie i-am cunoscut părţile pozitive. În timpul unui colocviu, cînd 
rectorul Smochină i-a arătat portretul lui Lev Tolstoi şi l-a întrebat: 
„Cine este omul de pe portret?”, Nicolae a răspuns: Dumitru Can-
temir. Iar la întrebarea „Cine a fost G.I.Kotovschi?” el n-a ştiut să 
răspundă şi a luat nota maximă. În prezent Nicolae lucrează la Vadul 
lui Vodă, baştina lui. Acolo predă cîntul fără să aibă auz muzical şi 
voce. La propunea lui Valeriu Popuşoi, renumit neurochirurg din 
America, de a i se face operaţie care să-i crească nivelul intelectual, 
Nicolae a spus: „Şi-aşă mi-i ghini!” Mă bucur că am un destin co-
mun cu Nicolae Sîngerean. Concetăţenii se mîndresc cu el.

Reporterul: Mulţumesc! Dragi prieteni, următorul concurs de 
prostie va avea loc în august anul viitor în capitala Mozambicului, 
oraşul Maputo. Succes concetăţenilor noştri! Reportajul a fost reali-
zat de Igor Bolbocean”.

Caracterul dual al politicii moldovene se manifestă prin contra-
stul dintre ceea ce se declară şi ceea ce de fapt se urmăreşte şi se 
realizează la Chişinău în legătură cu suveranitatea, independenţa şi 
integritatea teritorială a statului, prin disparitatea între vorbe, fapte 
şi intenţii în genere. Pe de o parte, se declară suveranitatea şi se pro-
clamă independenţa Moldovei, pe de alta, atributele fundamentale 
ale tînărului stat se cedează „benevol” puterii străine cu impulsuri 
imperiale, cu predilecţii coloniale şi pretenţii deosebite faţă de Re-
publica Moldova şi moldoveni ca entitate românească.

Analizînd comportamentul politic al demnitarilor moldoveni şi 
ruşi din anii premargători şi posteriori constituirii C.S.I., vom des-
coperi o particularitate ce-i caracterizează în măsură egală atît pe 
unii, cît şi pe ceilalţi, şi anume că, din punctul lor de vedere, suve-
ranitatea, independenţa şi integritatea Republicii Moldova niciodată 
n-au avut valoare. În mai 1993, viceprim ministrul Federaţiei Ruse, 
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Alexandr Sokin, declara că autorităţile ruse i-au prevenit în mod 
clar pe conducătorii statelor aderente la C.S.I. că aderenţa la aceas-
tă organizaţie este condiţionată de pierderea parţială a suveranităţii 
economice şi politice de către candidate. Fiind de acord cu acest 
statut, Mircea Snegur accepta din start şi consecinţele lui de scurtă 
şi de lungă durată. Iar acestea sînt dezastruoase, după cum o demon-
strează declinul Moldovei de după anul 1991.

În definitiv, ciocnirea armată din extremitatea răsăriteană a Re-
publicii Moldova este rezultanta politicii servile a puterii de stat de 
la Chişinău şi a politicii expansioniste a conducerii de stat de la 
Moscova, preocupate de interese comune meschine.

Neglijînd năzuinţele alternative ale românilor basarabeni, care 
militau fie pentru crearea unui stat românesc cu adevărat suveran 
şi independent în limitele teritoriului R.S.S.M., fie pentru reunirea 
acestui teritoriu cu statul român suveran şi independent (stipulaţii 
prevăzute de normele dreptului internaţional cu privire la drepturile 
popoarelor la autodeterminare), clasa politică de la Chişinău, pro-
venită din fosta nomenclatură sovietică, docilă Moscovei, a orientat 
Moldova pe o cale ce convine Rusiei, regimului separatist din Ti-
raspol, nomenclaturii comuniste moldovene şi veneticilor, numai nu 
Moldovei şi moldovenilor.

Ca membră a C.S.I., Republica Moldova pur şi simplu nu este 
îndreptăţită statutar să adopte o atitudine adecvată faţă de Federaţia 
Rusă care se amestecă mereu în treburile sale interne, susţinînd se-
paratismul prin agresiuni directe (armate) şi indirecte (economice, 
ideologice etc.). În această calitate, Republica Moldova nu are voie 
să-şi valorifice din plin drepturile ce-i revin pe linia O.N.U. şi nu are 
argumente credibile pentru convingerea opiniei publice că ea este o 
victimă notorie a partenerului său cese-ist mai mare şi mai puternic.

Mitul convieţuirii paşnice şi echităţii naţionale şi sociale, întreţi-
nut artificial în perioada sovietică, îşi manifestă falsitatea din plin şi 
în mod făţiş şi după anul 1989, prin acţiuni separatiste, prin ofense 
aduse românilor şi limbii române, prin denaturarea trecutului istoric 
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românesc al Basarabiei şi în genere prin neglijarea şi negarea drep-
turilor populaţiei româneşti din Moldova dintre Prut şi Nistru. 

În ziua de 14 februarie 1990, pe tablele din unele săli de cur-
suri ale Colegiului electromecanic din Chişinău s-a scris cu cretă 
următorul text: „Если бы не руский наш Иван ты погряз бы в 
дерьме, молдован. Если бы наш Сталинский режим расстрелял 
бы поголовно – и в Сибирь, больше не вопили бы быки, что 
от русских некуда уйти. А во всём „Горбатый1”виноват –
распустил народ, а бык рад. Молдованин, ты родился для земли. 
Сиди в селе, себя корми, а в политику, ублюдок, ты не лезь, а то 
кости все не счесть. Ревалюция Ваша – это бред. Да потому, 
что сильнее русских нет. А вы задумаетесь, безмозглые быки, 
Молдавию от русских не спасти!”.

Tradus în limba română, textul ar putea avea următorul conţinut: 
„De n-ar fi fost al nostru rus Ivan, în rahat te-ai fi-nglodat, tont-
moldovean. Dacă regimul nostru stalinist v-ar fi-mpuşcat pe toţi 
pînă la unul şi-ar fi-nfundat Siberia cu voi, astăzi, boilor, n-aţi mai 
rage că de ruşi nu mai puteţi trăi. „Cocoşatul2” se face vinovat de 
toate, c-a dat prea multă libertate, iar boilor le pare bine. Moldove-
ni, v-aţi născut pentru a scormoni pămîntul. Staţi în satele voastre 
şi cîştigaţi-vă pîinea, iar în politică, lepădăturilor, să nu vă băgaţi, 
căci vă vom frînge oasele. Revoluţia voastră e o aiureală, pentru că 
ruşii sînt cei mai puternici. Gîndiţi-vă la viitor, boi tîmpiţi ce sînteţi. 
Moldova niciodată nu va scăpa de ruşi!”.

După cum se vede, mentalitatea poetului rus A.S. Puşkin (care 
în mediul „moldovenilor mohorîţi” de la începutul secolului 19 se 
simţea „un leu printre maimuţe” şi „un cal arab într-o turmă de asini 
smeriţi”) mai persistă şi în zilele noastre în felul de a gîndi şi reac-
ţiona al „noilor eliberatori şi civilizatori ai moldovenilor”.

În timp ce aşa-numiţii ruşi-moldoveni sau ruşi sovietici din 
Moldova îşi puneau la contribuţie mintea şi spiritul războinic ce-i 
caracterizează, pentru a-şi perpetua statutul colectiv de „lei prin-
tre maimuţe” şi de exponenţi ai ruşilor de pe mapamond, mioriticii 
moldoveni se duşmăneau între ei şi-şi deplîngeau vieţile amare („la 
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un capăt al mesei”) şi rîdeau de ele („la celălalt capăt al ei”), cu 
ulcioare şi pahare cu vin în faţă. Iată de ce acestor ruşi li se pare că 
sînt „cei mai puternici”.

Dacă moldovenii şi-ar conştientiza şi valorifica marea forţă ce 
se adăposteşte în ei înşişi, atunci pretinsa/aparenta atotputernicie a 
veneticilor hrăpăreţi şi obraznici s-ar risipi văzînd cu ochii şi nimeni 
nu s-ar mai încumeta să le scuipe în suflet.

În anii mişcării pentru punerea în drepturi legitime şi fireşti a lim-
bii române şi a grafiei latine, oraşul Chişinău era urîţit cu inscripţii 
şovine ameninţătoare la adresa moldovenilor („Смерть быкам!”, 
„Быки, вон из Молдавии”, „Ботаника - только для русских” etc., 
adică: „Moarte boilor!”, „Boilor, afară din Moldova!”, „Sectorul 
Botanica e numai pentru ruşi!”) – „boii” fiind sinonim pentru „mol-
dovean”. În familii rusofone, copiii erau dojeniţi, spunîndu-li-se: 
„Ты что, мул?” („Ce eşti bou/magar?”), reproşul conţinînd aceeaşi 
aluzie la moldoveni. Orice faptă greşită sau lipsită de judecată se 
compară cu natura inferiorizată a moldoveanului. 

În timpul manifestaţiilor anticomuniste din iarna şi primăva-
ra anului 2002, după dispariţia deputatului creştin-democrat Vlad 
Cubreacov, se putea da şi de inscripţii de genul celei ce urmează: 
„Грoми быков! Они мычат! Молдова - эта страна где вас 
сделают быков. Не падавайтесь! Молдова - эта страна где 
преимущественно обитают овцезавры, но на них уже началась 
охота”, pe care cred că e bine s-o traduc în limba română, pentru 
oamenii care nu cunosc limba rusă: „Nimiciţi boii! Căci rag! Mol-
dova este o ţară în care din voi vor face boi. Nu cedaţi în faţa ame-
ninţării! Moldova este o ţară populată cu precădere de oiezauri, iar 
vînatul lor deja a început” (cuvîntul „oiezauri” este inventat prin 
analogie cu cuvîntul „dinozauri”). 

Această inscripţie explică (dacă mai e nevoie) multe chestiuni: 
şi motivaţia repulsiei dintotdeauna a respectivilor cetăţeni faţă de 
români şi valorile lor naţionale, şi motivaţia intenţiei lor permanente 
de a-i converti pe băştinaşii Moldovei la modul de viaţă şi de gîn-
dire al rusofonilor, şi cauza pentru care aceştia au fost şi continuă 
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să fie totalmente analfabeţi în materie de limbă română, de istorie 
a românilor, de cultură şi civilizaţie românească în genere. Evident, 
autorii inscripţiei sînt adepţi şi alegători ai partidului comuniştilor 
din Republica Moldova, iar „boii” şi „oezaurii” la care se referă 
inscripţia de fapt sînt românii basarabeni, moldovenii care mereu îşi 
dau voturile în favoarea reprezentanţilor acestui partid.

Timp de aproape o jumătate de secol de dominaţie rusească în 
Moldova Sovietică, din bugetul statului creat cu precădere prin mun-
ca prost plătită a românului basarabean, s-au cheltuit sume enorme 
pentru predarea „limbii moldoveneşti” în instituţiile de învăţămînt cu 
instruire în limba rusă, iar după 1990 - şi pentru finanţarea cursurilor 
de limbă română pentru rusofoni, dar populaţia alogenă din Mol-
dova nici azi nu cunoaşte limba autohtonilor, nu manifestă interes 
pentru învăţarea ei şi n-o recunoaşte ca limbă oficială unică în stat. 
Pentru că, în sinea ei, ea se consideră superioară moldovenilor.

Toate guvernările ce s-au succedat în Moldova în tot timpul de 
după 1989 n-au înţeles şi n-au vrut să înţeleagă că atîta timp cît 
limba română nu este suverană la ea acasă, nici statul nu poate 
fi suveran şi independent! Căci „limba e cea care dă dreptul unei 
entităţi să stăpînească un anumit teritoriu” (Nicolae Iorga).

Pînă în prezent mulţi dintre moldovenii zilelor noastre nu se con-
sideră oameni de reală valoare dacă nu-şi afişează în public cunoş-
tinţele în domeniul limbii ruse, fără să-şi dea seama că prin ceea 
ce fac de fapt se autoinferiorizează nu numai ca oameni, dar şi ca 
moldoveni, ca reprezentanţi ai poporului român, care a creat multe 
de-a lungul existenţei sale multimilenare şi care în multe privinţe 
este superior altor popoare.

Izvoarele istorice atestă faptul că în Basarabia şi în timpul stă-
pînirii ţariste se practica deznaţionalizarea şi rusificarea atît prin 
amestecarea oamenilor de diferite etnii, cît şi prin inferiorizarea băş-
tinaşilor de către cei prăvăliţi peste ei. În sprijinul acestei afirmaţii 
vine şi citatul ce urmează, reprodus după cartea lui Afanasii Petriş-
cev „Însemnări pentru învăţători” („Записки учителя”), editată la 
Sankt-Petersburg în anul 1905: „…militînd pentru un scop atît de 
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eroic cum este acela de a dezrădăcina limbile vorbite în familii, în 
spaţiul dintre Carpaţi şi Caucaz, revistei „Vremuri Noi” nu i-ar stri-
ca şi să se întrebe: dar dispunem noi de suficiente mijloace eroice 
pentru a-l înfăptui? Mijlocul poate că există, chiar dacă nu-i atît de 
eroic – acesta este convieţuirea paşnică de-a lungul anilor ce şterge 
deosebirile dintre triburi. Ca urmare, se produce asimilarea, un fel 
de endosmoză şi exosmoză naţională. Viaţa îndelungată bazată pe 
respect reciproc în cele din urmă duce în mod inevitabil la aceea 
că „haholul” puţin se „căţăpeşte”, „caţapul” niţel se „haholeşte” 
(precum el deja s-a „tatarizat” şi s-a „ciuhonizat” ş.a.m.d.) şi, după 
toate acestea, încearcă să mai înţelegi unde a fost „caţapul” şi unde 
a fost „haholul”. Este, repet, un proces de lungă durată, ca toate 
procesele organice… „; „…dar iată şi un proces „rapid” inventat 
de adepţii „Vremurilor Noi”, al cărui esenţă se întemeiază pe un 
calcul pe cît de simplu pe atît de naiv: noi, chipurile, ar trebui să-i
dăm de înţeles neamţului că el nu se avantajează, spunînd „Zwei 
mal zwei”, iar „haholului” să-i arătăm că nu numai „krîniţia” dar 
tot argoul lui nu-i oferă folos într-o proporţie şi mai mare. Întrucît 
omul are însuşirea de a alege ceea ce aduce folos, atît neamţul cît şi 
„haholul” se vor lăsa de cuvintele lor naţionale şi le vor lua pe ale 
noastre…”. Din motive lesne de înţeles, în continuare reproducem 
citatul şi în limba originalului: „…задаваясь столь героическою 
целью – искоренить язык семьи на просрранстве от Карпат до 
Кавказа – тому же „Новому Времени” не мешало бы спросить: 
а располагаем ли мы достаточно героическими средствами, 
чтобы это сделать? Средство, быть может, есть, хотя и не 
героическое – это мирное сожительство в продолжении мно-
гих лет, каторые стирают племенные различия. Происходит 
ассимиляция, своего рода национальный эндосмоз и экзосмоз. 
Долгая жизнь, основанная на взаимном уважении, в конце кон-
цов неминуемо сделает то, что „хохол” немножко „окаца-
пится”, кацап немножко „охохлачится” (так же, как он уже 
„отатарился”, „очухонился” и.т.д.) – и поди потом разбери, 
где был кацап и где хохол. Процесс, повторяю, длительный, как 



137

все органические процессы”; „…а вот „процесс” быстрый, 
изобретённый единомышлинниками „Нового Времени”, смысл 
которого очень прост – оно основанно на несложном (хотя и 
наивном) расчёте - мы, дескать, додим понять немецу, что го-
ворить „Zwei mal zwei” не выгодно, а хохлу дадим понять, что 
не только „крыниця”, но и весь его жаргон не выгоден еще в 
большей степени. А так как человеку свойственно желать вы-
годы, то и немец и хохол свои национальные слова оставят и 
возьмут наши…” 

Prin intermediul bisericii ortodoxe ruse, instituţiilor statului 
(şcoala, administraţia locală şi centrală), comunicaţiilor de masă şi 
familiei, încă din copilărie românilor li se inoculează complexul in-
feriorităţii personale şi naţionale, de care mulţi dintre ei nu-şi dau 
seama şi nu pot scăpa tot restul vieţii. Devenind o tradiţie familială 
şi socială, dar şi o constantă a politicii interne a statului, transmiţîn-
du-se din generaţie în generaţie, aceste fenomene se transformă într-
un proces de desfiinţare şi autodesfiinţare a etnosului românesc.

Rădăcinile conflictului armat din estul Republicii Moldova se 
găsesc şi în aşa-numita doctrină Snegur, a cărei esenţă se reduce la 
existenţa a două popoare/naţiuni înrudite, dar cu state, limbi, trecut 
istoric, prezent şi viitor diferite (să ne amintim de faimoasa urare 
„să ne ţinem de neamuri”, rostită de M. Snegur în cadrul şedinţei 
comune a Senatului şi Adunării Deputaţilor Parlamentului român, 
la 12 februarie 1991) şi la ideea împăcării cetăţenilor moldoveni cu 
interese contrare / antagoniste.

Din însărcinarea unor mai mari din susul puterii, dar şi din ini-
ţiativă proprie, din dorinţă de a parveni cu orice preţ, carierişti şi 
oportunişti din rîndul intelectualilor moldoveni s-au organizat, în 
repetate rînduri, în vederea realizării acestei doctrine falimentare. 
Au fost înfiinţate mişcări internaţionaliste şi partide politice. În vara 
lui 1991, îşi anunţă înjghebarea aşa-numitul Forum democratic, nu-
mit de iniţiatorii lui „mecanism politic care i-ar împăca şi i-ar uni 
pe toţi cetăţenii, fără deosebire de naţionalitate şi orientare ideo-
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logică”, obiectiv ce se putea realiza prin dispersarea mişcării naţio-
nale a românilor basarabeni (F.P.M.).

Înţelegînd ce urmăreşte Forumul, moldoveni simpli, treziţi la 
viaţă naţională conştientă, i-au rupt masca, lansînd şi popularizînd 
lozinca „Mă numesc For şi pe fraţi vreau să-i omor!”. În scurt timp, 
creatura sneguristă şi-a dat duhul şi n-a mai apărut în public. Timpul 
care s-a scurs a demonstrat caracterul contraproductiv al intenţiei. 
Cu toate acestea, falsa doctrină şi acum mai deformează minţile unor 
moldoveni, şi azi ea mai afectează unitatea şi solidaritatea naţională 
a românilor basarabeni.

„După eşecul puciului din 19 august 1991, liderii separatişti au 
intrat în panică şi, o bună perioadă de timp, au stat ascunşi. În 
această perioadă – extrem de favorabilă pentru lichidarea separa-
tismului – autorităţile de la Chişinău au avut o atitudine ambiguă, 
despre care ne va relata mai jos chiar Ilie Ilaşcu: „După eşecul 
puciului, puciştii au fost pedepsiţi la Moscova, în Rusia şi în toate 
republicile sovietice. Aşa ar fi trebuit să se întîmple şi la noi. Ime-
diat după victoria lui Boris Elţin, voluntarii moldoveni s-au adunat 
în piaţa centrală din Chişinău şi au cerut pedepsirea puciştilor şi a 
complicilor lor… La 25 şi 26 august, în raioanele din Transnistria 
au sosit organele de drept ale Republicii Moldova, pentru a aresta 
persoanele implicate în susţinerea puciului… Iniţial, mă gîndeam că 
aceste unităţi chiar vroiau să-i aresteze pe pucişti, dar după o săp-
tămînă de lupte, de nesomn, de alergătură prin păduri după Smir-
nov – pucistul şi după ceilalţi am înţeles că domnii de la Chişinău 
nu aveau de gînd să-i aresteze. Asta a fost o farsă pentru a potoli 
spiritele la Chişinău şi în republică. Totul se făcea atît de ilogic, de 
parcă li s-ar fi spus separatiştilor: hai, hai, opuneţi rezistenţă. 

În timp ce Chişinăul simula arestările, la Tiraspol s-au ridicat fe-
meile secesioniste, la început 10 femei, apoi 20, apoi 100, apoi 1000 
de femei s-au aşezat pe calea ferată. O grupare compusă din 30 de 
oameni din unităţi speciale şi cinci frontişti – voluntari l-au prins 
de cîteva ori pe Igor Smirnov, căpetenia secesioniştilor rusofoni din 
Transnistria, într-o vilă din satul Tîrnăuca şi n-au vrut să-l ieie. 
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Ulterior, de ochii lumii, Smirnov a fost arestat la Kiev, dar peste 
o lună a fost eliberat. Cum a ieşit din puşcărie, Smirnov a făcut o 
conferinţă de presă la Tiraspol şi a spus că i-a amăgit pe cei de la 
Chişinău…” (Victor Bîrsan – „Procesul Ilaşcu”). După eliberarea 
căpeteniei separatiste, în Transnistria s-a consolidat considerabil re-
gimul secesionist şi s-au intensificat pregătirile pentru declanşarea 
conflictului armat.

Ca şi în Transnistria rebelă, în astă parte a Republicii Moldova 
românofobia se ridică la rang de politică de stat. Prin anii 1990-
1991, cînd artişti din România concertau mai des prin localităţi ba-
sarabene, a fost de ajuns ca M. Snegur să declare în public „da ce, 
noi n-avem artiştii noştri?” şi contactele culturale ale publicului ba-
sarabean şi stelele artistice de dincolo de Prut să se întrerupă brusc. 

În cadrul unei întîlniri cu alegători de la Colegiul electromecanic 
din Chişinău (anul 1997), M. Snegur declara următoarele: „Cînd li 
se aminteşte de unire cu România, moldovenilor li se înroşesc ochii 
de furie”. 

La şedinţa de guvern din 18 septembrie 1991, M. Snegur rostea 
cele ce urmează: „Pentru că, va să zică, de acum ni se spune că ne 
sculăm cu „Deşteaptă-te…”, ne culcăm cu „Deşteaptă-te…”şi aşa 
mai departe. Da ce, pînă acum am dormit? Daţi-ne voie oleacă să 
fim independenţi! Daţi-ne voie să vedem ce putem!”. Drept urmare, 
ne-am pomenit şi fără independenţă (pentru că la 23.06.1990 ne-a 
fost „delegată” unei terţe ţări) şi fără imnul „Deşteaptă-te, române!” 
(pentru că în iunie 1994, imediat după anunţarea victoriei electorale 
a Partidului Agrar din care făcea parte şi M. Snegur, în calitate de 
prim-lider, imnul a fost suprimat). Atare atitudine nu poate avea nimic 
în comun nici cel puţin cu formula cinică „să ne ţinem de neamuri”.

Asemenea irupţii românăfobe se transformau în minţile moldo-
venilor inconştienţi în repulsii faţă de fraţii lor de la vest de Prut.

Vai de capul omului politic şi moldoveanului care se manifestă 
prin comportamente şi atitudini ce se exclud reciproc: se fuduleşte 
cu calitatea sa de moldovean şi se pronunţă în favoarea unei aşa-nu-
mite confederaţii culturale moldo-române, dar se face şi campion la 
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românofobie; se închină în faţa mormîntului lui Ştefan cel Mare, dar 
şi se împotriveşte reîntregirii neamului său, românesc.

În ce mă priveşte, încă de prin 1991 am spus-o: cu Snegur „al 
nostru” am început-o rău, o vom continua rău şi o vom termina şi 
mai rău, dacă nu vom prinde la minte.

În anii 1990-1991, cînd republicile care alcătuiau Uniunea So-
vietică se orientau tot mai hotărît pe calea independenţei lor faţă de 
„imperiul diavolului”, cînd pieirea acestuia devenise evidentă, viaţa 
ostaşilor moldoveni din mai multe unităţi militare sovietice se trans-
forma tot mai mult într-un calvar greu de imaginat. Torturaţi fizic şi 
psihic de către camarazii lor de origine slavă, dar şi de unii dintre cei 
de alte etnii, instigaţi de primii, deseori chiar în prezenţa ofiţerilor, 
alteori chiar aţîţaţi de către aceştia, ostaşii moldoveni se vedeau ne-
voiţi ori să-şi pună capăt zilelor, ori să dezerteze din unităţile în care 
îşi făceau serviciul militar. Sosiţi la baştină, după dezertare, ei erau 
luaţi în primire de către „patrioţii” locali, care-i îndreptau în unităţi 
militare din Moldova. Dar nici acolo bieţii moldoveni nu-şi găseau 
liniştea şi protecţia de care aveau nevoie. Motiv pentru care evadaţii 
mai evadau o dată, dar de data asta ei nu se mai adresau după ajutor 
instituţiilor statului, ci Frontului Popular din Moldova sau ziarelor 
„Literatura şi Arta”, „Ţara”, „Glasul”, unde primeau sfaturi cu pri-
vire la comportamentul lor de mai departe. 

Ostaşii moldoveni din unităţi militare sovietice au fost primele 
ţinte şi primele victime ale apărătorilor fanatici ai imperiului sovie-
tic muribund.

În timpul conflictului armat din Transnistria, Patriarhul Moscovei 
şi al întregii Rusii, Alexei al II-lea, se pronunţa în favoarea mişcări-
lor secesioniste din Republica Moldova, încuraja tendinţa separatiş-
tilor de a o dezmembra prin crearea unor state rusofone în teritoriul 
ei şi arunca vina conflictului pe moldoveni. „…Sînteţi vinovaţi în 
egală măsură şi în egală măsură meritaţi o viaţă mai bună. Fiind la 
fel de vinovaţi, la Judecata de apoi toţi cetăţenii Moldovei vor avea 
aceeaşi soartă: sau toţi în Rai, sau toţi în Iad… Înţeleg profund 
aspiraţia poporului moldovenesc, care şi-a dobîndit independenţa 
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şi doreşte să-şi întărească suveranitatea. Dar sînt convins că şi alte 
grupuri naţionale din Moldova trebuie să beneficieze pe deplin de 
drepturile cetăţeneşti, inclusiv de principiul alcătuirii statale…”, 
declara în moment de grea cumpănă pentru românii basarabeni ca-
pul Bisericii Ortodoxe Ruse (citat reprodus după „Basarabia din 
nou la răscruce” de Ieftene Pop, pag. 206).

Dacă la factorii amintiţi mai alăturăm şi degradarea mintală şi 
morală (cauzată de consumul abuziv şi sistematic de alcool şi de ne-
glijarea actului de instruire şi autoinstruire, educare şi autoeducare) 
a multora dintre moldoveni, numărul mare de alcoolici dependenţi 
şi de băutori excesivi în rîndurile lor, starea bolnăvicioasă a elec-
toratului moldovean şi transmiterea ei prin intermediul exercitării 
dreptului de vot universal, în fine, grupurilor conducătoare alese de 
un asemenea electorat şi exploatarea viciilor moldovene de către ca-
rierişti şi escroci, atunci tabloul izvoarelor nenorocirii şi suferinţei 
noastre capătă forme şi mai clare. 

Calitatea intelectuală, morală şi naţională a alegătorilor moldo-
veni şi a aleşilor acestora se vede în rezultatele guvernărilor succe-
sive din ultimii 10-14 ani. 

De un amar de ani suportăm consecinţele propriilor vicii şi nu 
înţelegem că răul provocat de străini se poate înlătura numai prin 
înlăturarea celui oploşit în noi înşine. 

O parte dintre moldoveni nu-şi dă seama că dreptul de vot este 
unul dintre drepturile fundamentale ale omului, că pentru dobîndi-
rea acestui drept s-au făcut mari sacrificii, că el nu se scoate la lici-
taţie, nu se vinde contra unei perechi de şoşoni de cauciuc sau contra 
unei invitaţii la o beţie de pleaşcă, că exercitarea votului este o faptă 
foarte serioasă şi extrem de responsabilă, că a vota, a da cuiva votul 
înseamnă a participa la guvernarea ţării sau la conducerea unităţi-
lor administrative locale prin intermediul unor persoane înzestrate 
în măsură mai mare cu calităţi morale, organizatorice, profesionale 
trebuincioase actului de conducere, că dreptul, obligaţia şi puterea 
decizională a celui ales se compune din totalitatea drepturilor, obli-
gaţiilor şi puterilor celor care l-au ales în funcţia respectivă.
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Votînd, alegătorul trebuie să se gîndească la efectele votării sale 
asupra stării de lucruri din ţară, din judeţ sau din comună, dar nu la 
influenţa ei asupra partidelor din care fac parte concurenţii electorali. 

Cu părere de rău, moldovenii nu prea sînt capabili de a se auto-
aprecia la justă valoare şi, ca urmare, nici nu sînt în stare să aplice 
acest procedeu faţă de conaţionalii lor. În rîndul lor persistă cultul 
propriului Eu, care în multe cazuri este identic cu un fel de…cult al 
propriei ignoranţe! Foarte mulţi moldoveni nu cunosc, nu înţeleg 
şi nu respectă în viaţă şi în activitatea profesională principiul sub-
ordonării faţă de un om mai în vîrstă, faţă de un funcţionar cu rang 
mai înalt, faţă de o persoană mai profesionistă… Din motivele sus 
arătate, cînd se întîlnesc, moldovenii deseori se ceartă între ei, se ca-
lomniază, se invidiază, uneltind şi trădîndu-se unii pe alţii, în fond, 
trădînd cauza comună.

După cum se ştie, în anii 1989-1991, o bună parte din nomen-
clatura comunistă de origine moldoveană s-a solidarizat cu mişca-
rea naţională a românilor basarabeni şi chiar s-a situat în fruntea ei 
prin intermediul Frontului Popular din Moldova. Aceste fapte lăsau 
impresia că ea împărtăşeşte fără rezerve aspiraţiile naţionale ale po-
pulaţiei româneşti din Republica Moldova. Prin acestea se explică 
şi faptul că în perioada ex-sovietică guvernarea Republicii Moldova 
a fost monopolizată de către persoane provenite din clasa condu-
cătoare sovietică, cu mentalitate specifică orînduirii pe care ele au 
servit-o ani de-a rîndul. 

Dar, după preluarea puterii de stat, nomenclatura comunistă mol-
doveană n-a acţionat în mod adecvat pentru îndeplinirea năzuinţelor 
legitime ale românilor basarabeni. Dimpotrivă, ea s-a dedat la ac-
ţiuni distructive împotriva F.P.M. şi mişcării naţionale româneşti. 
Se urmărea abaterea mişcării naţionale de la calea cea firească şi 
dreaptă şi acapararea conducerii Frontului. Astfel se explică şi feno-
menele negative din interiorul organizaţiei, în popor calificate drept 
concurenţă sau rivalitate între conducători care aspiră la acelaşi lu-
cru, la poziţia de prim-lider. În realitate, situaţia era alta şi mult mai 
complicată, deoarece era cauzată de nepotriviri de ordin ideologic, 
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strategic şi tactic, de scopuri şi păreri deosebite privind evoluţia Re-
publicii Moldova. 

Au fost nişte neînţelegeri şi certuri care încetul cu încetul au de-
generat într-o luptă politică deschisă, aproape neîntreruptă, între 
frontiştii unionişti şi frontiştii antiunionişti manipulaţi din cabinete 
ale preşedinţiei, parlamentului şi guvernului, aflate în relaţii de sub-
ordonare faţă de birouri din Kremlin. 

Starea în care se prezenta tabăra apărătorilor independenţei şi su-
veranităţii statului a dus la încurajarea zvîrcolirilor antiromâneşti 
ale populaţiei rusofone, manifestate prin nerecunoaşterea statutului 
de unică limbă de stat în Republica Moldova a limbii române, prin 
tendinţe secesioniste, prin demonstraţii de masă stradale antistatale 
şi anticonstituţionale neautorizate şi nesancţionate de organele legi-
time ale statului, acţiuni care în scurt timp s-au transformat în fapte 
şi mai rele, şi mai grave.

În timpul pregătirii, formării şi consolidării structurilor secesio-
niste în teritoriul Republicii Moldova (1990-1992), predilecţia cla-
sei conducătoare de la Chişinău era tendinţa de a parveni şi a se 
îmbogăţi cu orice preţ şi prin orice mijloace. Anume în această pe-
rioadă în Republica Moldova s-a demarat şi s-a desfăşurat faza ini-
ţială a procesului de trecere de la economia dirijată la cea liberă, de 
acumulare primitivă a capitalului şi de naştere a clasei de proprietari 
particulari. Monopolizînd puterea de stat centrală prin crearea unor 
partide politice cu doctrine de import neînţelese de majoritatea po-
pulaţiei sovietizate şi prin exploatarea ignoranţei politice a foştilor 
alegători sovietici; ocupînd posturile – cheie în administraţia supre-
mă a statului; acordînd diverse privilegii întreprinzătorilor particu-
lari (la privatizare, la import şi export, la impozitare, la tranzacţii 
valutare ş.a.m.d.); mediatizînd şi controlînd acordarea subsidiilor 
de la stat; practicînd corupţia, protecţionismul şi activitatea mafiotă 
etc. – reprezentanţi ai păturii diriguitoare moldovene au început să 
se îmbogăţească foarte rapid, devenind primii beneficiari ai privati-
zării fostei avuţii socialiste (obşteşti). 
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Încheind tranzacţii avantajoase cu noii întreprinzători, mulţi 
funcţionari ai statului deveneau coproprietari ai noilor întreprinderi 
cu profil economic, comercial şi financiar, şi cofinanţatori ai operaţi-
unilor acestora. Aşa-zişii întreprinzători ai nomenclaturii alcătuiesc, 
probabil, grosul noilor îmbogăţiţi.

„A fost adoptat un şir de legi la comanda unor grupări oligarhi-
ce, inclusiv de tip mafiot, sau chiar la comanda unei singure persoa-
ne” („Juristul Moldovei”, 4/1998). Au fost votate proiecte de legi la 
cererea veneticilor rusificatori (ca de pildă Legea cetăţeniei, Legea 
despre funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova). 

Se face tot mai simţită tendinţa de a populariza în societatea mol-
doveană şi de a implanta în conştiinţa cetăţenilor moldoveni o nouă 
concepţie asupra termenului de naţiune, nu după criterii istorice şi 
etnice, ci după criterii sociale contemporane.

Noţiunea de „stat social”, constituţionalizată în mai multe ţări 
europene evoluate şi omogene din toate punctele de vedere, se răs-
pîndeşte şi în Republica Moldova încă dependentă de puterea co-
lonială din răsărit. Ceea ce convine sută la sută rusificatorilor de 
odinioară cu cetăţenie moldoveană. 

A fost adoptată Legea inechitabilă a privatizării, care de aseme-
nea avantajează pe cei veniţi în Moldova de aiurea. Este cunoscut 
faptul că spaţiul locativ al oraşelor din Republica Moldova a fost 
privatizat după criterii nedrepte. Din această cauză, cea mai mare 
parte din el a nimerit în mîinile străinilor care nu-l merită.

Astfel de legi, tendinţe, orientări şi comportamente politice per-
manent încurajează separatismul rusofon, pe de o parte, şi provoacă 
nemulţumiri în rîndul populaţiei autohtone, pe de alta.

2. Preludiile marilor frămîntări şi deziluzii populare

În anii 1987-1988, în Republica Sovietica Socialistă Moldove-
nească (R.S.S.M.) procesele sociale s-au desfăşurat după preceptele 
restructurării gorbacioviste şi s-au axat, cu precădere, pe următoare-
le probleme: starea „limbii moldoveneşti”, politica limbii, trecerea 
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de la alfabetul chirilic la grafia latină, starea ştiinţei istorice (în spe-
cial a istoriei Basarabiei) şi problemele ecologice.

Săptămînalul „Literatură şi Artă” a fost „organul şi motorul” 
acestor procese. Rolul numitei publicaţii se putea echivala cu cel al 
unor organe de presă unionale, cum erau, de exemplu, „Literatur-
naia Gazeta” şi „Ogoniok” care apăreau la Moscova.

Scriitorii din R.S.S.M. au fost „iniţiatorii, purtătorii de cuvînt şi 
propagandiştii întregului proces de reconştientizare a problemelor 
privind limba moldovenească” şi aspectele ei politice.

„O etapă hotărîtoare în dezvoltarea acestui proces de regăsire 
colectivă „ după atîta înstrăinare” a reprezentat studiul senzaţional 
al lui Valentin Mîndîcanu „Veşmîntul fiinţei noastre”, publicat în 
revista „Nistru” din aprilie 1988. (Klaus Heitmann, profesor la Uni-
versitatea germană din or. Heidelberg şi revista românească „Curen-
tul” din iulie-august 1989).

Autorul studiului demonstra că degradarea limbii moldovenilor 
de la Est de Prut şi falsificarea trecutului lor istoric sunt rezultatul 
politicii de asuprire naţională şi de înstrăinare a lor de valorile ne-
amului românesc, promovată de Rusia de-a lungul anilor. „Batjo-
corirea limbii noastre materne este însoţită de fetişarea limbii ruse” 
– preciza Valentin Mîndîcanu.

„Tezele studiului semnat de Valentin Mîndîcanu au devenit pen-
tru moldovenii basarabeni, în foarte scurtă vreme, un crez general” 
(Klaus Heitmann).

Eseul lui Valentin Mîndîcanu, excepţional de convingător şi în-
drăzneţ, a impulsionat toate procesele transformatoare din fosta re-
publică sovietică. 

În perioada de care vorbim s-a declanşat un război necruţător gre-
şelilor de gramatică de pe inscripţii şi indicatoare publice, precum şi 
nenumăratelor denumiri incorecte date organizaţiilor, instituţiilor şi 
întreprinderilor din RSSM. Şi s-a criticat fără milă „scrisul infect” 
al publicaţiilor periodice raionale si orăşeneşti.

„Acum la noi se vorbeşte o limba care te strînge în spate” – con-
stata scriitorul Ion Druţă („Literatură şi Artă”, 9.07.1987).



146

Şefii televiziunii de la Chişinău „sunt certaţi cu gramatica şi pri-
vaţi de orizont intelectual” – afirma scriitorul Dumitru Matcovschi 
(„Literatură şi Artă”, 21.04. 1988).

Grigore Vieru avertiza „să nu politizăm alfabetul slavon, că 
rîde lumea de noi, cum, altfel, rîde şi de teoria celor două limbi 
diferite”.

„Alfabetul chirilic a fost şi este o haină de împrumut şi rău 
adaptate limbii noastre” – constatau publiciştii Constantin Tănase 
şi Vasile Bahnaru.

La întrebarea „care-s cauzele ce au dus la dezastrul limbii mol-
doveneşti şi ce soluţie se poate aplica pentru a scăpa din această 
situaţie?”, Ion Druţă a dat următorul răspuns: „Mă întreb şi vă în-
treb, ce e limba în viaţa omului? O povară? Un blestem? Un dar 
ceresc? Un tezaur sfînt? Cînd vom răspunde, atunci vom şti ce 
se petrece cu limba... Azi statul trebuie sa-şi asume răspunderea 
transmiterii celui mai sfînt tezaur al neamului. Mare mi-a fost mi-
rarea, cînd în binevenita şi demult aşteptata hotărîre a guvernului 
am citit că se prevede dezvoltarea multilaterală a artei oratorice 
moldove neşti. Care artă oratorică moldovenească, tovarăşi? Să an-
gajezi în arta oratorică o lume ce e pe cale de a-şi pierde originea 
limbii? O lume care mai după fiecare frază uită ce a vrut să spună? 
Nu artă oratorică, ci o sută de grădiniţe de copii în limba moldo-
venească, dintre care o jumătate la Chişinău, ne-ar trebui!” (1 iulie 
1987, sala mare a Uniunii Scriitorilor).

Apelul celor 66 de scriitori de la Chişinău publicat în numărul 
din 17.09.1988 al revistei „Învăţămîntul public”, conţinea urmă-
toarele revendicări: 

– Renunţarea la teoria celor două limbi de sinestătătoare;
– Introducerea scrierii latine;
– Ridicarea limbii moldoveneşti la rang de limbă de stat în 

RSSM;
– Măsuri practice menite să consolideze poziţia limbii moldo-

veneşti în viaţa publica din RSSM;
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– Combaterea desconsiderării limbii moldoveneşti de către 
nomenclatura sovietică din RSSM.

Semnatarii Apelului erau convinşi că „toate aceste măsuri vor 
constitui unica modalitate de supravieţuire a limbii noastre” („Li-
teratură şi Artă”, 22.09.1987).

În primele luni ale anului 1988, s-a iscat controversa privind 
grafia cea mai potrivită pentru limba vorbită de moldovenii de la 
Est de Prut – cea chirilică, în varianta sa rusească, sau cea latină, 
aşa cum ea fusese practicată în RASSM, în anii 1924-1928 şi res-
pectiv 1931-1938.

Pentru a înţelege corect şi a aprecia la justă valoare meritul 
inte lectualilor moldoveni din RASSM, care au încercat să apropie 
limba moldovenilor transnistrieni de limba română şi au introdus 
scrisul latin în RASSM, vom aminti că iniţiativa introducerii gra-
fiei latine la unele popoare neruse din URSS, în perioadele arătate 
mai înainte, a aparţinut unor republici sovietice cu populaţii de 
origine turcică. Azerbaidjanul a fost primul care a trecut la scrierea 
latină. În 1922 în această republică sovietică a fost creat un Comi-
tet special pentru pregătirea trecerii de la scrisul arab la cel latin, în 
frunte cu N. Narimanov. La 7 august 1929, Prezidiul Comitetului 
executiv al URSS a adoptat hotărîrea cu privire la „introducerea 
alfabetului nou, latinizat” în toate sferele de activitate. Prin Hotă-
rîrea Prezidiului Camerei Naţionalităţilor a Comitetului Executiv 
central al URSS din 15 august 1930, Comitetul noului alfabet de la 
Baku a fost transferat la Moscova şi pus în subordinea Comitetului 
Executiv Central al URSS. „Grafia latină a repurtat o mare victorie 
asupra scrisului arab, cuprinzînd 36 de naţionalităţi cu o populaţie 
totala de peste 3,5 milioane de oameni”, sublinia hotărîrea forului 
suprem sovietic. Latinizarea scrisului se caracteriza ca „ armă pu-
ternică a revoluţiei culturale în Orientul Sovietic”.

După Republica Sovietică Socialistă Azerbaidjană, scrisul latin 
a fost introdus şi în alte republici sovietice. 
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În 1925, ce-a de-a doua conferinţă a popoarelor nordcaucazie-
ne a hotărît să latinizeze scrisul inguşilor, kabardinilor, caraceilor, 
adîgheilor şi cecenilor.

În februarie 1926, în oraşul Baku şi-a desfăşurat lucrările Con-
gresul turcologilor din URSS, consacrat problemelor latinizării 
scrisului la popoarele sovietice neruse, cu alfabete arabe sau fără 
sisteme de scriere. Cogresul a creat un Comitet pentru introduce-
rea alfabetului latin, în frunte cu S. Adamalî (N. Narîmanov muri-
se in anul 1925), organ care a condus întreaga acţiune de latinizare 
a popoarelor nordcaucaziene, cu sau fără sisteme de scris proprii.

La începutul anilor ’30 ai secolului trecut scrisul latin a fost 
adoptat şi de republicile sovietice din Asia Mijlocie. 

De la 11 februarie 1937, popoarele mici din Nordul Siberiei au 
fost silite să treacă de la alfabetul latin la cel chirilic, în varianta 
sa rusească.

Pe parcursul anilor 1937-1940 la grafia rusească au fost obliga-
te să treacă popoarele din Asia Mijlocie, cele din regiunea Volgăi, 
cele din Daghestan şi Azerbaidjan, Armenia şi Georgia păstrîndu-
şi alfabetele tradiţionale. Concomitent, pretutindeni s-a introdus 
predarea materiilor în limba rusă. 

Motivul invocat pentru a legitima trecerea de la alfabetul latin 
la grafia chirilică a fost acesta: „dorinţa popoarelor neruse de a se 
instrui în limba rusă şi de a utiliza scrisul rusesc”. 

În 2005, la Chişinău a apărut culegerea de documente „Mol-
dovenizarea R.A.S.S.M.”, semnată de istoricul de origine transni-
striană Ion Şişcan.

În legătură cu această apariţie vom face doar o singură obiecţie: 
denumirea cărţii nu are nimic în comun nici cu conţinutul ei, nici 
cu adevătara stare de lucru din R.A.S.S.M. Ceea ce au încercat 
să realizeze atunci şi acolo intelectualii transnistrieni în domeniul 
politicii lingvistice nicidecum nu se poate numi „moldovenizare 
a R.A.S.S.M.”. În adevăr, acei intelectuali au încercat să apropie 
jargonul moldovenilor transnistrieni, sărac, ucrainizat şi rusificat, 
de limba română. Titlul „Moldovenizarea R.A.S.S.M.” sugerează 
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o serie de concluzii false privitoare la evoluţia moldovenilor de la 
Est de Prut. În felul acesta autorul aducîndu-şi contribuţia la po-
pularizarea moldovenismului politic primitiv, ridicat în Republica 
Moldova la rangul de idiologie de partid şi de politică de stat. 

Să revenim însă la perioada 1987-1988 şi la subiectul tratat – la 
discuţia privind grafia optimă pentru limba moldovenilor de la Est 
de Prut.

Adepţii alfabetului latin erau criticaţi de redacţiile cotidiene-
lor” Sovetscaia Moldavia” şi „Moldova socialistă”, editate de Co-
mitetul Central al Partidului Comunist din RSSM, de reprezentanţi 
ai aparatului de partid, de activişti comsomolişti , de funcţionari 
din sistemul învăţămîntului şi de savanţi de la Academia de Ştiinţe 
de la Chişinău. Nominalizăm: Ivan Bodiul, I.F. Bondarciuc, A.M. 
Dîrul, P. Gaugaş, A.F. Borş, Nicolae Corlăteanu...

În martie 1988, I.F.Bondarciuc declara: ”Schimbarea alfabetu-
lui slavon poate să lipsească de ştiinţă de carte o bună parte din 
populaţie, să aducă o pagubă irecuperabilă culturii sovietice mol-
dovenesti. Răspunsul poate fi unul singur: nu şi iar nu!”

Începînd cu data de 15ianuarie 1988 la Chişinău a început să 
activeze, în zile de duminică, cenaclul „Alexe Mateevici”, con-
dus de medicul Anatol Şelaru. Conceput să promoveze tezele Re-
structurării gorbocioviste, cenaclul s-a transformat, în scurt timp, 
într-un centru de instruire şi educare în spiritul românismului şi 
unionismului românesc.

„Tezele” din noiembrie 1988 ale Partidului Comunist din 
R.S.S.M. resping în bloc revendicările scriitorilor.

Apariţia acestui document a determinat manifestaţii de stradă de 
amploare crescîndă ale moldovenilor basarabeni. La 25 decembrie 
1988 a avut loc prima demonstraţie de masă pe strada principală a 
Chişinăului, urmată de altele la începutul anului 1989.
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3. Memorabilul an 1989

Chiar din faza iniţială a mişcării naţionale (1987 – 1988) elita 
autohtonă şi alogenă a intelectualităţii moldovene s-a prins în cur-
sa înstrăinării Moldovei de la est de Prut de România în favoarea 
Rusiei şi s-a lăsat antrenată în dezbateri publice sterile asupra unor 
probleme de limbă şi de alfabet ce continuă să dureze şi astăzi la mai 
bine de un deceniu de la iniţierea lor. 

Încă de la început s-a ignorat şi s-a marginalizat acea categorie 
de moldoveni basarabeni care milita pentru reunirea ţinutului dintre 
Prut şi Nistru cu România – singura cale deschizătoare de perspecti-
ve favorabile la vremea respectivă şi în condiţiile date. 

Degringolada ce s-a permanentizat în Moldova post-sovietică de-
monstrează justeţea acestor afirmaţii. Preţul pierderii respectului de 
sine s-a dovedit a fi extrem de ridicat. Observaţia se referă în primul 
rînd la acei intelectuali moldoveni care aveau poziţii avantajoase, se 
considerau superiori moldovenilor de rînd şi-şi arogau dreptul de a 
decide în numele acestora. 

La 19 mai 1987 Uniunea Scriitorilor din RSSM şi-a reales con-
siliul de conducere şi l-a desemnat pe scriitorul Dumitru Matcovs-
chi în funcţia de redactor-şef al revistei „Nistru”. Aceste schimbări 
au făcut posibilă publicarea eseului „Veşmîntul fiinţei noastre”, în 
numărul 4 din a. 1988 al acestei reviste, semnat de Valentin Mîndî-
canu.

„Schimbarea alfabetului slavon poate să lipsească de ştiinţă de 
carte o bună parte din populaţie, să aducă o pagubă ireparabilă 
culturii moldoveneşti sovietice. Oare e judicios să ne dezicem de 
tradiţiile strămoşilor noştri pentru a le face pe plac unor persoane 
ce au interese îndoielnice? Oare avem dreptul să ignorăm tradiţiile 
culturale de secole ale poporului nostru? Răspunsul poate fi unul 
singur: nu şi iar nu!” – declara în limba rusă ucraineanul N. Bondar-
ciuc, secretar pentru ideologie al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Moldova sovietică, la plenara comitetului de partid 
Chişinău din 26 martie 1988.
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Cam în acelaşi timp a fost publicat articolul „O limbă maternă 
– un alfabet”, semnat de Ion Buga, profesor universitar, istoric care 
milita pentru denumirea de limbă română – opţiune devenită aproa-
pe generală în rîndul moldovenilor basarabeni pe vremea aceea.

Din vara anului 1988 un rol tot mai important încep să joace 
cenaclul „Alexe Mateevici”, condus de medicul Anatol Şalaru şi 
„Mişcarea democratică pentru sprijinirea restructurării”, care mai 
apoi s-a proclamat Frontul Popular din Moldova (Notă: cuvîntul 
„restructurare” reprezintă o traducere din limba rusă a termenului 
„perestroica” – politică reformistă, iniţiată şi promovată în URSS de 
către liderul comunist Mihail Sergheievici Gorbaciov şi adepţii săi).

În anii 1988-1990 s-au elaborat şi s-au tipărit mai multe modele 
de alfabet latin cu litere de mînă şi litere de tipar care se vindeau pe 
străzile principale ale oraşelor basarabeane, dar mai ales pe cele din 
Chişinău, şi se ofereau gratis în 
timpul manifestaţiilor publice.

După închiderea şedinţei ce-
naclului „Alexe Mateevici” din 22 
ianuarie 1989, lumea cuprinsă de 
indignare (provocată de tărăgă-
narea adoptării legii cu privire la 
oficializarea limbii moldovenilor 
şi a grafiei latine) a început să se 
agite şi mai tare şi să se îndemne 
la acţiuni stradale de masă neau-
torizate. Încetul cu încetul, fără a 
se împrăştia pe la casele lor, oa-
menii au ajuns în piaţa din centrul 
Chişinăului, numită atunci Piaţa 
Victoriei. 

Dumitru Popa s-a dovedit cel 
mai indignat şi mai curajos din-
tre toţi. Urcîndu-se la tribuna de 
granit din faţa monumentului 

Dumitru Popa
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„marelui conducător al proletariatului”, de la care aveau voie să 
vorbească doar mari demnitari sovietici şi invitaţii acestora, mun-
citorul de la uzina chişinăuană „Iscoj” şi-a vărsat amarul în faţa to-
varăşilor săi de idei, care-l încurajau şi-l susţineau, scandînd lozinci 
patriotice, prorestructuriste, progorbacioviste şi antiguvernamenta-
le: „Unire, moldoveni!”, „Limba de stat!”, „Alfabet latin!”, „Limba 
naţională!”, „Jos mafia!”, „Jos falsificatorii de istorie!”, „Jos Dimi-
denco!” (procurorul R.S.S.M. – n. n.), „Jos Jucenco!” (şeful Aca-
demiei de Ştiinţe a R.S.S.M – n. n.), „Trăiască Gorbaciov!” (Se-
cretarul General al P.C.U.S. şi părintele programului de reformare 
a Uniunii Sovietice – n. n.), „Încetaţi migraţia!”, „Jos mancurţii!” 
şi altele. A urmat apoi un marş de protest, tot spontan şi neauto-
rizat, spre reşedinţa Academiei de Ştiinţe. În timpul deplasării sale 
pe strada centrală din Chişinău, mulţimea a continuat să scandeze 
aceleaşi lozinci. În cuvîntările pe care Dumitru Popa le-a rostit de 
la tribună şi de pe treptele pragului din faţa uşii Academiei de Ştiin-
ţe se amintea despre problemele stringente ale Moldovei (poluarea 
solurilor şi apelor ei, prigonirea limbii române, mafia din structurile 
statului etc.), se cerea „închiderea ziarului „Sovietskaia Moldavia”, 
se îndemna la acţiuni de protest neautorizate şi se apela la solida-
ritatea moldovenilor”.

Deşi spiritul în care s-a desfăşurat manifestaţia se încadra per-
fect în problematica politicii gorbacioviste, „Mişcarea democratică 
pentru susţinerea restructurării” s-a desolidarizat de această acţiu-
ne, prin intermediul ziarului guvernamental „Chişinău, gazetă de 
seară”. Să urmărim: „Mişcarea Democratică nu are nici o atribuţie 
la evenimentele de duminică, 22.01.1989, de la Chişinău, întrucît, 
conform programului său, ea împărtăşeşte în exclusivitate princi-
piile legitime şi constituţionale de organizare a mitingurilor şi adu-
nărilor. Ala Mîndîcanu. Alexandru Brodski”.

În timp ce mulţimi de moldoveni de rînd se avîntau cu toa-
te riscurile în lupta pentru atingerea unor idealuri naţionale, 
fără conducători învăţaţi în fruntea lor, carieriştii moldoveni 
din structurile statului în curs de destrămare pîndeau vreme cu 
prilej, aşteptau cu nerăbdare ocazia potrivită pentru a comple-



154

ta golul puterii ce se contura în forme tot mai clare (mă refer 
la iminentele îndepărtări din funcţii ale demnitarilor sovietici 
alogeni), datorită manifestaţiilor de stradă zilnice, spontane, 
neorganizate şi neautorizate. În acelaşi timp, o altă parte din in-
telectualitatea sovietică moldoveană aştepta momente mai puţin 
riscante, valuri revoluţionare spontane mai mari, pe ale căror 
creste puternice ea intenţiona să ajungă tot acolo: pe treptele 
cele mai de sus ale ierarhiei sociale şi profesionale sau pe cele 
mai înalte piscuri ale puterii de stat postsovietice.

Manifestaţii publice s-au desfăşurat în toate duminicile lunilor 
următoare. Cu fiecare săptămînă ele deveneau tot mai numeroase şi 
mai combative. Multă lume s-a adunat la mitingul spontan şi neor-
ganizat din 26 februarie, cînd Simion Grosu, primsecretar al C.C. 
al P.C.U.S., şi-a luat obligaţia de a grăbi apariţia în presa scrisă, în 
cel mult două săptămîni, a proiectului de lege cu privire la limba de 
stat şi la grafia latină. Văzînd că demnitarul comunist nu se ţine de 
cuvînt, lumea a continuat să se adune la mitinguri şi să facă manifes-
taţii pe străzile centrale ale Chişinăului, în număr şi mai mare. 
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La 8 Martie, de Ziua Internaţională a femeilor, Organizaţia fe-
ministă condusă de Leonida Lari a demonstrat pe strada principală 
a capitalei. O mulţime de protestatari moldoveni s-a îngrămădit în 
piaţa centrală din Chişinău şi în ziua de 12 martie. Ea a fost prima 
dintre cele mai mari manifestaţii antisovietice în istoria postbelică 
a Basarabiei. Spre deosebire de cele precedente, ea s-a desfăşurat 
sub conducerea Mişcării Democratice din Moldova. Ca şi în timpul 
manifestaţiilor anterioare, s-au lansat şi scandat lozinci patriotice 
şi antiguvernamentale: „Jos Grosu!”, „Jos comuniştii!”, „Limbă de 
stat!”, „Grafia latină!” şi altele. Despre evenimentele din 12 martie 
ziarul „Izvestia” scria că „gloatele au rupt cordoanele de poliţie din 
preajma reşedinţei Comitetului Central şi au atacat clădirea Comi-
tetului Central al P.C.M.”.

În urma acestei demonstraţii, Bondarciuc (secretarul C.C. pentru 
munca ideologică) a fost înlocuit cu moldoveanul Ivan Guţu.

Crezînd că prin măsuri extreme vor reuşi să curme sau, cel pu-
ţin, să diminueze amploarea acţiunilor de protest în oraşul Chişinău, 
organele de urmărire penală au emis mai multe mandate de arestare 
prin care se dispunea privarea de libertate a persoanelor participante 
la ele. În acest fel, au fost puşi la arest preventiv şi li s-au deschis 
dosare penale mai întîi cetăţenilor Dumitru Popa, Ion Tutunaru şi 
Pintilie Ţurcanu, apoi cetăţenilor Fioghen Calistru, Grigore Vîrtosu, 
Gheorghe Niculiţă, Serghei Gîşlaru, Veaceslav Nistor, Iurie Feraru 
şi Ion Smolianchin, care activau intens şi efectiv în timpul demon-
straţiilor. 

Fiecare dintre ei a fost anchetat în stare de detenţie timp de aproa-
pe trei luni şi în stare de libertate încă vreo cîteva luni. Pe Dumitru 
Popa, de pildă, l-au ţinut închis pentru cercetare de la 17 martie pînă 
la 3 iunie, iar de la această dată pînă la 17 iulie, cînd a avut loc pro-
cesul, l-au anchetat în stare de libertate. În cazurile ultimilor şapte 
arestaţi dezbaterile juridice s-au amînat pînă la 12.02.1990.

Pentru anchetarea moldovenilor arestaţi, a fost trimisă de la Mos-
cova la Chişinău o echipă de criminalişti în frunte cu A. Kiselev, 
anchetator pentru cazuri excepţionale la Procuratura Generală a 
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U.R.S.S. Ceea ce înseamnă că, potrivit legilor sovietice, manifesta-
ţiile publice neautorizate erau considerate drept infracţiuni de mare 
gravitate ce ameninţau orînduirea existentă.

Între timp, un grup de studenţi moldoveni a organizat, în spate-
le monumentului lui Ştefan cel Mare, o grevă a foamei, în regim 
non-stop, în semn de protest faţă de acţiunile samavolnice ale auto-
rităţilor sovietice de la Chişinău şi Moscova. Unica revendicare a 
greviştilor foamei a fost cererea de eliberare necondiţionată a celor 
anchetaţi în stare de arest şi încetarea anchetării lor. Greva a conti-
nuat pînă la punerea în libertate a tuturor arestaţilor. Organizatorul 
ei, studentul Veaceslav Ceremuş, a fost exmatriculat din facultate.

La 13 aprilie, Mişcarea Democratică organizează la Teatrul Ver-
de un miting autorizat cu tema „Limba de stat şi grafia latină”. 
Cei aproximativ 15 000 de participanţi s-au pronunţat în favoarea 
proiectului de lege propus de Uniunea Scriitorilor, prin care limbii 
române i se atribuia nu numai statutul de limbă de stat, cum se spe-
cifica în proiectul prezentat de comisia guvernamentală, dar şi cel 
de limbă de comunicare între cetăţenii statului. Adunarea a votat şi 
în favoarea trecerii scrisului românesc la grafia latină. Participanţii 
la miting au cerut eliberarea necondiţionată din detenţie a tuturor 
deţinuţilor politici.

La 20 mai, Mişcarea Democratică s-a declarat Front Popular din 
Moldova. Tot atunci au fost alese organele de conducere ale Frontului, 
adoptate Programul şi Statutul organizaţiei şi s-a hotărît editarea bule-
tinului informativ al ei „Deşteptarea”. De la această dată încolo Miş-
carea naţională din Basarabia s-a desfăşurat sub conducerea F.P.M.

Cazul patrioţilor moldoveni anchetaţi de Procuratura Generală a 
U.R.S.S. în strînsă colaborare cu cea de la Chişinău se poate detalia 
prin descrierea suferinţelor pe care le-a îndurat unul dintre ei, munci-
torul Dumitru Popa. Din conţinutul „Concluziei de acuzare” rezultă 
că în urma scotocirilor făcute în locuinţa acestuia de către organele 
de urmărire penală au fost găsite şi ridicate cîteva fotografii cu ima-
gini de la manifestaţia neautorizată din 22 ianuarie. Pe reversele fo-
tografiilor era scris: „22.01.1989. Cuvîntarea lui D. Popa la primul 
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miting neautorizat din Chişinău. Piaţa Biruinţei” şi „22.01.1989. 
Primul miting neautorizat care a avut loc la Chişinău”. 

Bineînţeles, fotografiile şi inscripţiile de pe reversele lor au servit 
drept motiv pe care s-a întemeiat acuzarea. Judecarea lui D. Popa 
s-a desfăşurat la locul de muncă al învinuitului, adică la combinatul 
„Iscoj”, în zilele de 13, 14 şi 17 iulie.

Prin hotărîrea judecătorească din 17 iulie patriotul moldovean a 
fost condamnat la şase luni de muncă corecţională, cu reţinerea a 
20% din drepturile băneşti care i se cuveneau. Comitetul sindical 
al Societăţii pe acţiuni „Pielart” l-a exclus pe D. Popa din rîndul 
membrilor sindicatului şi, ca urmare, i-a refuzat cererea de a i se in-
clude în vechimea de muncă şi perioada în care el s-a aflat în deten-
ţie preventivă. Graţie avocaţilor G. Luca şi A. Poiarchin, procesul 
s-a transformat într-o acţiune de condamnare a regimului totalitar 
comunist.

În ziua de 26 iunie, F.P.M. a organizat o demonstraţie de masă cu 
caracter politic şi a denunţat în public, pentru prima oară în părţile 
noastre, în spaţiul românesc, ocuparea Basarabiei, a Nordului Buco-
vinei şi a Ţinutului Herţa de către Uniunea Sovietică.

La 28 iunie, zi în care la Chişinău se cinstea ceea ce atunci încă 
se numea „eliberare a Moldovei şi alipire a ei la patria sovietică”, 
pe strada cu acelaşi nume, la îndemnul F.P.M., şi-a făcut apariţia o 
mulţime de demonstranţi moldoveni cu lumînări aprinse şi trico-
loruri în mîini, cu panglici negre prinse pe haine şi pe steaguri în 
semn de doliu. Comemoratorii odiosului eveniment s-au risipit fără 
împotrivire. Celebrarea ocupării noastre a fost zădărnicită. Protes-
tele au durat pînă seara tîrziu, cînd demonstranţii au depus flori la 
monumentul voievodului Ştefan cel Mare.

Pe data de 27 august, F.P.M. a convocat prima Mare Adunare 
Naţională în istoria Basarabiei postbelice, la care au participat cir-
ca 800 000 de români basarabeni. „Suveranitatea naţional-statală 
a Moldovei trebuie să fie realizată pe deplin”, se accentuează în 
mod deosebit chiar în partea iniţială a Hotărîrii Marii Adunări Na-
ţionale. 
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Adunarea a cerut autorităţilor să legifereze limba română, să 
oficializeze alfabetul latin şi să repună în drepturi însemnele naţio-
nale (Tricolorul şi Stema istorică a Moldovei). 

„Marea Adunare Naţională se exprimă hotărît pentru înfăptui-
rea cît mai grabni că a autonomiei Bisericii Moldovene” (adică 
pentru libertatea ei de a nu se mai supune Bisericii Ortodoxe Ruse 
şi Patriarhului ei – n.n.), „lucru fără de care suveranitatea stata-
lă şi naţională n-ar fi depline”, se arată în Documentul Final al 
Marii Adunări Naţionale. Adunarea populară s-a pronunţat pen-
tru lichidarea urmărilor dominaţiei sovietice în Basarabia, „pentru 
curmarea nedreptăţilor care s-au săvîrşit în decurs de veacuri pe 
acest multpătimit pămînt” şi a subliniat că „numai astfel se va pu-
tea instaura aici un climat favorabil de convieţuire, prietenie şi 
colaborare”.

Prin urmare, suntem îndreptăţiţi să afirmăm că Marea Adu-
nare Naţională din 27 august 1989 a proclamat suveranitatea 
completă/totală a Moldovei de la răsărit de Prut (în domeniile 
statal, naţional şi religios), a anunţat în mod solemn că moldo-
venii din acest teritoriu au dreptul să-şi folosească limba ma-
ternă în toate domeniile de activitate şi pe tot teritoriul locuit 
de ei din moşi-strămoşi şi să-şi exprime gîndurile în scris cu 
ajutorul alfabetului latin.

De ziua aniversării a ceea ce se numea impropriu „Mare revo-
luţie socialistă din octombrie” (7 noiembrie, stil nou), mai mulţi 
moldoveni s-au adunat în preajma spitalului de boli infecţioase din 
Chişinău pentru a forma o coloană de demonstranţi compusă numai 
din susţinători şi membri ai Frontului Popular din Moldova. 

În stradă stătea un grup de vehicule militare (tancuri şi camioane 
dotate cu rachete) ce urma să defileze prin faţa reprezentanţilor pu-
terii sovietice care urmăreau desfăşurarea paradei de la tribuna de 
granit de lîngă monumentul lui V. I. Lenin. 

La un moment dat, din masa compactă de oameni s-au desprins 
şi s-au aşezat direct pe suprafaţa de asfalt a străzii, înaintea co-
loanei de tehnică de război, vreo sută de persoane. Prin această 
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metodă se urmărea zădărnicirea defilării trupelor cu prilejul zilei 
de 7 noiembrie. Toată lumea scanda „Tancurile - la arat!”, „Com-
bustibil – tehnicii agricole!”, „Vrem o viaţă mai bună, nu tancuri şi 
rachete!”.

Deodată, dinspre strada Orhei şi-a făcut apariţia un grup de apro-
ximativ 60 de persoane îmbrăcate în haine civile. Era un detaşament 
de trupe speciale din subordinea Ministerului de Interne. Cînd s-
a apropiat de protestatari, comandantul grupului a ordonat cu glas 
tare: „Vziati!”, „Vziati!” (cuvînt rusesc cu care un cîine se îndeam-
nă să atace pe cineva). 

A urmat atacul. O haită de oameni cruzi s-a năpustit asupra mul-
ţimii, lovind cu bestialitate, cu braţele, umerii şi picioarele, la ni-
mereală, şi tîrînd pe asfalt pe cei căzuţi. Se auzeau numai vaietele 
de durere şi ţipetele disperate ale celor atacaţi, între care femei, co-
pii, bătrîni. Cu această barbară ocazie, au fost arestate mai multe 
persoane. Dar militarii sovietici n-au mai defilat prin faţa „iubiţilor 
conducători”. Cînd coloana de membri şi simpatizanţi ai F.P.M. a 
ajuns în piaţă, tribuna era goală.

Petru că manifstările antiguvernamentale din 7 noiembrie 1989 
erau spontane şi neautorizate, conducerea de vîrf a F.P.M. s-a des-
olidarizat de ele. Secretarul F.P.M., Gheorghe Ghimpu, stătea pe 
trotuarul dintre monumentul lui Ştefan cel Mare şi cinematograful 
„Patria” şi declara mereu, prin megafon, că „mişcarea de eliberare 
naţională nu are nici o legătură cu ceea ce se pentrece acum în stra-
dă, că F.P.M. este străin de acţiunile celor din stradă”.

La 10 noiembrie, în faţa Ministerului de Interne din Chişinău 
s-a stabilit un grup de studenţi moldoveni. Tinerii cereau eliberarea 
oamenilor arestaţi în ziua de 7 noiembrie şi protestau împotriva ne-
legiuirilor comise în această zi de reprezentanţii miliţiei şi armatei 
(maltratarea şi arestarea mai multor persoane).

Încetul cu încetul, numărul protestatorilor s-a ridicat la cîteva 
mii. Ceea ce caracteriza acţiunea mulţimii era modul paşnic în care 
ea se desfăşura. Cu toate acestea, puterea a hotărît să recurgă şi de 
data aceasta la forţă.



160

Pe la ora 17:30, din clădirea Ministerului de Interne au început 
să ţîşnească, unul cîte unul, agenţi de miliţie înarmaţi cu bastoane 
de cauciuc şi protejaţi de veste anti-glonţ. Mulţi dintre ei ţineau în 
mîini nişte coifuri metalice înalte cît un stat de om. Ultimul a ieşit 
comandantul, care mereu ţipa cu furie: „Nu skotî!” („Ce vite!”). 

Toţi s-au repezit asupra mulţimii paşnice, înjurînd, lovind cu bas-
toanele şi picioarele, şi îmbrîncind lumea. În timp ce o snopea pe o 
doamnă în vîrstă, un agresant răcnea: „Zabîli kto vas kormit?” („Aţi 
uitat cine vă hrăneşte?”). 

După ce oamenii s-au împrăştiat, atacatorii au început să se în-
apoieze, unul după altul, la sediul ministerului, acolo de unde au 
ieşit, ducînd cu ei nişte tinere, pe care le îmbrînceau şi le împingeau, 
trăgîndu-le de păr. 

Aşa s-a încheiat primul atac al pretinşilor apărători ai ordinii pu-
blice. Peste puţin timp mulţimea s-a adunat din nou în faţa ministe-
rului, dar de data asta în număr mult mai mare. 

A urmat cel de-al doilea atac al agresorilor. Oamenii au luat-o la 
fugă. Soldaţii şi miliţia alergau după ei, lovindu-i şi doborîndu-i la 
pămînt. În timp ce doi soldaţi îl ţineau de mîini pe un tînăr, alţi doi 
soldaţi loveau în el cu bastoanele şi picioarele; şi l-au bătut în acest 
mod pînă ce tînărul s-a prăbuşit. Pe suprafaţa străzii şi pe porţiunile 
alăturate ale trotuarelor au apărut pete de sînge. 

Cînd mulţimea iarăşi a fugit în toate părţile, agresorii s-au adunat 
în faţa ministerului şi s-au aranjat în poziţie de apărare, în spatele 
scuturilor metalice, de după care li se vedeau numai picioarele. 

Ca răspuns la atacurile banditeşti ale miliţiei, oamenii au înce-
put să se înarmeze cu răngi metalice şi beţe, să scoată pietre din 
pavaj şi să arunce cu ele în miliţie şi în ferestrele Ministerului de 
Interne. 

Cînd pietrele se loveau de scuturile miliţiei, se produceau nişte 
zgomote asurzitoare ce se auzeau tocmai în piaţa centrală a Chişi-
năului. Numai datorită intervenţiei deputaţilor membri ai Frontului 
Popular din Moldova, care prin megafoane au reuşit să-i convin-
gă pe răsculaţi să se retragă spre monumentul lui Ştefan cel Mare, 
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s-a putut evita o încăierare de proporţii şi mai mari, cu urmări grave 
greu de imaginat. 

În piaţă moldovenii au cerut demisia demnitarilor S. Grosu 
(prim secretar al C.C. al P.C.M.), V. Pşenicinikov (cel de-al doi-
lea secretar al C.C. al P.C.M.), I. Kalin (şeful guvernului), V. Se-
mionov (secretar al C.C. al P.C.M.), dar nu şi a lui V. Voronin 
(ministrul de interne), care ordonase atacurile banditeşti asupra 
populaţiei paşnice.

În timpul manifestaţiilor antisoviertice, Grigore Vîrtosu comu-
nica cu mulţimea protestatară, căţărîndu-se pe copacii din împreju-
rime. O altă modalitate de a se face auzit de cît mai multă lume nu 
exista în acele situaţii. 

Atunci, cînd majoritatea moldovenilor basarabeni erau obse daţi 
de ideea oficializării limbii române şi a alfabetului latin şi cînd se 
credea că prin realizarea acestei idei Basarabia va obţine tot ce me-
rită din punct de vedere naţio-
nal, patriotul moldovean înze-
strat cu spirit de prevedere le 
spunea conaţionalilor săi că ei 
greşesc, că „nouă nu ne trebu-
ie limbă şi alfabet latin, ci uni-
re cu Patria Mamă România, 
că numai pe această cale vom 
reuşi să ne izbăvim de prigo-
nirile ruşilor, să obţinem toate 
drepturile naţionale şi cetăţe-
neşti de care am fost privaţi în 
timpul dominaţiilor ţaristă şi 
sovietcă, şi toate condiţiile ne-
cesare pentru a le pune în prac-
tică… ”. Pentru aceste vorbe 
izvorîte din înţelepciune, Gri-
gore Vîrtosu a fost persecutat 
şi omorît în floarea vîrstei. Grigore Vîrtosu
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Numele şi fapta înţeleptului moldovean de la Cîrnăţeni veşnic se 
vor păstra în memoria poporului pentru dreptatea căruia el a luptat 
cu jertfire de sine.

Şi mereu se va arunca dispreţul public asupra călăilor care i-au 
curmat viaţa şi asupra celor care au ordonat sau favorizat crima în 
mod tacit. Urma ruşinoasă a crimei odioase totdeauna îi va chinui 
pe făptaşii ei.

În numele adevărului vom constata că în anii 1989 – 1992 pa-
trioţii moldoveni din Basarabia au militat pentru restabilirea uni-
tăţii Moldovei Istorice în limitele statului naţional român actual. 
Această tendinţă călăuzitoare ei şi-o manifestau în timpul tuturor 
manifestaţiilor publice organizate de Frontul Popular din Moldova, 
cînd se scanda mereu lozinca „Trăiască, trăiască, trăiască Moldova, 
Ardealul şi Ţara Românească!”. Revendicarea suveranităţii com-
plete a Moldovei dintre Prut şi Nistru ei o percepeau şi o acceptau 
doar ca pe un mijloc provizoriu, temporar pentru atingerea scopului 
final.

Tot de dragul adevărului vom adăuga că la Chişinău această 
lozincă nu era agreată nici de mass-media scrisă, nici de unităţile 
audio-vizualului, nici de grupările politice constituite de către dem-
nitari comunişti de rang superior după dezmembrarea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. Deşi se striga în cadrul manifesta-
ţiilor de masă, această lozincă nu se găsea în paginile publicaţiilor 
cotidiene şi periodice şi nu se difuza prin intermediul mijloacelor de 
informare audio-video din Chişinău. Fapte ce indicau că încă de la 
început se urmărea confiscarea mişcării naţionale a românilor basa-
rabeni. Lucru înţeles la vremea respectivă şi ulterior de foarte puţini 
luptători moldoveni.

Atunci, în timpul manifestaţilor antisovietice, nu se revendi-
cau cerinţe de felul celor ce urmează: Vrem C.S.I.!; Vrem suvera-
nitate incompletă!; Vrem independenţă limitată!; Vrem capitalism 
sălbatic!; Vrem economie de piaţă!; Vrem firme private!; Vrem 
automobile, vile şi apartamente de lux!; Vrem două limbi de stat! 
etc.
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În ciuda celor spuse, clasa conducătoare moldoveană a orientat 
Moldova post-sovietică pe calea realizării unor obiective politice şi 
economice ce nu aveau nici o legătură cu voinţa moldovenilor de 
bună-credinţă şi înţelepţi.

După destituirea lui Simion Grosu şi îndepărtarea unor dem-
nitari alogeni din posturi, nomenclatura comunistă moldoveană 
a început să se desfacă în mai multe părţi şi să-şi cameleonizeze 
comportamentul şi convingerile politice. Treptat, o parte din ea s-a 
grupat în jurul lui M. Snegur, o altă grupare s-a adunat pe lîngă P. 
Lucinschi, iar cea de-a treia parte din întreg s-a solidarizat cu V. 
Voronin. Cei care în virtutea împrejurărilor s-au pomenit în afara 
grupărilor amintite, pentru a face carieră şi cît mai mult rău moldo-
venilor, şi-au creat structuri administrative noi, independente faţă 
de puterea politică de la Chişinău. Trăsătura esenţială ce le carac-
terizează pe cele mai multe din persoanele regrupate este faptul de 
a sta sluj în faţa oprimatorului de la răsărit şi de a anihila mişcarea 
unionistă în Basarabia. Cu timpul s-a creat o reţea de partide poli-
tice după modele occidentale şi a început lupta pentru putere. Dar 
mulţi dintre cei care ajung să deţină guvernarea în stat se manifestă 
ca nişte conducători lipsiţi de orizont, preocupaţi mai mult de in-
terese meschine.

Sub influenţa acestor procese din sînul nomenclaturii sovieti-
ce moldovene, s-a scindat şi societatea, îndeosebi partea moldo-
veană a ei, inclusiv intelectualitatea autohtonă. În lipsa unui ideal 
naţional, a unui scop suprem drept, spre care şi-ar îndrepta în mod 
conştient năzuinţele toţi sau majoritatea moldovenilor basarabeni, 
colectivitatea moldoveană şi-a risipit forţele prin clanurile politice 
antinaţionale, pe care nomenclatura comunistă le-a creat în Moldo-
va după destrămarea Uniunii Sovietice, şi şi-a consumat energiile 
doar pentru satisfacerea unor necesităţi naţionale minore sau pseu-
donaţionale.

Evenimentele din anul 1989 l-au surprins pe M. Snegur la Co-
mitetul Central al Partidului Comunist din Moldova Sovietică, în 
calitate de responsabil pentru sectorul agricol al economiei, iar pe 
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P. Lucinschi ele îl vor găsi la Duşanbe, capitala Tadjikistanului, 
unde comunistul moldovean huzurea în postura de vice-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din această republică 
sovietică, avînd sarcina de a supraveghea activitatea filialei tadjice a 
P.C.U.S., de unde a fost adus din nou la Chişinău de către un grup de 
curtezani moldoveni din lumea oamenilor de creaţie literară şi din 
cea a oamenilor de ştiinţă. 

În acest an şi în anii următori, mişcarea de emancipare naţiona-
lă a românilor basarabeni a fost favorizată de politica reformatoa-
re promovată de Mihail Sergheevici Gorbaciov şi impulsionată de 
valorosul studiu lingvistic semnat de talentatul şi curajosul nostru 
confrate Valentin Mîndîcanu şi intitulat „Veşmîntul fiinţei noastre”. 

La elaborarea, adoptarea şi aplicarea legilor lingvistice nu s-a 
ţinut cont de următorii factori:

– că situaţia lingvistică existentă în momentul pregătirii acestor 
legi (1989) s-a creat treptat, în mod artificial, în urma aplicării forţei 
armate de către U.R.S.S., prin sovietizarea Basarabiei de către acest 
stat totalitar, prin depopularea ei de români şi popularea ei cu aloge-
ni aduşi în Moldova din toate colţurile marelui imperiu;

– că atunci Moldova avea (şi are în prezent) nevoie de numai o 
singură lege – de cea cu privire la oficializarea/consfinţirea limbii 
române;

– că „Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teri-
toriul R.S.S.M.” în genere nu trebuia să apară, dar dacă a apărut, 
nu trebuia să conţină atîtea detalii inutile cîte de fapt conţine (în 
treacăt vom menţiona că cei care şi-au adus contribuţia la apa-
riţia ei n-au făcut decît să aducă prejudicii serioase şi de lungă 
durată limbii române, să facă imposibil de aplicat Legea cu pri-
vire la transformarea limbii române într-o limbă de stat unică în 
R.S.S.M./RM);

– că suveranitatea limbii române în Basarabia nu se poate realiza 
decît paralel cu realizarea suveranităţii statului moldovean sau prin 
reunirea Basarabiei cu statul român, cale mult mai sigură şi mai 
uşor de parcurs, pe care însă mulţi moldoveni basarabeni la vremea 
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respectivă nu şi-o conştientizau în măsura în care acest lucru îl cerea 
şansa istorică irepetabilă şi interesul naţional.

Legislaţia lingvistică moldoveană, atît de plină de neajunsuri 
cum este, ar fi dat efecte practice mult mai apropiate de cele nor-
male, dacă aplicarea ei ar fi fost asigurată prin promovarea unor 
acte politice adecvate. Dar lucrurile s-au petrecut în alt chip. Într-
un stat cu suveranitate „delegată” şi independenţă limitată, cum 
este statul moldovean, nu s-a putut şi nu se poate aplica nici o 
lege, chiar nici una ideală, ca să nu mai vorbim de o lege doldora 
de defecte, cum este cea adoptată la Chişinău la sfîrşitul lui august 
1989.
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Manifestaţia din 12 martie 1989. 

Manifestaţia din 12 martie 1989. 
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Greva foamei, începută la 31 mai 1989. Se revendica eliberarea participanţilor 
la mitingul din 12 martie 1989. 

Demontarea monumentului lui V. I. Lenin. Pe gardul protector din faţa 
monumentului este scris: „Monumentul se află în reconstrucţie” 
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4. Pentru prima dată în U.R.S.S.

Românul Victor Frunză este cel dintîi şi unicul care a revendicat 
într-un for public din URSS drepturile legitime ale României asupra 
teritoriilor sale naţionale Basarabia şi nordul Bucovinei, anexate în 
urma aplicării Protocolului Adiţional Secret din 24august 1939.

Aceasta s-a întîmplat la Conferinţa Mişcării Naţionale pentru Auto-
determinarea şi Independenţa de Stat a Letoniei (21-22 august 1989).

În continuare, reproducem aproape în întregime expunerea lui 
Victor Frunză la această conferinţă.

„Îmi face o deosebită plăcere să transmit tuturor letonilor un me-
saj de caldă solidaritate din partea gazetei româneşti antitotalitare 
„Curentul”, care se publică la München, R.F. Germania.

România, la fel ca şi ţările baltice, a fost şi ea inclusă în Proto-
colul Adiţional Secret al Pactului de la 23 august 1939.

Dintr-o multitudine de motive pe care nu le putem analiza aici, 
România nu era capabilă sa-şi apere prin forţa armelor frontierele 
ameninţate.

Istoria este făcută de oameni iar aceştia sunt supuşi schimbărilor. 
Uneori oamenii de condiţie modestă sau foarte modestă, ajungînd 
prin accidentele istoriei la cîrma unor ţari, se îmbată de atîta putere 
şi devin de cele mai multe ori de nerecunoscut. Acest lucru s-a în-
tîmplat şi cu bolşevicii după ce au ajuns în fruntea Imperiului Rus.

Ţarii Rusiei vorbeau despre menirea Rusiei de a „elibera popoa-
rele creştine de sub dominaţia păgînilor”.

În „Tezele din Aprilie” (4/ 17 aprilie 1917), Lenin promitea so-
lemn că Rusia viitorului va renunţa la toate anexiunile ţariste „în 
fapte, nu în vorbe”.

Dar după acapararea puterii de stat (după 25 octombrie/ 7 noiem-
brie 1917-n.n.) partidul lui Lenin şi-a schimbat în mod radical felul 
în care înţelegea problema anexiunilor ţariste.

Încă din timpul vieţii lui Lenin, în Rusia sovietică s-a putut re-
marca o schimbare radicală în felul în care bolşevicii vedeau proble-
ma anexiunilor ţariste



169

Conducătorii tînărului stat sovietic teoretizau pe marginea drep-
tului la „intervenţia roşie” în alte ţări, în „interesul celor exploataţi 
şi oprimaţi” (vezi discursul lui Buharin la Congresul Cominternului 
din 1922).

Pînă la aplicarea forţei din 1940, pentru reanexarea Basarabiei la 
Rusia sovietică au fost utilizate mijloace diversificate: diplomatice, 
propagandistice, ideologice, nu rareori s-a apelat la diversiune.

Între mijloacele cele mai „elegante” s-au numărat tratativele şi 
conferinţele internaţionale.

La Viena , în 1924, partea sovietică nu a fost cîtuşi de puţin jenată 
de faptul că în fruntea delegaţiei sale pentru tratative s-a aflat Cris-
tian Rakovski, fost cetăţean român, care pe cînd era preşedintele 
P.S.D. din România luase cuvîntul la un miting al muncitorilor din 
portul Brăila cu prilejul centenarului răpirii Basarabiei, condamnînd 
caracterul imperialist al acestei anexiuni: „Astăzi, tovarăşi –spunea 
el atunci (în 1912 - n.n.) – se vorbeşte mult despre fapta hrăpăreaţă, 
de actul mîrşav al unui stat străin, care prin perfidie a cucerit un 
teritoriu care nu era al lui, care era populat de români. Vorbesc de 
Basarabia”

Iar în 1924, acelaşi Cristian Rakovski, în calitate de diplomat al 
tinerii republici sovietice, spunea: „Nu este exact că Basarabia a 
aparţinut în trecut României, că a fost dezlipită de Rusia în 1812 şi 
că încorporarea acestei regiuni în 1918 nu este decît un act de reve-
nire cu România a unei parţi integrale din această ţară!”

Am dat acest exemplu pentru a ilustra dimensiunea imoralităţii 
liderilor statului sovietic din acea vreme.

Pe măsură ce Stalin concentra în mîinile sale întreaga putere, se 
crea o adevărată nouă doctrină, în care noţiunea de autodeterminare 
era răsturnată cu capul în jos. Această doctrină ar putea fi foarte pe 
scurt descrisă ca avînd două părţi esenţiale. Prima parte se referă 
la faptul că Rusia sovietică era de fapt moştenitoarea tuturor sau 
aproape a tuturor anexiunilor ţariste şi, conform acestei teorii, toate 
teritoriile care îşi hotărîseră singure soarta după principiile afirmate 
de aceiaşi bolşevici înainte de revoluţie, devenind republici inde-
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pendente sau unindu-se cu patria precum Basarabia, toate trebuiau 
reîncorporate la imperiu... Cea de-a doua parte a doctrinei era in-
teresată prin noutatea ei: bolşevicii se considerau datori de a adăoga 
vechilor anexiuni altele noi, „pur” sovietice. 

„Meritul” lui Stalin, dacă se poate spune aşa, a constat în aceea 
că a trecut de la vorbă la fapte, că a aplicat în practică această doc-
trină neformulată nicăieri ca atare, dar care a existat.

Fireşte, prin prisma aceleiaşi doctrine staliniste trebuie văzută şi 
pretenţia restituirii, de către România, a teritoriului său naţional Ba-
sarabia, precum şi anexarea nordului Bucovinei, anexiune sovietică 
ce a îmbogăţit „zestrea” ţaristă. 

Motivaţia ultimatumului sovietic din 26 iunie 1940 ar putea să-şi 
găsească cu cinste locul intr-o posibilă antologie a minciunilor şi 
falsurilor istorice, cu certitudinea că o să le bată pe toate, chiar dacă 
va trebui eventual să-l concureze şi pe baronul Münchausen. 

Cităm din notă: „În anul 1918, România folosindu-se de slăbiciu-
nea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o 
parte din teritoriul ei, Basarabia, călcînd prin aceasta unitatea secu-
lară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica 
Sovietică Socialistă Ucraineană”. 

Enumerăm aglomeraţia de falsuri din această frază:
1. România nu a desfăcut de la URSS o parte a teritoriului ei, 

pentru că: a) Basarabia şi nordul Bucovinei nu erau teritorii ale Ru-
siei, ci ale României; b) Sfatul Ţării a proclamat Republica Moldo-
venească, Basarabia devenind astfel un stat independent de Rusia şi 
deci România nu avea cum să „desfacă” ceea ce era deja desfăcut; c) 
Sfatul Ţării a hotărît să unească Basarabia cu ţara-mama; d) printr-
un act democratic, prin votul majorităţii parlamentului legal ales.

2. Un alt fals se referă la afirmaţia din ultimatum „unitatea secu-
lară” a Basarabiei cu Ucraina, care erau o noua invenţie a stalinis-
mului. Ea nu a existat niciodată.

3. Dar cel mai mare fals şi cea mai strigătoare la cer o reprezenta 
afirmaţia cum ca în teritoriul dintre Prut şi Nistru majoritatea popu-
laţiei o reprezentau ucrainenii. Întotdeauna, chiar şi după rusificarea 
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intensă a Moldovei sovietice şi ucrainizarea nordului Bucovinei şi 
a sudului Basarabiei majoritatea populaţiei o reprezintă oamenii pă-
mîntului, adică populaţia vorbitoare a limbii române. O confirmă 
însăşi statisticile sovietice.

În planurile viitorilor ocupanţi un rol determinant a fost acordat 
Partidului Comunist Român.

După formarea partidului în 1921, acesta a fost „înarmat” cu lo-
zincile Cominternului, care cereau dezmembrarea propriei patrii, a 
propriului popor.

PCR şi Komsomolul din România au salutat aşa-numita eliberare 
a „fericitei Basarabii”.

În iunie 1940, URSS a anexat şi deţine în total 17,59 la sută din 
teritoriul naţional român. 

După cel de-al doilea război mondial a mai avut loc o anexiune 
sovietică pe seama României. Şi ea s-a petrecut în tăcere, şi lumea 
n-a observat-o sau s-a făcut că n-o vede”.

(Notă. În legătură cu subiectul abordat, vom face cîteva preciză-
ri. 1. Victor Frunză şi-a prezentat expunerea înaintea recunoaşterii 
şi anulării Protocolului Adiţional Secret de către Sovietul Suprem al 
URSS, adică înaintea datei de 24 decembrie 1989; 2. El şi-a prezen-
tat expunerea şi înaintea denunţării Protocolului Adiţional Secret 
de către autorităţile comuniste de la Chişinău, lucru ce s-a petrecut 
pentru prima dată la Conferinţa istoricilor din 26-27 iunie 1991, or-
ganizată de istoricul Al. Moşanu, care în acea vreme deţinea funcţia 
de preşedinte al Parlamentului de la Chişinău; 3. Denunţarea Pro-
tocolului Adiţional Secret la Chişinău a avut loc doar după un an şi 
jumătate de la anularea lui de către Sovietul Suprem al URSS).

În timp ce Victor Frunză condamna Protocolul Adiţional Se-
cret şi demonstra drepturile României asupra Basarabiei, tră-
dătorii de la Chişinău făceau politică perversă: ei urzeau planuri 
de separare a Basarabiei post-sovietice de România.

Despre esenţa planurilor lor trădătoare şi despre modul în care 
ele au fost puse în practică în Basarabia anilor 1988-1992 şi ulterior 
vom vorbi în capitolele următoare.
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„Noi, opoziţia regimului de dictatură din România, vă susţinem 
în lupta voastră pentru independenţa de stat, pentru că ştim că ziua 
cînd aceasta se va înfăptui va fi şi ziua cînd teritoriile româneşti 
jefuite de Stalin în complicitate cu Hitler se vor întoarce în graniţile 
noastre naţionale de 1918 – 1939” (fragment din discursul rostit de 
Victor Frunză la Conferinţa Mişcării Naţionale pentru Autodetermi-
narea şi Independenţa de stat a Letoniei. August, 1989).

5. Marşul triumfal al secesionismului rusofon

În vara anului 1989, cînd în societate şi în Sovietul suprem (par-
lamentul) R.S.S.M. se dezbătea proiectul Legii cu privire la statutul 
limbii române în această republică încă sovietică, gloate de rusofoni 
transnistrieni au început să protesteze faţă de intenţia moldovenilor 
de a acorda limbii române statutul de unică limbă de stat în R.S.S.M. 
Se pusese în mişcare faimoasa coloană a cincea a şovinismului ru-

Victor Frunză rosteşte comunicarea
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sesc, pe care regimul totalitar comunist o pregătise în vederea apă-
rării intereselor imperiului sovietic în zonă. 

A fost creat un O.S.T.K. (abreviere care în limba română se des-
cifrează după cum urmează: consiliul unit al colectivelor de oameni 
ai muncii) şi „detaşamente voluntare pentru sprijinirea miliţiei” (aşa 
se numea în perioada sovietică poliţia, care în timpul evenimentelor 
descrise simpatiza poziţia şi manifestaţiile populaţiei rusofone din 
zonele nistrene ale R.S.S.M.), detaşamente pe care între timp sepa-
ratiştii le-au înarmat cu răngi metalice confecţionate din armătură 
pentru beton armat şi cu bastoane prelucrate din cabluri de mare 
diametru. 

În mai multe locuri din oraşul Tighina, de pildă, zi şi noapte stă-
teau camioane cu semne de înmatriculare militare, tip KAMAZ, în-
cărcate cu stive de asemenea arme, produse la fabrica de prefabri-
cate din beton armat şi la întreprinderea „Cabluri moldoveneşti” din 
localitate, pe care şi le putea procura orice doritor.

Consiliul unit al colectivelor de muncitori acţiona în numele po-
pulaţiei unilingve rusofone de diferite origini etnice, inclusiv de ori-
gine moldoveană, dar nu numai în numele muncitorilor monolingvi 
rusofoni alogeni de la unităţile economice de subordonare unională, 
cum le plăcea să declare autorităţilor de la Chişinău şi cum, de fapt, 
informau lumea organele mass-media din R.S.S.M.

Acţiunile de protest faţă de limba română au continuat şi după trans-
formarea amintitelor texte provizorii în norme obligatorii. Între 12-13 
septembrie 1989 consiliile de deputaţi din Tiraspol, Tighina şi Rîbniţa 
au adoptat hotărîri stereotipe prin care refuzau să respecte articolul 701 
din Legea fundamentală care specifica: „limba de stat a R.S.S.M. este 
limba moldovenească”, că „ea este folosită în viaţa politică, economică, 
socială şi culturală şi funcţionează pe baza grafiei latine”.

Prin hotărîrea din 19.09.1989, sesiunea a XI-a a sovietului oră-
şenesc Tighina „suspenda aplicarea articolului 701 din legea funda-
mentală a R.S.S.M. şi folosirea articolelor 1,3,7,9,10,12,13,17,19,2
0,22,24 şi 30 din Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 
teritoriul R.S.S.M. în zona subordonată sovietului orăşenesc Tighi-
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na de deputaţi ai poporului”, cerea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
„să adopte o lege prin care să se instituţionalizeze o singură limbă 
oficială pe teritoriul U.R.S.S.”, adică limba rusă, şi obliga comitetul 
executiv orăşenesc „să interzică activitatea cenaclului „Vatra” din 
localitate. Preşedintele sov.orăş. – Anatol Ţurcanu. Secretar – Ru-
dolf Koşevarov”.

La 3 decembrie a aceluiaşi an, în oraşul Rîbniţa se organizează 
un referendum asupra creării „Republicii autonome sovietice socia-
liste nistrene” în componenţa R.S.S.M. Pe parcursul anului 1990 
mai multe localităţi nistrene şi-au proclamat intrările în componen-
ţa numitei republici (la 21 ianuarie – oraşul Tiraspol, la 12 august 
– oraşul Dubăsari, la 1 iulie – oraşul Tighina). 

O altă ţintă a autorităţilor separatiste a devenit articolul 168 din 
Constituţia R.S.S.M. care legifera Drapelul de stat al R.S.S.M., Tri-
colorul. Prin hotărîri adoptate de consilii şi adunări locale şi prin re-
ferendumuri locale s-a interzis arborarea Tricolorului în oraşele Ti-
ghina, Tiraspol, Dubăsari (respectiv 1 iulie 1990, 21 ianuarie 1990 
şi 12 august 1990).

Din iunie pînă în noiembrie 1990 O.S.T.K. şi nomenclatura 
conducătoare din zona transnistriană şi din or. Tighina au convo-
cat (la Parcani, Tiraspol şi din nou la Tiraspol) trei congrese ale 
deputaţilor de toate nivelurile (termen generic cu care erau numiţi 
deputaţii locali şi republicani care reprezentau zona în Parlamentul 
R.S.S. Moldova), în cadrul cărora s-au dezbătut probleme şi s-au 
adoptat hotărîri exclusiv politice: proclamarea autonomiei Transni-
striei, nerecunoaşterea actelor legislative ale R.S.S.M., proclamarea 
R.S.S.M.N., alegerea lui Igor Smirnov în funcţia de preşedinte al 
acestei republici şi boicotarea şedinţelor Parlamentului de la Chişi-
nău (la al doilea congres).

Între 22-25 noiembrie 1990, în mai multe localităţi nistrene se 
organizează alegeri pentru parlamentul R.S.S.M.N.

Începînd cu luna martie 1991, „detaşamentele voluntare pentru 
sprijinirea miliţiei” au început să se reînarmeze cu arme de foc din 
dotarea armatei a 14-a a Federaţiei Ruse şi să se numească „deta-
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şamente de autoapărare”, ceea ce de fapt marca începuturile orga-
nizării „gărzii republicane”, adică a armatei noului stătuleţ, proces 
încheiat prin aplicarea prevederilor hotărîrii Sovietului Suprem al 
R.S.S.M.N. din 6 septembrie 1991.

Pe la începutul anului 1991, în Transnistria se interzice utilizarea 
scrisului latin în toate domeniile de activitate, ceea ce era echivalent 
cu interzicerea scrisului în limba română. Concomitent, se trece pe 
scară largă la lichidarea organelor administraţiei locale şi centrale 
legitime şi crearea unui sistem administrativ secesionist, completat 
cu funcţionari selectaţi după criterii politice şi lingvistice.

Ultima lună a lui 1991 a fost marcată de alegerile prezidenţiale 
din cele două republici moldovene, adică de alegerea lui Igor Smir-
nov (1.11.1991) şi a lui Mircea Snegur (8.12.1991).

Pe parcursul lunilor ianuarie – februarie 1992 în Transnistria şi-
au făcut apariţia mai multe unităţi militare căzăceşti. Pentru a ajun-
ge la destinaţie cazacii ruşi s-au deplasat cu trenurile pe căile ferate 
ale Rusiei şi Ucrainei, fără a fi întrebaţi de cineva încotro şi de ce 
ţin calea. Astfel, autorităţile celor două state slave şi-au demonstrat 
adevărata lor atitudine faţă de Moldova care acordase minorităţilor 
naţionale rusă şi ucraineană de pe teritoriul său drepturi nelimitate 
pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii lor naţionale.

În oraşul Tighina, la toate intersecţiile de străzi separatiştii in-
stalau aşa-zise grupe de apărare înarmate cu răngi din armătură me-
talică şi bastoane de cablu de mare diametru. Pretutindeni se făceau 
focuri, în jurul cărora se mînca şi se bea din belşug. 

Băbuţe rusofone cu sacoşe pline de bunătăţi, care în timpul mi-
tingurilor din Tighina, organizate de O.S.T.K., îndemnau tinerii să-i 
atace pe moldoveni şi să-i spînzure pe cei de la Front şi de la „Vatra” 
(aşa se numea cenaclul moldovenilor din Tighina) se făceau omnipre-
zente şi în aceste locuri încălzite şi iluminate de flăcări. Pentru blo-
carea drumurilor şi străzilor se utilizau camioane grele ce aparţineau 
unor unităţi militare ruse. Ofiţeri din aceste unităţi, deghizaţi în civil, 
îi ajutau pe secesionişti în probleme de organizare militară. Oraşul 
Tighina a fost împărţit în ceea ce s-a numit „zone de autoapărare”. 
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Această acţiune s-a produs în sala mare a Palatului de cultură „Pavel 
Tkacenko”, cu participarea conducătorilor de întreprinderi şi instituţii 
din oraş, în prezidiul adunării fiind prezenţi, ca oaspeţi de onoare, şefi 
ai poliţiei locale, ai securităţii şi structurii partidului comunist de pe 
loc; unii dintre ei ulterior au fost promovaţi de către mai marii de la 
Chişinău din post în post în toate guvernele Republicii Moldova. 

Prin intermediul unor publicaţii ad-hoc, numite de ei buletine in-
formative, dar care după conţinutul lor ar fi trebuit să fie numite 
buletine de dezinformare şi aţîţare la violenţă, se propagau minciu-
na, ura şi intoleranţa faţă de moldoveni şi faţă de tot ce era moldo-
venesc! În oraş domnea haosul, frica şi duşmănia. Una din ţintele 
principale ale O.S.T.K. şi a organelor de stat orăşeneşti (miliţia, se-
curitatea şi partidul) era Secţia orăşenească a Frontului Popular din 
Moldova şi Cenaclul „Vatra”. 

Întrunind vreo 25-30 de moldoveni inimoşi, acest cenaclu per-
manent era ameninţat de populaţia majoritară rusofonă din oraş şi 
supravegheat în mod constant de către instituţiile respective ale sta-
tului, spionat fără întrerupere de către cozi de topor cumpărate de 
O.S.T.K. şi de serviciile de contrainformaţii ale Armatei a 14-a a Fe-
deraţiei Ruse. Una din acele cozi de topor a ajuns să devină ofiţer al 
Armatei naţionale a Republicii Moldova şi reprezentant în forţa de 
menţinere a păcii din Tighina, ulterior creîndu-i-se condiţii pentru 
a-şi desăvîrşi studiile militare la Moscova. Ce numai nu s-a între-
prins pentru distrugerea cenaclului fie prin punerea lui în ilegalitate, 
de către organele oficiale, fie prin autodesfiinţarea lui ca urmare a 
diversiunilor provocate din interior de către unelte servile infiltrate 
printre membrii săi! 

Un mic grup de moldoveni, cuminţi, buni şi cinstiţi, care cereau 
ceea ce le aparţinea în mod firesc – schimbarea unor denumiri de 
străzi, de pildă, din „Moskovskaia” în „Mihai Eminescu”, care ple-
dau pentru punerea în drepturi depline a limbii lor materne şi a gra-
fiei latine şi care insistau să se revină la denumirea cea mai veche a 
oraşului în care locuiau şi munceau, adică la vechiul nume Tighina 
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– prezenta, după mintea autorităţilor locale, o ameninţare la adresa 
ordinii constituţionale, ei şi nu bandele secesioniste rusofone. 

Nu se sancţionau acţiunile anticonstituţionale ale OSTK, ci victi-
mele acestuia. Nu în răufăcători loveau organele statului, ci în nişte 
bieţi moldoveni care încercau şi ei, cum puteau, să-şi apere demni-
tatea proprie şi a ţării lor, limba strămoşească şi trecutul istoric.

Rezultatul colaborării dintre O.S.T.K. şi organele locale de stat 
împotriva patrioţilor moldoveni nu s-a lăsat mult timp aşteptat: 
detaşamente înarmate ale acestei organizaţii şovine mai întîi s-au 
năpustit asupra Secţiei orăşeneşti a securităţii de stat, devastînd-o 
şi împrăştiindu-i colaboratorii, apoi s-au repezit şi asupra poliţiei 
locale, unde s-au dat lupte soldate cu victime pe care presa timpului 
le-a descris cu lux de amănunte.

În acea perioadă de acte de violenţă şi de intimidări fără prece-
dent (aproximativ, iunie 1989 – martie 1992) mulţi moldoveni din 
Tighina şi-au pierdut vieţile doar pentru faptul că erau moldoveni şi 
îşi iubeau neamul, limba, istoria…

Din asemenea motive au fost omorîţi: Nicolae Boicu, Ion Sîrbu 
(originar din satul Gura Bîcului, farmacist la spitalul feroviar), Va-
lentin Purice (poliţist), Ovidiu Şeremet (originar din satul Cioara/
Lăpuşna), un moldovean a fost strangulat la fabrica de mobilă unde 
lucra etc. 

Dacă există sau nu există un „fenomen transnistrian unic” (cum 
le place apologeţilor separatismului să accentueze) ne putem da sea-
ma doar după ceea ce deosebeşte mişcarea rusofonilor din Moldova 
de mişcările similare din celelalte republici sovietice, de pildă, de 
cele din ţările baltice (Letonia, Lituania, Estonia), dar nu după ceea 
ce fac aceste mişcări să semene între ele (apariţia „Interfront”-urilor, 
proteste de stradă faţă de aspiraţiile naţionale ale autohtonilor etc.).

Pornind de la această regulă, în Mişcarea rusofonilor din Repu-
blica Moldova vom observa o serie de particularităţi, între care şi 
cele ce urmează:
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• Mişcarea secesionistă din Transnistria şi Tighina a reuşit să se-
pare zona de Republica Moldova şi să creeze în ea structuri statale 
independente;

• Uşurinţa cu care s-a atins acest obiectiv;
• Timpul relativ scurt în care s-a înfăptuit obiectivul;
• Durata îndelungată a existenţei regimului secesionist; 
• Diversitatea şi gradul mare de radicalitate ale mijloacelor şi mo-

dalităţilor folosite în vederea realizării obiectivului amintit (atragerea 
Armatei a 14-a a Federaţiei Ruse, utilizarea armelor albe, a armelor 
de foc, crearea „detaşamentelor de autoapărare”, a „grupurilor pentru 
sprijinirea miliţiei”, organizarea congreselor de deputaţi din zonă, or-
ganizarea referendumurilor locale şi zonale, propagarea moldovenis-
mului şi românofobiei etc.).

Aceste şi alte fapte reale dovedesc apariţia şi existenţa „fenome-
nului transnistrian unic”. Contestîndu-l, nu facem decît să discul-
păm Federaţia Rusă şi conducerea pseudopatriotică de la Chişinău 
care au asigurat şi au favorizat apariţia şi dăinuirea în timp şi în 
spaţiu a numitului fenomen.

6. Suveranitate şi beligeranţă în stil moldovenesc

La acţiunile antistatale ale separatiştilor rusofoni de obicei reac-
ţiona Sovietul Suprem al R.S.S.M. (adică parlamentul) şi Prezidiul 
Sovietului Suprem (cu alte cuvinte, organul permanent de conduce-
re a parlamentului), al cărui preşedinte era, din 4 septembrie 1990, 
istoricul prof. dr. Alexandru Moşanu.

Se crea impresia că în acea vreme de restrişte doar această in-
stituţie statală mai înţelegea pericolul secesionist şi încerca să facă 
ceva pentru a-l combate. Dar şi activitatea ei se limita doar la crea-
rea unor comisii parlamentare de conciliere cu separatiştii care fă-
ceau navete de pace fără folos între Chişinău şi Tiraspol (conduse, 
de regulă, de poetul Ion Hadîrcă, consilier prezidenţial, din ale cărui 
intervenţii verbale publice se reţinea doar sloganul „Pace-n suflet, 
linişte-n ţară”, pe care-l repeta de cîte ori apărea în faţa mulţimii, 
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pentru că plăcea preşedintelui şi exprima esenţa politicii duse de el) 
şi la elaborarea şi publicarea unor rezoluţii stereotipe după conţinu-
tul şi denumirile lor, ineficiente şi ele, prin care organele secesionis-
te se declarau „anticonstituţionale”, iar hotărîrile adoptate de ele „se 
anulau”, „se abrogau”, „se declarau nule” şi „anticonstituţionale”, 
„se condamnau” şi se calificau „încercări de soluţionare a conflicte-
lor politice şi interetnice prin forţă”.

Evident, în perioada amintită, în Transnistria şi în oraşul Tighina 
ordinea publică se putea menţine prin norme legislative extraordi-
nare şi acţiuni prompte şi hotărîte din partea instituţiilor de forţă ale 
statului, dar şi prin aportul patriotic al unor detaşamente de volunta-
ri create special pe lîngă aceste instituţii. Consecinţele nereprimării 
la timp a infracţiunilor secesioniste se suportă şi azi.

Pe cînd în zona de est a statului se creau şi se consolidau struc-
turi secesioniste, se încălca flagrant drepturile fundamentale ale 
omului, dar mai ales ale românilor, şi se intensifica acţiunea de 
amestec a Federaţiei Ruse în treburile Moldovei, Preşedinţia şi 
alte instituţii centrale ale statului erau preocupate de crearea Co-
munităţii de State Suverane (denumirea iniţială a C.S.I.), de pregă-
tirea R.S.S.M. pentru aderarea la ea, de distribuirea şi redistribui-
rea funcţiilor supreme în stat, de alegerile prezidenţiale (căci M. 
Snegur se grăbea să devină preşedinte ales de „tăt norodul”), dar 
şi de tot felul de afaceri, de vile, de limuzine, de firme, de nunţi şi 
de voiajuri nupţiale etc.

La 25.02 şi 10.03.1990, în Moldova s-au desfăşurat primele ale-
geri parlamentare relativ libere (pentru că alegerea concurenţilor 
electorali s-a făcut după sprînceană tot din rîndul nomenclaturii co-
muniste). La prima sesiune a noului parlament M. Snegur a fost ales 
Preşedinte al parlamentului. La 3.09.1990, Sovietul Suprem insti-
tuie (printr-o modificare adusă Constituţiei sovietice din anul 1979, 
nu prin dezbateri parlamentare sau publice, cum ar fi fost corect) 
postul de Preşedinte al ţării (de şef de stat) şi-l alege în această func-
ţie pe M. Snegur.
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Profitînd de funcţiile pe care le deţinea, de mentalitatea majori-
tăţii parlamentare, dar şi de încrederea de care se bucura în rîndul 
moldovenilor, care considerau că i se poate încredinţa orice misiu-
ne patriotică şi cît mai mare putere în stat, M. Snegur reuşeşte să 
treacă prin parlament proiectul Declaraţiei cu privire la suverani-
tatea R.S.S.M. (23.06.1990), în care, între altele, se stipulează că 
„R.S.S.M. are dreptul să intre în uniuni de state, delegîndu-le be-
nevol unele împuterniciri sau să iasă din aceste uniuni în modul 
stabilit respectiv…” 

Întrucît în acea vreme se proiecta constituirea unei singure uniuni 
de state căreia Moldova era dispusă să-i cedeze, „benevol”, o parte 
din suveranitatea sa, Comunitatea Statelor Independente, dominată 
de Federaţia Rusă, nu ne rămîne decît să tragem concluzia că Decla-
raţia cu pricina a fost special concepută ca bază legislativă pentru o 
ulterioară împingere a Moldovei în structurile succesoarei Uniunii 
Sovietice.

La drept vorbind, primele semne care exprimau intenţia demni-
tarilor comunişti de la Chişinău de a devia evoluţia firească a Ba-
sarabiei s-au manifestat clar încă în timpul pregătirii şi desfăşurării 
Podului de flori din luna mai 1990 (marş naţional cu participarea 
românilor de pe ambele maluri ale Prutului), organizat de Societa-
tea Culturală Bucureşti – Chişinău condusă de inimosul apărător al 
interesului românilor basarabeni Gheorghe Gavrilă Copil, în strînsă 
colaborare cu lideri unionişti ai Frontului Popular din Moldova (Iu-
rie Roşca, Sergiu Burcă şi alţii). 

Atunci, Petru Lucinschi, prim-secretar al C.C. al P.C.M., şi Mir-
cea Snegur, preşedinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M., înalţi 
funcţionari din România au uzurpat desfăşurarea acţiunii, dîndu-i 
un sens dorit de stăpînii din răsărit. S-a alcătuit un nou apel, din 
care formula „Prutul lacrimilor noastre să-l acoperim cu flori” (re-
ferire la Octavian Goga şi la nevoia de reunire) a fost eliminată şi 
înlocuită cu expresia „Prutul răbdării noastre” (îndemn la răbdare 
fără de sfîrşit), apoi s-a hotărît ca în timpul Podului de flori „să nu 
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se ţină nici un discurs, să nu se afişeze lozinci, să nu se lanseze nici 
un apel…”. 

Din aceste motive, românii de pe cele două maluri ale Prutului, 
separaţi cu forţa de un amar de ani, s-au întîlnit la 6 mai, în mai mul-
te locuri de-a lungul rîului, „cu pumnul la gură”. Era o atmosferă 
umilitoare pentru întregul neam românesc. Pe un carosabil îngust şi 
zigzagat (mă refer la cel de la Leuşeni) se mişcau în sensuri opuse, 
în tăcere şi fără emoţii, înghesuiţi pînă la refuz, două coloane de oa-
meni rupţi sufleteşte unii de alţii, care păreau că nu înţelegeau nici 
semnificaţia evenimentului la care participau, nici motivaţia care-i 
determina să efectueze acea liberă trecere peste Prut. 

Spre ruşinea factorilor de decizie de la Chişinău şi Bucureşti, dar 
şi a pretinşilor mari patrioţi moldoveni care au acceptat, din consi-
derente lesne de înţeles, un asemenea mod de desfăşurare a acţiu-
nii. Şi acestea se întîmplau în acelaşi timp în care popoarele baltice 
(letonii, lituanienii şi estonienii) în frunte cu liderii lor politici îşi 
declarau, cu demnitate şi curaj, independenţele ţărilor lor faţă de 
„imperiul diavolului”.

Voluntariada din octombrie 1990 a fost provocată de acţiunile 
separatiste din Comrat şi Tiraspol, de nedorinţa şi incapacitatea 
autorităţilor comuniste de la Chişinău de a le potoli şi de intenţia 
acestora de a ceda suveranitatea Moldovei Federaţiei Ruse. Ea a fost 
o reacţie adecvată/firească a românilor basarabeni la aceste acte.

Voluntariada a fost o manifestare paşnică de solidaritate şi orga-
nizare naţionale în momente de grea cumpănă pentru Basarabia şi 
românii basarabeni, aşa cum nu s-a mai întîlnit pînă atunci în istoria 
provinciei. Sute de mii de români basarabeni s-au adunat unul lîngă 
altul spre a forma o forţă comună, capabilă să apere şi să promoveze 
o cauză comună.

„Activiştii lui Ion Iliescu şi cei ai lui M. Snegur au reuşit să di-
strugă entuziasmul podului de flori, o premisă esenţială pentru apro-
pierea românilor din ambele părţi ale Prutului”.

Prin prezenţa unor funcţionari de stat de rang superior şi a unor 
conducători locali şi centrali ai Frontului Popular din Moldova 
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(F.P.M.) în zonele de concentrare a voluntarilor moldoveni s-a asi-
gurat ordinea şi disciplina în rîndul mulţimii adunate, s-a prevenit 
apariţia unor incidente între voluntari şi găgăuzi şi s-a imprimat ac-
ţiunii un caracter exclusiv paşnic.

Cu toate acestea, M. Snegur şi părtaşii, gazetarii demagogi şi pala-
vragiii de cabinet şi de stradă, care nu se expuneau la pericole, nu-şi 
puneau în primejdie sănătatea, viaţa, cariera, reputaţia, familiile etc. 
comentau în chip răutăcios voluntariada moldovenilor, blamau pe 
voluntari şi pe conducătorii acestora, dîndu-i drept extremişti, xe-
nofobi, naţionalişti, generatori de fapte rele şi situaţii tensionate, 
duşmani ai statalităţii moldovene, aruncînd vina nenorocirilor din 
societate asupra lor.

În modul acesta, se făcea politică prorusă, se glorifica concep-
ţia politică a lui M. Snegur şi se căuta dezvinovăţirea separatiştilor 
rusofoni. Nomenclatura comunistă folosea evenimentul în scopuri 
politice: pentru a-l discredita pe M. Druc (personalitate care făcea 
parte din grupul politic de opoziţie), pe care şeful statului, M. Sne-
gur, intenţiona să-l scoată din funcţie, să-l destituie cît mai repede 
posibil, la cererea Moscovei şi a clanului politic de care aparţinea, 
şi pentru a trezi ură peste tot faţă de F.P.M. (unica organizaţie opo-
zantă în societate), pe care amintita nomenclatură se străduia fie să-l 
desfiinţeze, fie să-l subordoneze scopurilor sale de moment şi de 
perspectivă.

Gazetarii slugarnici şi politicienii mincinoşi perverteau masele 
prin scrieri şi discursuri înşelătoare despre M. Druc şi F. P. M. Cu 
toate că se făcea politică în spiritul demagogiei, publicul deştept 
înţelegea că voluntariada nu era „inventată de M. Druc”, că ea nu 
era îndreptată „împotriva unui popor minţit cu răutate de Moscova” 
(ghilimelele includ între ele frînturi din demagogia gazetărească a 
lui Andrei Vartic), că acţiunea voluntară nu era o demonstrare de 
ură faţă de găgăuzi. Anume aşa era înţeleasă voluntariada la vremea 
respectivă şi de o bună parte dintre găgăuzii din Moldova.

Motivaţia care l-a determinat pe M. Snegur să-l îndepărteze de la 
guvernare pe M. Druc este următoarea: deosebirea dintre viziunea 



183

premierului cu privire la viitorul Basarabiei şi cea a şefului statului 
– în timp ce primul milita pentru integrarea Basarabiei cu România, 
cel de-al doilea acţiona pe toate căile şi prin toate mijloacele pentru 
înstrăinarea ei de România; în vreme ce prim-ministrul pleda pentru 
cauza românilor basarabeni, fără a neglija interesele grupurilor etni-
ce şi a minorităţilor naţionale din provincie, prezidentul o făcea pe 
internaţionalistul, acţiona după principiul „Toţi oamenii sunt egali”; 
în vreme ce M. Druc se pronunţa în favoarea înlăturării efectelor 
dominaţiei sovietice în Basarabia, M. Snegur acţiona în vederea 
conservării lor; în timp ce premierul frontist se manifesta ca adept 
al reunirii Basarabiei cu România, prezidentul comunist se făcea 
luntre şi punte pentru a reînchina provincia Federaţiei Ruse.

Datorită instituirii guvernării prezidenţiale şi învestirii domnu-
lui M. Snegur, aderarea Moldovei la viitoarea comunitate / uniune 
de state s-a accelerat. La 19.02.1991 Sovietul Suprem aprobă pro-
iectul Tratatului asupra creării comunităţii de state suverane, iar la 
25.02.1991 Prezidiul Sovietului Suprem adoptă un pachet de măsuri 
în vederea propagării concepţiei cu privire la crearea C.S.S., pentru 
ca la 24 iunie să apară o hotărîre prin care Sovietul Suprem aproba 
constituirea C.S.S. „Am declarat deschis şi clar că suntem pentru o 
comunitate de state suverane şi ne-am exprimat dorinţa de a parti-
cipa la elaborarea Tratatului asupra Uniunii în cadrul comunităţii 
de state suverane”, spunea M. Snegur, la 5.03.1991, cu ocazia ros-
tirii discursului privitor la respingerea referendumului anunţat de 
aripa ortodoxă a conducerii de vîrf a Federaţiei Ruse şi fixat pentru 
ziua de 17.03.1991, „cu cîteva zile înaintea aniversării Unirii Basa-
rabiei cu România, ca o umbrire anticipată a ei”.

Pentru înlesnirea procedurii de aderare a Moldovei la C.S.S., 
M. Snegur declanşează acţiunea demiterii abuzive a premierului 
M. Druc, care vedea viitorul Moldovei nu în spaţiul comun dominat 
de Rusia, ci în integrarea ei în structurile Comunităţii Europene şi 
în reunirea ei cu patria-mamă România. În acest scop, şeful statului 
îşi „pune în funcţiune experţii dezinformării (Andrei Vartic, Ana-
tol Plugaru, Valeriu Doroban, Lilian Cibotaru)”, modifică Legea 
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fundamentală pentru a-l putea scoate din post cu o majoritate par-
lamentară simplă, aduce la Chişinău forţe suplimentare de poliţie, 
din Transnistria şi Tighina, ostile prim-ministrului (prezenţa lor în 
jurul parlamentului o confirmau şi numeroasele autobuze parcate 
mai jos de sediul legislativului, pe ale căror bampere se puteau citi 
însemnele de înmatriculare ale localităţilor de care aparţineau), asi-
gură prezenţa deputaţilor transnistreni la şedinţa de destituire a par-
lamentului, duşmănoşi şi ei faţă de premier, pe care pînă atunci nu-i 
aduceai în parlament nici cu arcanul, pentru că ei boicotau şedinţele 
lui din motive de ordin separatist etc.

„Era imaginea clară a unei lovituri de stat”. Participarea masivă 
a forţei de poliţie transnistriene la demiterea abuzivă a lui M. Druc 
demonstrează două lucruri demne de remarcat: politizarea excesivă 
a poliţiei moldovene şi comportamentul duplicitar al preşedintelui 
Snegur care, pe de o parte, se declara şi se prezenta neputincios cînd 
i se cerea să utilizeze poliţia pentru reprimarea secesionismului, iar 
pe de alta, folosea fără probleme poliţia transnistriană pentru înlătu-
rarea oponenţilor politici.

Pentru a-i îmbrobodi cît mai bine pe „iubiţii” lor moldoveni, adi-
că pentru a-i împiedica pe aceştia să înţeleagă caracterul adevărat, 
duplicitar, al politicii interne şi externe a statului pe care-l condu-
ceau (o politică pentru moldoveni, altă politică pentru nemoldoveni 
şi Rusia), M. Snegur şi acoliţii au lansat o mare zarvă politică în 
jurul referendumului asupra păstrării U.R.S.S., fixat pentru 17 mar-
tie 1991. 

Dat fiind faptul că prin canale confidenţiale şi aranjamente de 
culise, cunoscute atît la Chişinău, cît şi la Tiraspol, se lucra intens 
în vederea refacerii Uniunii Sovietice prin crearea C.S.I., accepta-
rea referendumului de către capii regimului separatist şi respingerea 
lui de către autorităţile moldovene deveneau pur şi simplu inutile. 
Din această cauză, gălăgia mare ce se făcea în jurul lui nu poate fi 
calificată altfel decît ca o acţiune propagandistică menită să inducă 
în eroare opinia publică, să distragă atenţia ei de la adevăratele pro-
bleme cu care se confrunta statul şi ţara, dar şi să ridice randamen-
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tele politice ale celor două clase diriguitoare în general şi ale celor 
doi prim-lideri în special. Neînţelegîndu-se acest element ascuns al 
politicii, atitudinile celor doi lideri politici faţă de referendum se 
dădeau drept manifestări ale devotamentului, patriotismului şi cu-
rajului celor doi (Snegur + Smirnov) faţă de cauzele şi interesele 
colectivităţilor pe care ei le reprezentau.

După destituirea premierului antipatic apăru o altă problemă 
prioritară din punctul de vedere al clasei conducătoare: organizarea 
alegerilor prezidenţiale şi cîştigarea lor de către M. Snegur. 

Campania preelectorală a început prin luna octombrie, scrutinul 
fiind fixat pentru data de 8 decembrie 1991. Eliminîndu-i din cursa 
electorală pe cei doi potenţiali concurenţi (M. Druc şi P. Lucinschi) 
printr-o manevră legislativă şi de data asta (adică prin introducerea 
unor restricţii în Legea cu privire la alegerea preşedintelui – obligati-
vitatea domiciliului permanent de zece ani în republica Moldova), M. 
Snegur rămîne singurul candidat cu şanse reale de a cîştiga alegerile.

Cînd Leonida Lari se afla în stradă printre mulţimea de români 
care protestau faţă de demiterea ilegală, arbitrară a lui Mircea Druc, 
unde chiar „începuseră încăierările dintre poliţie şi mulţimea care-l 
susţinea pe M. Druc”, Grigore Vieru declara, nedumerindu-i chiar şi 
pe cei care-l cunoşteau: „Deci, am sacrificat pe M. Druc fiind siliţi 
de împrejurări…”, „M. Snegur a fost alături de noi în momentele 
cele mai grele. Să-l lăsăm să muncească!” Şi l-au lăsat să munceas-
că, adică să facă ce vrea. Muncind, el ne-a făcut să cădem cît mai 
dureros şi în toate domeniile să ajungem cît mai jos.

Cu cît mai multă putere se concentra în mîinile lui M. Snegur, cu 
atît mai autoritar devenea stilul său de guvernare şi mai dezastruoa-
se consecinţele politicii sale şi, ca urmare, cu atît scădea încrederea 
în el a celor care-l alegeau. 

O mare spărtură în credinţa moldovenilor s-a produs după 21 
decembrie 1991, cînd proaspătul şef de stat a semnat Declaraţia de 
constituire a Comunităţii Statelor Independente şi de aderare la ea a 
Moldovei, dar mai ales după ce la urechile lumii a ajuns informaţia 
potrivit căreia şeful statului exercita presiuni asupra Prezidiului So-



186

vietului Suprem pentru al determina să includă în regim de urgenţă 
în programul său chestiunea ratificării actului semnat la Alma Ata. 

Starea de spirit a moldovenilor nemulţumiţi de ceea ce ei numeau 
politică de trădare naţională cel mai bine şi mai corect au exprimat-
o la vremea respectivă poeţii Grigore Vieru şi Leonida Lari, din ale 
căror scrieri politice vom reproduce aici pe cele ce urmează: „Am 
sprijinit, la început, pe M. Snegur şi am crezut în el, alături de cei-
lalţi oameni de creaţie. Din păcate, dl Snegur pare a fi în ultima vre-
me un conducător diletant, amator şi un trădător profesionist. Nu 
întîmplător majoritatea consilierilor l-au părăsit. De azi înainte, 
consilierul său principal va (rămîne) fi C.S.I.-ul care poate fi des-
cifrat astfel: cîrdăşie, siluire, incultură. După zîmbetul de fericire 
televizat care a pecetluit aderarea la C.S.I. se pare că dl Snegur nu 
are motive de îngrijorare: semnarea acordului i-a asigurat deja un 
loc călduţ în chiar inima Moscovei, la care dl Preşedinte, pare-se, 
ţine mai mult decît la pămîntul natal.” (decembrie 1991); 

„… Durerile nu se sting sub soare
Şi rănile nu se mai strîng nicicum – 
Din lupta noastră de eliberare
Nu ne-am ales decît c-un pumn de scrum.
Învinsă-i libertatea, zace-n sînge
Sub cizma unui dictator nebun
Şi-ntreaga gintă latinească plînge
C-am fost vînduţi chiar de Crăciun”.

(L. Lari, 24 decembrie 1991)
N. Iorga scria că „… singurele hotărîri pe care nimeni nu le poa-

te ataca şi critica sunt hotărîrile pe care le iau un neam întreg ca 
să-şi deschidă calea lui”. Declaraţia de suveranitate în cadrul URSS 
nu face parte din asemenea hotărîri, deoarece nu este rodul voinţei 
stăpînilor din totdeauna ai acestui pămînt şi pentru că ea deviază ne-
amul de la calea cea dreaptă şi firească.

Cu toate că Declaraţia de constituire a C.S.I. stipula că „statele 
independente… vor dezvolta relaţiile dintre ele pe baza recunoaş-
terii şi respectului reciproc a suveranităţii statale şi a egalităţii su-
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verane…, a principiilor egalităţii în drepturi şi a neamestecului în 
treburile interne, a renunţării la folosirea forţei şi a ameninţării cu 
forţa, a metodelor economice şi de altfel de a exercita presiuni…”, 
Federaţia Rusă nu s-a comportat faţă de Moldova conform spiri-
tului şi literei acestei Declaraţii: între 20.06.1992 – 10.08.1992 ea 
a încuviinţat închiderea gazoductului ce alimenta cu gaze naturale 
mai multe localităţi din dreapta Nistrului, între 3-10 iulie 1992 ea 
a permis separatiştilor să întrerupă livrarea energiei electrice către 
consumatorii din această zonă. 

La 19.06.1992 Rusia a consimţit blocarea căii ferate Tiraspol–
Chişinău; autorităţile ruseşti au permis transportarea pe căile ferate 
ale Rusiei a detaşamentelor armatei căzăceşti către zona de con-
flict din Transnistria, Banca Centrală a Rusiei şi-a adus contribuţia 
la dezbinarea sistemului bancar al Republicii Moldova, aprobînd 
deschiderea la Tiraspol a unei filiale a ei (12.03.1992) şi dispunînd 
blocarea conturilor bancare valutare ale unităţilor economice şi ale 
cetăţenilor Republicii Moldova; prin intermediul mass-media ru-
seşti permanent se dezinforma publicul şi se aţîţa lumea împotriva 
moldovenilor etc. 

În timp ce M.A.I. al Republicii Moldova informa societatea la 
17.12.1991 că „în ziua de 03.12.1991 între orele 5:00-5:30, forma-
ţiuni armate ale separatiştilor au declanşat fără nici un motiv, pe 
podul de la Dubăsari, tiruri din pistoale automate asupra postului 
de poliţie al M.A.I.” şi că „în urma tirului în rîndul poliţiştilor s-au 
înregistrat morţi şi răniţi” (din comunicatul M.A.I. din 17.12.1991), 
M. Snegur se adresa cetăţenilor moldoveni cu cuvintele: „… vă 
chem pe toţi la calm, … să nu răspundem provocărilor…”, „… şi vă 
mai solicit puţină răbdare… pentru a ne permite să procedăm la re-
forme adevărate ce necesită timp” (extras din Apelul lui M. Snegur 
din 18.12.1991).

Pentru că diversiunea Federaţiei Ruse faţă de Moldova continua, 
căpătînd forme din ce în ce mai variate şi mai periculoase, cu creşte-
re în intensitate, şi pentru că la această diversiune nu se răspundea în 
mod adecvat, mii de români din capitală şi din localităţi adiacente, 
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dar şi din cele mai îndepărtate, continuau să se adune zilnic în Pia-
ţa Marii Adunări Naţionale, unde discutau despre nenorocirile ţării, 
defilau prin faţa clădirilor guvernamentale, dar şi prin faţa blocului 
în care locuiau M. Snegur şi alţi demnitari, scandau lozinci anti-
prezidenţiale („Jos Snegur”, „Nu mai vrem nici un pic Preşedinte 
bolşevic”) şi pro-unioniste („Unire, acum”) şi altele.

Pentru a curma acţiunile protestatarilor, şeful statului cere cor-
pului de deputaţi să adopte Legea cu privire la apărarea onoarei şi 
demnităţii Preşedintelui Republicii şi Preşedintelui Parlamentului, 
deşi la adresa ultimului nu se scandau nici un fel de lozinci şi nu era 
îndreptată indignarea şi furia protestatarilor. În baza acestei legi, s-au
efectuat arestări arbitrare în rîndul manifestanţilor, s-au deschis în 
mod abuziv dosare şi s-au pronunţat sentinţe disproporţionate. 

Ca exemplu în acest sens poate servi ridicarea de la domiciliu, 
încarcerarea, deschiderea dosarului, anchetarea şi judecarea cetăţea-
nului Ion Pîslaru, omniprezent mai ales la toate manifestaţiile paşni-
ce din centrul Chişinăului, care a fost declarat „vinovat de săvîrşirea 
infracţiunii prevăzute de art. 2036 al. 4 al Codului Penal al Moldo-
vei” (insultarea în public a Preşedintelui Republicii) şi căruia i s-a 
aplicat o „pedeapsă de cinci luni muncă corecţională la locul de 
muncă cu reţinerea în folosul statului a 20% din salariul lunar”. 

Procedurile judiciare descrise s-au bazat pe declaraţiile unor 
martori poliţişti care în timpul manifestaţiilor se aflau în exerciţiul 
funcţiunii şi pe „informaţia prezentată de către Preşedintele M. Sne-
gur Parlamentului la 05.03.1992, el întorcîndu-se în Republică din 
călătoria de peste hotare a fost întîmpinat cu strigăte „Jos Snegur”. 
El consideră aceasta cea mai mare insultă, că chiar să nu fi făcut în 
viaţa sa pînă acum nimic pentru destinele poporului, să-şi fi făcut, 
aşa, numai nişte îndatoriri naţionale, totuna nu merita această în-
josire.” (redactarea aparţine autorilor rechizitorului şi sentinţei). 

După cum rezultă, Ion Pîslaru a fost pedepsit pentru că mulţimea 
de oameni, din care făcea parte şi el, scanda lozinci „deosebit de 
neruşinate la adresa Preşedintelui M. Snegur: „Snegur - trădător”; 
„Snegur - comunist”; „Snegur - Iuda”; „Snegur - Brejnev”; „Sne-
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gur - porc”; „Snegur la balcon”, „Poliţia la Nistru” şi deoarece 
„cuvîntul „trădător”, scandat în zilele de 4 şi 5 martie 1992 de 
către mulţime, prezenta o încărcătură semantică negativă, insultă-
toare” (şi aceste redactări aparţin aceloraşi autori).

La ceea ce s-a arătat mai înainte cu cîteva rînduri mai putem 
adăuga că „dosarul” de cetăţean şi de fiu al acestui pămînt al lui 
Ion Pîslaru conţine şi astfel de fapte: după ce a fost pus în libertate 
(căci anchetarea a durat mai mult timp, pentru a demonstra că aşa se 
va proceda cu oricine va încerca să „insulte” pe Preşedintele ţării), 
dumnealui s-a înscris ca voluntar şi s-a dus în zona de conflict ca 
să-şi apere patria şi demnitatea, unde întîmplător a călcat pe o mină 
plasată de vrăjmaşi care i-a mutilat trupul pentru tot restul vieţii, de 
parcă nu era de ajuns că sufletul îi era deja schilodit de perversiunile 
politice moldovene şi ruseşti.

Dovezi că şi la Chişinău, ca şi în Transnistria, se lovea neruşinat 
şi brutal în conştiinţa naţională a românilor, în unitatea lor naţională 
şi în patriotismul lor.

După cum se ştie, Republica Moldova şi-a proclamat indepen-
denţa mult mai tîrziu decît alte foste republici sovietice, să zicem, 
ţările baltice. Explicaţia cea dreaptă a acestui fenomen trebuie cău-
tată în mentalitatea clasei conducătoare moldovene care, la momen-
tul respectiv, lega viitorul Moldovei de evoluţia politică din Rusia, 
ca parte constitutivă de bază şi hotărîtoare a Uniunii Sovietice, mai 
precis, de raportul dintre forţele comuniste ortodoxe, care încercau 
să asigure supravieţuirea cu orice preţ a URSS, şi forţele democrati-
ce ruse care acceptau moartea imperiului şi tran sformarea lui într-o 
comunitate de state cu independenţe limitate, dominate de Rusia. 

În timp ce M. Snegur şi camarazii săi politici se dedicau în între-
gime creării unei astfel de comunităţi, forţele ostile independenţei 
îşi făceau mendrele. 

Pe la sfîrşitul lunii decembrie 1991, cînd Republica Moldova se 
ruina văzînd cu ochii, Preşedintele Snegur era preocupat de pregăti-
rea alegerilor prezidenţiale directe, ce urmau să-i asigure trecerea de 
la statutul de şef de stat ales de parlament la statutul de ales de „tăt 
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nărodul”. Şi asta, în loc să se ocupe de soluţionarea unor probleme 
naţionale, cum era, de pildă, cea a organizării Armatei Naţionale, 
unica forţă capabilă să pună stavilă serioasă în faţa tendinţelor de 
dezbinare a statului nostru!

Încetul cu încetul, nomenclatura comunistă ne-a aruncat în vîl-
toarea conflictului armat din primăvara şi vara anului 1992.

La 1 martie 1992, efective ale regimului secesionist din Tiraspol 
şi unităţi de cazaci din Rusia au atacat postul de poliţie din Dubăsari 
– ultima unitate de poliţie din Transnistria care la acea dată se mai 
afla în subordinea Ministerului de Interne al Republicii Moldova.

După unii autori locali, această ciocnire armată ar marca începu-
tul ostilităţilor dintre pretinsa Republică Moldovenească Nistreană 
şi Republica Moldova.

În timpul evenimentelor din anii 1989-1992 din Republica Mol-
dova, la Tiraspol s-a remarcat grupul de patrioţi moldoveni în frunte 
cu Ilie Ilaşcu.

În primele zile ale lunii iunie 1992, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc, 
Alexandru Leşco, Tudor Petrov- Popa şi Petru Godiac au fost ares-
taţi. Pentru că gîndeau româneşte, sprijineau deschis şi activ inte-
gritatea Republicii Moldova, apărau cinstea şi demnitatea neamului 
lor.

Detenţia preventivă a celor cinci patrioţi români a durat pînă la 
finele anului 1993. În timpul anchetei Andrei Ivanţoc şi Tudor Pe-
trov-Popa au fost supuşi tratamentului cu preparate chimice, iar Ilie 
Ilaşcu a fost supus unor chinuri fizice şi morale.

Dosarele patrioţilor moldoveni au fost întocmite cu grave încăl-
cări ale legii. „Mărturiile lui Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa au 
fost obţinute prin tortură, şi în perioada în care ei nu aveau acces la 
vreun avocat” (Din concluziile avocaţilor).

După opt luni de detenţie preventivă, patrioţii moldoveni au fost 
aduşi în faţa instanţei judecătoreşti de la Tiraspol.

De la proces au lipsit reprezentanţii Judecătoriei Supreme a Re-
publicii Moldova, Televiziunea Naţională de la Chişinău, repre-
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zentanţii partidelor politice din Republica Moldova şi cei ai presei 
scrise de la Chişinău. Deşi oficialităţile moldovene aveau obligaţia, 
conform legii şi moralei, să-i apere.

La 9 decembrie 1993, patru patrioţi moldoveni au fost condam-
naţi la ani grei de închisoare. Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa 
au fost osîndiţi la 15 ani privaţiune de libertate iar Ilie Ilaşcu – con-
damnat la moarte prin împuşcare.

După pronunţarea sentinţei, autorităţile de la Chişinău n-au făcut 
nimic pentru eliberarea deţinuţilor politici din închisorile ruseşti din 
Transnistria. Mai mult, M.Snegur şi P.Lucinschi l-au tratat mereu pe 
I.Smirnov de la egal la egal.

Presa din Rusia şi din Republica Moldova dezinforma opinia pu-
blică despre injustiţia de la Tiraspol. Oameni de rea-credinţă scor-
neau şi răspîndeau minciuni despre cei cinci martiri. Influenţaţi de 
aceşti şi de alţi factori, moldovenii basarabeni n-au reacţionat cum 
ar fi fost normal la fărădelegile autorităţilor de la Tiraspol.

La manifestaţiile stradale săptămînale organizate la Chişinău de 
Frontul Popular pe durata anchetei şi judecăţii grupului Ilaşcu (iunie 
1992-decembrie 1993), la marşurile de protest împotriva simulacru-
lui de justiţie din stînga Nistrului veneau mereu cam aceeaşi oameni 
şi în număr de doar cîteva sute. 

Atitudinea majorităţii basarabenilor de atunci faţă de cele cinci 
victime ale imperialismului rusesc a fost negativă şi a echivalat cu 
un act de înaltă trădare colectivă.

Da, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc, Alexandru Leşcu, Tudor Petrov-
Popa şi Petru Godiac sînt şi victimele unei trădări colective inspirate 
abil de cei sus-puşi.

Operaţiile părţii moldovene (dacă le-am putea numi aşa şi după 
constatările ce urmează) se desfăşurau după o regulă pe cît de stra-
nie, pe atît de incompatibilă cu cele mai elementare norme ale artei 
militare: îndată ce vreo unitate moldoveană reuşea, cu mari riscuri 
şi enorme sacrificii, să pună stăpînire pe vreo poziţie separatistă sau 
să elibereze de bande smirnoviste vreo localitate, de sus venea un 
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ordin prin care se cerea ca unitatea respectivă să părăsească locali-
tatea sau să abandoneze poziţia cucerită. După această regulă a fost 
părăsit oraşul Tighina, iar centrul raional Dubăsari, fiind eliberat de 
trei ori de către poliţiştii şi voluntarii noştri, tot de atîtea ori a fost 
cedat separatiştilor fără ca aceştia să depună vreun efort.

Bazîndu-ne pe informaţia generalului Pavel Creangă ce scria că 
„în timpul activităţii Statului Major al Comandamentului Suprem, 
din partea domnului comandant şef nu am primit nici o dispoziţie 
scrisă” (vă puteţi imagina un război pentru apărarea independenţei 
şi integrităţii teritoriale a statului, în care conducerea ţării şi Statul 
Major să nu-şi coordoneze activitatea prin ordine şi dispoziţii scrise 
şi semnate de respectivii demnitari militari şi civili?), putem trage 
concluzia că arbitrarele ordine de retragere de pe poziţiile cucerite 
cu atîta greu de luptătorii noştri nu sunt fixate nicăieri. De ce oare?

Să ne amintim de încă alte cîteva aspecte stranii ale conflictului 
transnistrian din primăvara şi vara anului 1992. În primul rînd este 
vorba de interzicerea tacită a operaţiunilor ofensive pe toată lun-
gimea tranşeelor de la Coşniţa pînă la Cocieri. Lumea era obligată 
să stea cuminte în adăposturi, nimeni nu avea voie să critice aceas-
tă regulă, s-o pună la îndoială sau s-o încalce. Dacă, totuşi, cineva 
se încumeta să iniţieze vreo acţiune de distrugere a forţei inamice, 
acesta risca să nu se mai întoarcă viu şi nevătămat din acea opera-
ţiune, pentru că ori era împuşcat din spate de ai săi, ori cădea într-o 
cursă din timp pregătită de către duşmani.

Se interzicea şi se pedepsea foarte aspru introducerea publicaţii-
lor libere în zona de conflict (Literatura şi Arta, Glasul Naţiunii şi 
altele) pentru că în ele se punea la îndoială patriotismul conducăto-
rilor de atunci ai statului şi se publicau informaţii veridice despre 
modul în care se desfăşurau operaţiunile militare. În schimb, în acea 
zonă se transporta aproape fără restricţii şi în cantităţi nelimitate 
licorile lui Bachus, pentru ca moldovenii din tranşee, buni de pahar, 
dar flămînzi, prost îmbrăcaţi şi încălţaţi şi, în plus, permanent supra-
vegheaţi de securitate şi de ofiţerii lor, şi obligaţi să se conformeze 
regulilor de război prestabilite (dar neacceptate de către mulţi dintre 
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ei), să nu mai înţeleagă unde şi de ce se află: ori la sărbătoarea Ba-
chanalelor, ori la luptă pentru independenţa şi integritatea patriei.

Este cunoscut şi faptul că grupuri de apărători ai independenţei 
Republicii Moldova se duceau în vizită la „camarazii” lor din tran-
şeele adverse, după ce în prealabil se înţelegeau în acest sens, prin 
mijloace de comunicare fără fir, cu comandanţii de acolo, sub pro-
tecţia unui steag alb, ca în condiţii de adevărat război, unde se bea 
vin şi votcă, şi se mînca conserve româneşti, oficial aceste „vizite” 
dîndu-se drept acţiuni de spionaj, în timpul cărora gazdele erau „li-
chidate” de către vizitatori, chipurile.

Un detaşament de voluntari moldoveni condus de Filip Lupaşcu 
ce a întreprins un atac partizan, adică neadmis de Comandamentul 
forţei moldovene, asupra unui sector al poziţiei inamice a fost di-
strus în împrejurări asemănătoare celor descrise mai înainte. 

Într-o discuţie cu unul dintre supravieţuitorii acelui măcel aranjat 
nu fără contribuţia trădătoare a aşa-zişilor „ai noştri”, cu regretatul 
Ion Căpăţînă, mi s-a spus: „Am declanşat atacul din iniţiativa echi-
pei, deoarece acolo nimeni nu vroia să facă ceva pentru a-i pedepsi 
pe separatişti”. 

Grigore Vîrtosu, cunoscut patriot moldovean, voluntar şi coman-
dant al unei maşini blindate, originar din satul Cîrnăţeni, tată al mai 
multor copii, adept al unui război adevărat împotriva separatiştilor, 
şi-a găsit moartea tot în împrejurări stranii: el a fost omorît într-o 
zonă a oraşului Tighina controlată de ai săi, fiind ciuruit de gloanţe 
de la distanţă mică, din spate, chiar în ziua în care intenţiona să se 
deplaseze la Chişinău, împreună cu echipajul pe care-l conducea, 
pentru a protesta în public, la radio, TV şi în presa scrisă, faţă de 
modul în care se ducea războiul de independenţă şi faţă de rezulta-
tele nule ale acestuia, intenţia şi scopul exprimîndu-şi-le în repetate 
rînduri în ajunul preconizatei plecări, în prezenţa camarazilor săi de 
luptă fără să bănuiască că de acolo i s-ar putea trage moartea.

Deci, G. Vîrtosu a fost omorît într-un loc controlat de unităţile 
sale şi nu „pe cîmpul de luptă”, cum s-a afirmat anterior într-un ma-
terial de presă. Evident, acest caz implica deschiderea unei anchete, 
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iar trupul lui trebuia să fie transportat la Chişinău pentru a fi supus 
unei expertize medico-legale, pentru a stabili împrejurările morţii 
sale… Dar nu s-a întreprins nimic în această direcţie. Toate acestea 
oare nu denotă faptul că patriotul moldovean a putut fi omorît chiar 
de ai săi pentru că încercase să se opună modului mai mult decît 
dubios de ducere a războiului?!

G. Vîrtosu este unul dintre patrioţii basarabeni care cel mai mult 
merită onorurile ce i se cuvin unui adevărat erou naţional. Dar statul, 
pentru a cărui independenţă şi integritate teritorială acesta a luptat, 
a procedat în aşa fel încît lumea să-l uite cît mai repede posibil, pe 
copiii lui lăsîndu-i să trăiască în sărăcie. Doar ziarul „Ţara” a rele-
vat calităţile patriotice ale aceluia care a fost G. Vîrtosu (a se vedea 
„Ţara” din 4 august 1992).

Tot inadecvată a fost şi atitudinea nomenclaturii conducătoare 
faţă de problema înarmării poliţiştilor, dar mai ales a voluntari-
lor. Iniţial, aceştia au fost lăsaţi să stea în faţa poziţiilor separatiste 
aproape cu braţele goale. Numai după ce mai mulţi dintre luptători 
şi-au manifestat nemulţumirea în mod deschis şi hotărît, depozitul 
de armament de la Hlinaia şi-a deschis uşile şi pentru ei. Arme li s-au
dat, dar cartuşe nu prea, temîndu-se, probabil, ca să nu întreprindă 
vreo acţiune ofensivă neautorizată de către cei mai mari. 

Pe conştiinţa nomenclaturii de la Chişinău şi Tiraspol rămîne şi 
moartea ostaşilor moldoveni din cea de-a doua companie a batalio-
nului 3 de infanterie moto, la intrarea în oraşul Tighina, lîngă cetate, 
într-un loc viran şi neted ca palma, lipsit de condiţii geografice de 
adăpost sau de altă natură. Mitraliaţi şi bombardaţi din toate părţile 
de către separatişti şi ostaşi ai armatei ruse din cetate şi din unită-
ţile militare de vizavi, ei nu puteau să se apere, pentru că fuseseră 
trimişi la război ca la plimbare cu autobuzul prin locurile istorice 
ale oraşului nistrean, fără arme şi muniţii, acestea fiind transportate 
separat, „din urmă”. 

Despre numărul morţilor şi răniţilor şi despre împrejurările în 
care ostaşii noştri şi-au pierdut viaţa sau au rămas schilozi, dl gene-
ral Pavel Creangă nu consideră necesar să-şi amintească, pentru că 
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acest fapt îl dezonorează. El doar constată rigid că „lîngă autobuze 
zăceau morţi şi răniţi” şi că „majoritatea soldaţilor noştri au reuşit 
să sară din autobuze şi să se îndepărteze la distanţă de siguranţă”. 
Nu scrie dînsul nici despre faptul că mulţi dintre acei ostaşi au mu-
rit cu zile, pentru că bestiile rusofone n-au dat voie medicilor să se 
apropie la timp de locul măcelului şi să acorde răniţilor asistenţa 
medicală necesară.

Înaintea acţiunii sîngeroase îndreptată împotriva unor oame-
ni fără apărare, mai precis la 18.12.1991, M. Snegur declara sus 
şi tare că „Nu concilierea înseamnă trădare, după cum strigă unii. 
Dimpotrivă, am putea considera drept trădare de neam comiterea 
greşelilor ce se soldează cu pierderi de vieţi omeneşti” (din apelul 
Preşedintelui către cetăţenii Republicii Moldova). 

Cine n-ar vrea să ştie dacă domnului M. Snegur şi după acel omor 
în masă comis cu mare cruzime i-ar mai ajunge curaj să-şi reafirme 
declaraţia cu privire la trădarea de neam?

Mult timp a trecut de atunci, dar nimeni nu a fost tras la răspun-
dere, nici din partea Tiraspolului, nici din cea a Chişinăului, pentru 
omorîrea unor ostaşi dezarmaţi. Ce-i drept, s-a găsit un ţap ispăşitor: 
generalul T. Dabija care a fost retrogradat de către dl M. Snegur. 

Pentru a-şi asigura un viitor fără probleme şi pentru a arunca vina 
asupra adversarului său politic – M. Snegur, dl general Creangă ţine 
să accentueze: „Consider necesar să subliniez că Statul Major n-a 
fost implicat în luarea deciziei de a introduce trupe în oraşul Bender 
pe data de 19 iulie”. Privitor la hotărîrea de a scoate din funcţiune 
podul din preajma Tighinei, cu ajutorul aviaţiei, dl Creangă din nou 
se declară absent: „În lipsa mea, la punctul de comandă s-a adoptat 
o cu totul altă hotărîre. Şi atunci s-au ridicat M.I.G.-urile”. 

Analizînd executarea deciziilor militare care au fost luate fără 
ştirea dlui general Creangă vom concluziona că toate acţiunile în-
treprinse au avut rezultate nefericite: cea de-a doua companie a ba-
talionului 3 de infanterie moto trimisă în misiune de luptă la Tighi-
na a fost atacată prin surprindere şi distrusă. Bombele aruncate de 
M.I.G.-urile „noastre” au căzut departe de ţintă, podul de la Tighina 
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rămînînd intact. De ce oare? Să fie la mijloc o simplă coincidenţă? 
Sau un prilej de meditaţie asupra modului în care se păstrau secrete-
le statului în acea perioadă?

Cu toate că existau dovezi concrete, eşalonate în timp, cunoscute 
şi opiniei publice, care demonstrau amestecul Federaţiei Ruse în 
treburile interne ale Republicii Moldova (să ne amintim doar de in-
vazia cazacilor ruşi din ianuarie – februarie 1992), deşi forţe armate 
ale acestei ţări (cazacii şi militarii armatei a 14-a) făceau cauză co-
mună cu unităţile militare ale regimului secesionist şi toate launloc 
săvîrşeau ravagii în zona transnistriană şi în oraşul Tighina (între 2 
şi 5 aprilie 1992 spitalul clinic de traumatologie din Chişinău înre-
gistra 50 persoane ucise şi 180 persoane rănite, în rîndul poliţiştilor 
şi populaţiei civile), factorii de decizie de la Chişinău semnau la 6 
aprilie 1992 protocolul de stabilire a relaţiilor diplomatice între Re-
publica Moldova şi ţara agresoare, la nivel de ambasade.

Statul Major al comandamentului suprem a fost înfiinţat la înce-
putul lunii aprilie 1992, deci în toiul conflictului armat. După cum 
afirmă şi Pavel Creangă, autorul cărţii „Vreau să povestesc…”, din 
vina dlui M. Snegur, abia după aproape două luni de la declanşarea 
conflictului au fost date dispoziţii pentru desfăşurarea punctului de 
comandă de la Holercani cu misiunea de a lua asupra sa comanda 
tuturor forţelor moldovene din zona de război. 

Mai tîrziu decît o impunea situaţia, pe la începutul lui martie a 
aceluiaşi an s-a decretat mobilizarea rezerviştilor pentru suplimenta-
rea şi consolidarea forţelor de poliţie angajate în conflict. După cum 
informează Pavel Creangă, din cei 2500 de rezervişti mobilizaţi de 
Comisariatul Militar Cahul au fost selectaţi pentru a fi expediaţi pe 
poziţiile de la Cocieri şi Coşniţa circa 600 persoane. La selecţie se 
urmărea, între altele, ca aceste persoane să nu fie membri sau sim-
patizanţi ai Frontului Popular din Moldova.

Suntem îndreptăţiţi să spunem că perioada iniţială de pregătire a 
primelor unităţi militare moldovene capabile să efectueze operaţiu-
ni concrete coincide cu timpul declanşării şi desfăşurării războiului 
transnistrian. 
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Predecesorul Ministerului Apărării, Departamentul Militar al 
Republicii Moldova, şi-a consacrat activitatea cu precădere asupra 
unor domenii temporare şi secundare, în mare parte chiar îndoiel-
nice din punct de vedere al utilităţii şi eficacităţii lor în raport cu 
complexitatea împrejurărilor în care îşi ducea existenţa tînărul stat 
moldovenesc: politica de cadre care atunci se reducea la formaliza-
rea repatrierii ofiţerilor din armata sovietică, culegerea informaţii-
lor, serviciul militar alternativ şi serviciul tehnic preocupat mai ales 
de prevenirea evacuării ilicite a tehnicii militare şi a materialelor de 
război din Moldova către alte zone ale spaţiului ex-sovietic. 

În timpul conflictului armat din primăvara şi vara anului 1992 şi ul-
terior, treburile Armatei au fost conduse, la nivel suprem, de domnii M. 
Snegur (Şef de stat, comandant şef), Ion Costaş (General, Ministru al 
Apărării Naţionale din februarie pînă la 19 iulie 1992) şi Pavel Creangă 
(General, Prim adjunct al Ministerului Apărării, din 25.05.1992 pînă la 
19.07.1992, cînd a fost numit Ministru al Apărării Naţionale, post în 
care s-a aflat pînă la 14 ianuarie 1997). În acest răstimp, eşalonul supe-
rior al conducerii armatei a fost măcinat de tot felul de acţiuni reproba-
bile: rivalitate, suspiciune, chemări în faţa justiţiei, uneltiri etc.

Toate laolaltă s-au răsfrînt negativ asupra capacităţii de apărare 
a statului şi, în special, asupra moralului şi disciplinei combatanţi-
lor, dar şi asupra mersului negocierilor cu separatiştii din iunie-iulie 
1992, încheiate cu elaborarea proiectului „Convenţia cu privire la 
principiile reglementării paşnice a conflictului din zona nistreană a 
Republicii Moldova”.

La negocierile cu Tiraspolul Chişinăul a fost reprezentat de o 
echipă de negociatori în frunte cu generalul Pavel Creangă, adept al 
„războiului de poziţii” şi al încheierii conflictului în orice condiţii, 
permanent preocupat de prevenirea „preluării în întregime de către 
anumite forţe a controlului asupra armatei” şi de „respectarea prin-
cipiului neamestecului armatei în procesele politice”. 

Evident, generalul P. Creangă, desprins de glia strămoşească încă 
din fragedă tinereţe, educat şi instruit în spiritul aşa-zisei măreţii 
ruseşti, nu putea gîndi, simţi şi reacţiona la evenimentele la care 
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participa ca un moldovean veritabil, ca un voluntar, un poliţist sau 
un rezervist, participant la acele evenimente complicate.

Tratativele s-au desfăşurat după nişte reguli care favorizau partea 
adversă, reprezentanţa Moldovei nefiind în stare să-şi impună punc-
tul de vedere. Graba în care s-a încheiat Convenţia de asemenea a 
afectat interesele părţii moldovene. Deşi articolul 1 al Convenţiei 
stipulează „retragerea unităţilor părţilor în conflict”, din zonă au 
fost evacuate doar contingentele şi tehnica militară ale Republicii 
Moldova. Unităţile militare ale celorlalte părţi semnatare ale con-
venţiei şi azi clocesc în fosta zonă de conflict!

7. „Să spuneţi oamenilor adevărul…”

(Spovedaniile celor minţiţi şi trădaţi, realizate după reportajele 
Valentinei Ursu publicate ulterior sub titlul generic „Rîul de sînge”, 
în anul 1993)

Transnistria. Martie-Aprilie 1992 „Am auzit că la Tiraspol şi-a 
ţinut lucrările sesiunea Sovietului Suprem al autoproclamatei repu-
blici nistrene. Deputaţii de acolo au vorbit despre trecerea pe picior 
de război a tuturor uzinelor şi fabricilor. Ne aşteptăm la noi acte de 
agresiune din partea separatiştilor. Cu părere de rău, nu cunoaş-
tem care-s intenţiile conducerii Republicii…”. „Mă numesc Iurie 
Tabun, poliţist. Am fost atacaţi din direcţia Dubăsarilor, pe unde in-
amicul ne împroaşcă cu rachete de sistemul „GRAD” („grindină”). 
O parte din rachete sunt îndreptate spre Coşniţa, altele – spre satul 
Pohrebia. La Doroţcaia sunt concentraţi mercenari cazaci din Ru-
sia şi militari ai regimului separatist… Ne aflăm pe linia întîi. Toată 
noaptea am săpat tranşee… Am aflat că în satele Coşniţa, Pohre-
bia şi Pîrîta sunt oameni care-i susţin pe separatişti, aprovizionîn -
du-i cu mîncare şi băutură, şi informîndu-i despre poziţiile noastre. 
Avem nevoie de tehnică, fără ea nu putem face nimic… Noi am dat 
jurămîntul să luptăm pentru integritatea şi independenţa Moldo-
vei”. „Nimeni nu ne-a trimis aici cu sila. Am fost chemaţi de oameni 
care au fost siliţi să-şi părăsească casele şi care stăteau lîngă podul 
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de la Vadu-lui-Vodă plîngînd… Am alungat gardiştii lui Smirnov 
din Coşniţa. Dacă cineva ne-ar ordona să mergem înainte, vom mai 
elibera şi alte localităţi. Dar bănuiesc că nimănui nu-i pasă de noi. 
De patru zile stăm aici fără apă… Nu ne ajunge armament. De ce 
nu ni se dau arme, doar nu suntem criminali? Ne revine cîte o armă 
automată la trei poliţişti” (plutonierul de poliţie Cebotaru). „Au fost 
create atîtea comisii de conciliere, dar nici un rezultat…, nu avem 
încredere că acest conflict va fi soluţionat pe cale paşnică… E tim-
pul să arătăm că suntem stăpîni ai acestui pămînt” (locotenent de 
poliţie Măriuţă). „Efectivul batalionului numărul 1 se află pe poziţii 
de două săptămîni, schimbul nu ne vine. În această groapă săpată 
de noi, de trei metri pătraţi, stăm 10 băieţi. La 2 martie am venit 
îmbrăcat în aceste haine şi de atunci nu le-am mai dezbrăcat. Dar 
cui îi pasă de noi?… De ce stăm pe loc, de ce nu pornim înaintarea? 
De ce nu ne vine în ajutor poporul? Ne simţim uitaţi de toată lumea 
şi de Dumnezeu…” (Valeriu Marcuţă, sergent în batalionul de poliţie 
nr. 6). „Vrem să se ducă acasă cazacii ruşi… Totdeauna primim oas-
peţii ca pe nişte oameni, dar aceştia sunt nişte călăi”. „Ne aflăm pe 
dealul satului Coşniţa… Gloanţele inamicului ne-au omorît cîţiva 
tovarăşi de luptă… Luptăm pe viaţă şi pe moarte, ori murim cu toţii, 
ori mergem înainte”. „Duşmanii îşi întăresc poziţiile, construiesc 
fortificaţii, ne pregătesc moartea. Cu cît mai repede vom înainta, cu 
atît va fi mai bine” (locotenentul Mihai Tomacinschi, batalionul nr. 1,
 şef al statului major). „Separatiştii nu respectă înţelegerile stabilite 
la întrunirea celor patru miniştri” (Petru Ciolan, locotenent-colo-
nel). „Am primit ordin să nu deschidem focul. După cum vedeţi, noi 
respectăm acest ordin” (Mihai Tomacinschi). „Numai în localita-
tea Doroţcaia separatiştii au distrus 32 case cu ajutorul rachetelor 
„ALAZAN”, provocînd numeroase victime în rîndul sătenilor” (Mi-
hai Tomacinschi). La începutul lunii aprilie 1992, „în zona conflic-
tului se menţine calmul” (Valentina Ursu, reporter, Chişinău).

Tighina, iunie 1992. „… toată ziua s-au dus lupte crîncene. Spre 
seară s-a auzit ordinul de retragere. Nimeni nu ştie cine l-a dat. Toţi 
se retrag din Tighina spre satul Varniţa, demoralizaţi şi decepţio-



200

naţi…”. „… rămîne necunoscut numele celui care a dat ordinul de 
retragere…”. „Un ordin negîndit. Ne mai trebuia puţin şi poate tre-
ceam Nistrul. Posibil că am fi putut ajunge chiar pînă la Tiraspol”. 
„Nimeni din autorităţi, din factorii de decizie, n-a venit, cel puţin, să 
ne susţină moral”. „În apropierea unităţii militare din Tighina zac 
corpurile neînsufleţite ale feciorilor acestui pămînt…”. „Au murit 
mulţi… Adunam de pe caldarîm mîini, picioare, capete pentru a le 
înveli în saci şi a le transporta acasă sau la morgă. Mulţi au rămas 
îngropaţi în tranşee, îngropaţi de vii”. „Tancurile armatei ruseşti au 
trecut peste poziţiile noastre, lăsînd în urma lor carne vie”. „În noi 
se trage din toate părţile şi din toate tipurile de armament”. „Trei 
zile şi trei nopţi am stat înfometaţi, fără o bucată de pîine, fără o 
cană de apă. Ne dădeau cîte o bucăţică de pîine cei mai viteji lo-
cuitori ai satului Varniţa, care se strecurau prin ploaia de gloanţe 
pentru a ne aduce hrana pe poziţii”. „Ce-i drept au fost aduşi tineri 
din Armata Naţională… Dar cum se explică faptul că armata a sosit 
fără comandanţi”. „Mulţi dintre băieţi, tineri de 18-19 ani, veneau 
la noi, la poliţişti, şi ne întrebau: ce să facem, nene?”. „Am rămas 
lîngă pod doar 7 poliţişti de la Anenii Noi”.

„Pe cîmpul de luptă ne-au adus noaptea, neştiind unde ne aflăm 
şi ce trebuie să facem. Nu primisem nici un ordin. Nici comandantul 
nostru nu ştia care era sarcina noastră. Ne-am organizat singuri şi 
am pornit la luptă. Ne gîndeam să ocupăm podul ce leagă Tighina 
cu Tiraspolul. Am trimis băieţi cu o maşină blindată, dar imediat a 
fost distrusă…”. „Cel puţin trebuia să ni se arate pe hartă încotro 
să mergem, ce obiectiv trebuie să luăm, din ce parte să ne păzim, 
unde se află duşmanul…”. „Serviciul lor de recunoaştere ştia din 
timp că noi ne vom deplasa spre pod. Ai noştri, însă, nu ne spuneau 
nimic… Cînd au început a trage cu rachete „ALAZAN” şi din tan-
curi, ne-am întors înapoi…”. „Din proprie iniţiativă ne-am adunat 
în tranşee şi timp de 24 ore ne-am menţinut pe poziţii. Luptam cu 
pistoale mitralieră împotriva tancurilor”. „Am distrus şi noi patru 
tancuri ale inamicului. Dar aceasta ne-a costat vieţile a mai mult de 
jumătate din numărul camarazilor de luptă”. „Am stat în inima Ti-
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ghinei o zi şi o noapte. Apoi a venit şeful statului major de brigadă şi 
ne-a spus: „Băieţi, trebuie să facem ceva pentru a nu mai sta aici”.

„Suntem din primul batalion de Floreşti al Armatei Naţionale. 
Înainte de a ne aduce aici, ne-au dat asigurări că n-o să luptăm pe 
prima linie, că vom fi în rezervă. Comandanţii noştri de patru ori 
ne-au trimis în oraşul Bender şi tot de-atîtea ori ne-au chemat în-
apoi, în satul Varniţa. Aflîndu-se aici, ei doar cronometrau durata 
marşurilor noastre. Îşi băteau joc de noi”. „Nu e clară atitudinea 
generalului Dabija faţă de cele ce se întîmplă aici. Văzînd cadavrul 
unui plutonier, generalul mi-a spus, arătînd cu degetul: „Iată pier-
derile. Şi încă mulţi vor mai fi de aceştia”. Un camarad al nostru 
i-a cerut un aruncător de mine, de care aveam nevoie ca de aer, iar 
generalul i-a răspuns: „Du-te şi-ţi cumpără, dacă-ţi trebuie”. Oare 
asta nu e bătaie de joc?”. 

„Pe podul de la Nistru, în timpul primului atac, inamicul înain-
ta cu trei tancuri. Au ieşit înaintea lor colonelul Carasiov, coman-
dantul brigăzii şi locotenent-colonelul Valentin Chihadarin. Primul 
tanc a reuşit să ajungă în centrul Tighinei… Tancul era condus de 
un ofiţer al armatei ruse. Iată şi documentele lui, livretul militar şi 
buletinul de identitate…”

„În urma celui de-al treilea atac de tancuri, am rămas foarte 
puţini în viaţă. Zeci de băieţi de-ai noştri au ars de vii. Voiam să 
adunăm morţii, dar era imposibil, trăgeau continuu. O blindată cu 
răniţi s-a îndreptat spre Varniţa, dar a fost distrusă şi toţi băieţii din 
ea şi-au pierdut vieţile. Pe nimeni n-am putut salva”.

„Pe băieţii noştri omorîţi lîngă cetate i-au strîns grămadă şi au 
mers cu tancurile peste ei, apoi i-au dus în centrul oraşului, dîndu-i 
drept „victime ale românilor”.

„Să spuneţi oamenilor adevărul curat despre luptele crîncene de 
la Doroţcaia, Cocieri şi Tighina”.

Apărarea sediului poliţiei din Tighina s-a asigurat cu precădere 
din iniţiativa comandanţilor locali (Victor Gusleacov, Anton Gamu-
rari, Eugen Pîslaru şi alţii), prin colaborarea militară dintre ei şi prin 
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iscusinţa, curajul şi jertfa de sine ale ofiţerilor şi ale echipelor de 
sacrificiu pe care ei le comandau. Eugen Pîslaru mărturiseşte:

„… Ultimul bastion al puterii de stat la Tighina era poliţia… 
Poliţiştii în frunte cu Victor Gusleacov au suportat toate chinurile 
şi batjocurile, dar au rezistat. Orăşelul Căuşeni se află între cele 
două focare de tensiune: aşa-zisa Găgăuzie şi Transnistrie. Împreu-
nă cu Anton Gamurari şi alţi comandanţi cu experienţă am depus 
un jurămînt, prin care ne-am obligat să menţinem sediul poliţiei din 
Tighina, oricît de mari vor fi greutăţile. Ne dădeam bine seama de 
riscul enorm la care ne expuneam, înţelegeam că sîngerosul conflict 
capătă amploare, dar nu mai aveam încotro: trebuia să intrăm în 
Tighina. Era vineri, pe la orele 18:00 îmi telefonează Victor Guslea-
cov: „Domnule Eugen Pîslaru, suntem încercuiţi, asupra sediului 
se trage din toate tipurile de arme. Avem opt răniţi. Un poliţist a fost 
omorît. Vă rog să ne veniţi în ajutor…” Peste cîteva minute după 
aceasta îmi telefonează adjunctul lui Victor Gusleacov, care mă în-
treabă, cu o voce mai mult tremurîndă: „Veniţi sau nu veniţi? Sun-
tem încolţiţi din toate părţile. Mobilizaţi oameni şi intraţi în oraş, 
în caz contrar suntem nimiciţi”. Le-am promis că pornim… L-am 
găsit pe comandantul detaşamentului de poliţie cu destinaţie spe-
cială, Anton Gamurari, ne-am sfătuit cum să procedăm… Poliţia 
din Căuşeni, cu circa 40 voluntari, plus două batalioane de poliţie 
specială, ne-am repartizat sarcinile pe care urma să le îndeplinim. 
Comunicam prin staţii de radio. Din Tighina ni s-a comunicat că 
serviciul de salvare local refuză categoric să acorde ajutor răniţilor 
de la secţia de poliţie, că muniţiile celor asediaţi erau pe sfîrşite 
şi că numărul victimelor creştea. Atunci ne-am decis să intrăm în 
luptă. Domnul Gamurari m-a întrebat dacă avem consimţămîntul 
celor de sus. I-am răspuns că da şi că trebuie să înaintăm. La intra-
rea în Tighina, am fost atacaţi dinspre combinatul de mătăsuri. Am 
introdus în luptă maşinile blindate. Mulţumesc Domnului că aveam 
şi un tun, care ne-a fost de mare ajutor. Lupta a durat vreo 30 de 
minute. Pierdusem legătura cu Gamurari. Mitraliera instalată pe 
maşina blindată ieşise din funcţiune. Aveam nevoie de susţinerea 
lui Gamurari… Între timp au mai sosit cîteva batalioane, tehnică 
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militară. A venit şi dl Victor Catană cu alţi ofiţeri. Ne-au informat 
că luptătorii de sub comanda lui Gamurari au rupt apărarea duş-
manului şi au ocupat poziţii noi şi că ne vin în ajutor. În Tighina am 
intrat cu foc, ţinînd calea spre sediul poliţiei. Adjuncţii mei au trimis 
imediat unităţi de transport după blocuri de beton armat pentru a 
închide şoseaua ce leagă Căuşeniul de Tighina. În ziua de sîmbătă, 
20 iunie, poliţiştii şi voluntarii au eliberat cartierele dinspre Cău-
şeni… M-am întors la Căuşeni ca să mobilizez voluntari. Pe par-
cursul nopţii am adunat 2000 voluntari, cei mai mulţi dintre ei fiind 
locuitori ai comunelor Ursoaia, Chircăieşti, Zaim, Hagimus, Otaci, 
Topuz, Săiţi şi orăşelului Căuşeni. Pînă la ora zece înarmasem 600 
voluntari. În noaptea de vineri spre sîmbătă a fost creat statul major 
în frunte cu colonelul Mihai Mămăligă. Mie mi-a revenit funcţia de 
prim-adjunct. Eram responsabil pe aprovizionare, dar participam şi 
la lupte. Un detaşament de voluntari din satul Chircăieşti în frunte 
cu primarul satului Victor Bădeanu, un grup de poliţie cu destinaţie 
specială condus de Sergiu Osman, alte cîteva echipe de poliţişti cu 
destinaţie specială dotate cu maşini blindate şi un detaşament de 
voluntari din satul Cîrnăţeni au cucerit platoul Chiţcani, de la în-
ălţimea căruia se vedea ca în palmă Tighina, Tiraspolul şi Slobozia. 
În această operaţiune şi-au pierdut vieţile şi au fost răniţi mai mulţi 
luptători de-ai noştri… Trei zile am săpat tranşee şi ne-am fortifi-
cat. De mare folos ne-a fost Victor Colesnic, de la apărarea civilă. 
Apoi au venit şi carabinierii. Cel care a organizat luptele pentru 
cucerirea înălţimii a participat la lupte de la începutul şi pînă la 
sfîrşitul războiului şi a comandat platoul Chiţcani după cucerire 
a fost Vasile Untu. În mod conştiincios şi-au îndeplinit misiunile 
adjuncţii mei Anatol Postică şi Visarion Bilic… În acele momente 
trebuia aruncat în aer podul ce leagă Tighina cu Tiraspolul. În felul 
acesta se putea bloca intrarea în luptă a tancurilor armatei ruseşti. 
Despre aceasta i-am vorbit Preşedintelui Republicii. Dar cînd i-am 
propus să aruncăm în aer podul, pentru a păstra Tighina, dumnea-
lui mi-a răspuns: „Dar cum voi prezenta aceasta în faţa opiniei pu-
blice mondiale?”. Ştiţi, nu prea am fost de acord cu acest răspuns. 
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Oare separatiştii (care explodaseră trei poduri – n. n.) au ţinut cont 
de părerile opiniei publice? Am convenit cu colonelul Mămăligă să 
eliberăm comuna Gîsca din preajma Tighinei, unde erau concentra-
te mari forţe separatiste. Într-o zi am dat ordin voluntarilor să intre 
în Gîsca… Primarul separatist Mitiş spălase putina… Pe locuito-
rii satului i-am ajutat cu motorină, benzină şi alimente, dar peste 
cîteva zile ei ni l-au omorît pe voluntarul Cernat şi l-au rănit pe 
voluntarul Ilieş… Peste o săptămînă criminalii lui Smirnov au ata-
cat comuna Fîrlădeni… S-au instalat în casa poliţistului de sector. 
Satul era cuprins de groază… După a treia încercare am eliberat 
comunele Fîrlădeni şi Gîsca… Am pierdut trei voluntari… Apoi am 
luat cazarma criminalului Kostenko… Două femei din satul Hagi-
mus zi şi noapte au stat cu bucatele lîngă noi. Un ajutor considera-
bil ne-au acordat medicii din Căuşeni şi din Leova, care îi scoteau 
de pe cîmpul de luptă pe cei vii şi pe cei morţi, şi care îngrijeau şi 
operau răniţii şi bolnavii. Niciodată nu l-am auzit să se tînguie pe 
medicul şef Dumitru Moldovan…”.

„Dinspre locul în care activa detaşamentul lui Eugen Pîslaru se 
auzeau tiruri de mitralieră şi explozii puternice. Trebuia să le ve-
nim în ajutor. La postul nr. 2 din nou am fost atacaţi. O grenadă 
a explodat chiar sub roata maşinii blindate în care ne aflam. Am 
fost nevoiţi să ne oprim. Nu pricepeam din ce direcţie eram atacaţi. 
Pornim motorul şi ne continuăm drumul. Se auzeau rafale de arme 
automate. Ne pregăteam să ripostăm, dar tot atunci s-au auzit voci 
din tranşee: „Nu trageţi, suntem noi, poliţiştii din Căuşeni”. Aşa 
ne-am întîlnit. Am mărit viteza şi ne-am îndreptat spre sediul po-
liţiei asediate. În zona cinematografului „Drujba” iarăşi am fost 
atacaţi. Cînd am ajuns la poliţie, amurgea. Acolo am trăit clipe de 
nedescris. Toţi ne îmbrăţişau şi ne spuneau: „Ne-aţi salvat!”… Ţin 
să subliniez faptul că Eugen Pîslaru merită toată recunoştinţa pen-
tru buna organizare a poliţiştilor şi a voluntarilor din Căuşeni…” 
(Anton Gamurari).

„Podul de la Tighina trebuia aruncat în aer. Dar mai exista o 
variantă: să întărim acolo poziţiile noastre… L-am sunat pe Ion 
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Costaş, ministrul apărării, şi i-am spus că unica direcţie din care 
puteam fi atacaţi este acest pod şi că sunt necesare forţe suplimen-
tare pentru a ne consolida poziţiile în zona podului. Ministrul mi-a 
răspuns că vine un regiment de militari şi că noi, poliţiştii, n-avem 
ce căuta acolo… Despre necesitatea aruncării în aer a podului i-am 
raportat şi ministrului de interne, Constantin Antoci…

Mă doare inima că în timpul războiului nu s-au stabilit relaţii 
de coordonare între forţele ministerelor de interne şi al apărării. 
Conducerea ministerului de interne ne-a neglijat. Nu ne-a acordat 
ajutorul tehnic necesar, deşi ştim prea bine că aveam cîte ceva… 
Ion Costaş era un om de pace, iar noi eram oameni de război, aşa 
ne-am făcut după confruntările pe care le-am avut cu duşmanul. El 
vedea lucrurile altfel, iar noi cunoşteam realitatea… Faptul că nu 
s-a acordat la timp ajutorul militar necesar e o greşeală de neier-
tat… A doua oară a fost eliberată Tighina cînd s-a dat acea luptă 
crîncenă din apropierea cinematografului „Drujba”… Atunci, la 
acea oră, oraşul era de fapt în mîinile noastre… Ocupasem cazar-
ma lui Kostenko şi alte cîteva poziţii. Am cerut conducerii ministe-
rului apărării şi a celui de interne să dea ordin forţelor armate să 
sape un tranşeu de 2 km… Cu părere de rău, comandanţii armatei 
n-au fost de acord. Iar după puţin timp tancurile ruseşti au pătruns 
în cartierele „Solnecinîi” şi „Proteagailovka” şi au început bom-
bardamentul. Atunci s-au înregistrat multe pierderi de vieţi omeneş-
ti în rîndul militarilor noştri. Am pierdut încrederea în conducerea 
armatei. E prea dureros, însă aceasta e realitatea. Tighina trebuia 
să fie a noastră.” (Anton Gamurari).

„… În timpul războiului m-am întîlnit şi cu foarte mulţi colabo-
ratori ai ministerului securităţii… Dar, cu părere de rău, cunosc 
numai trei băieţi care au rămas devotaţi cauzei noastre pînă la 
urmă…” (Anton Gamurari).

„Domnul Boris Muravschi, comandantul statului major al for-
ţelor de interne a dat ordin să ne retragem, fiindcă băieţii noştri, 
chipurile, mor din vina mea. Eu am procedat cum am crezut de cu-
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viinţă. După ce n-am executat ordinul de retragere, nimeni nu şi-a 
mai amintit de noi.” (Anton Gamurari).

„… În timpul unei lupte, a fost ucis comisarul din Hînceşti. Poli-
ţiştii au fugit lăsîndu-i cadavrul în livadă. Nu s-a găsit nici unul să-l 
transporte la spital. Ni l-au adus nişte moşnegi a doua zi… Poliţiştii 
din raioanele Hînceşti şi Nisporeni ne-au abandonat. De trei ori 
i-am întors pe cîmpul de luptă pe nisporeneni. Civilii din Coşniţa 
nu-i mai lăsau pe poziţii. Le-au luat armele. Unii căpitani şi locote-
nenţi umblau din urma lor şi-i rugau să le întoarcă armele. Comi-
sarul încerca să mă convingă că ei, ţăranii, nu sunt pregătiţi pentru 
lupte. Militarii părăsiseră satul Pohrebea, flancul nostru principal”. 
(Anton Gamurari).

„… Într-o zi de vineri, 3 iulie, trebuia să eliberăm un bloc din 
preajma cinematografului. Luîndu-mi rămas bun de la băieţi, m-
am îndreptat spre sediul poliţiei. Făcînd doar un singur pas, am 
observat, printre frunzele copacului, o scînteie şi imediat am simţit 
o lovitură în umărul stîng… Un glonte nimerise deasupra inimii. 
Nu m-am pierdut cu firea. Ridic gulerul şi văd o gaură. Pe maiou 
apăruse cîteva pete de sînge… Medicul mi-a spus că rana e mare. 
Umărul îmi era fracturat… M-au transportat la spital… În mine s-a 
tras din casa în care se afla postul nostru: acolo erau poliţişti din 
Tighina, voluntari şi cîţiva băieţi de la securitate… Inima îmi spu-
nea că am fost urmărit” (Anton Gamurari).

Plăcerea unor sadici ruşi (Din mărturisirile voluntarului Tudor 
Ciorap; reconstituire selectivă după „Ţara” din 28 iulie 1992).

„…Separatiştii m-au arestat şi închis în subsolul fostei securi-
tăţi din Thighina, unde m-au ţinut fără apă trei zile şi fără mîncare 
şapte zile. După o săptămînă m-au scos în ogradă, legat de mîini şi 
picioare. De mai multe ori m-au supus la cazne trupeşti şi la chinuri 
morale. Mi-au pus funia la gît şi m-au spînzurat. Atunci am văzut 
moartea cu propriii ochi. Apoi m-au spînzurat cu capul în jos. Mi-au 
stropit picioarele cu benzină şi mi-au dat foc. Am fost pus la perete 
şi călăii aruncau în mine cu cuţite şi borcane de sticlă. În timpul tor-
turilor mi-au rupt nasul. Mă chinuiau din plăcere. Toate se petreceau 
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la sediul statului major al separatiştilor ruşi din Tighina. Mi-au salvat 
viaţa nişte femei cumsecade care treceau pe lîngă poarta localului în 
care mă torturau zilnic. Văzîndu-mă în ce hal mă aflam, dumnealor 
i-au înştiinţat la timp pe camarazii mei, care m-au eliberat. De la acele 
femei am aflat mai apoi că sadicii criminalului Kostenko inten ţionau 
să mă înece într-un butoi cu apă. În timpul interogatoriului mi-am dat 
seama că anchetatorii aveau oamenii lor la Chişinău, care le furnizau 
informaţii despre mine. Deşi m-am prezentat sub un alt nume, anche-
tatorii mi-au spus numele adevărat. Am fost trădat…Printre separatiştii 
ruşi care mă păzeau era şi un moldovean, care mereu îmi zicea: „Aşa îţi 
trebuie! Vreţi unirea cu România!” Datorită acestor femei şi camarazilor 
de luptă sunt astăzi în viaţă…

În legătură cu situaţia din Thighina vreau să spun următoarele. 
Foarte mulţi băieţi de-ai noştri au murit acolo. Mai ales în zilele de 
19-20 iunie. Dar pentru ce au murit? Ce au apărat? Ca să ne retragem? 
Ca Snegur din nou să închine Moldova Rusiei? Ca să cedăm Trans-
nistria? Cum poţi să dau ordin de retragere, dacă atîţia oameni de-ai 
noştri au căzut acolo şi cînd atîţia locuitori moldoveni din Thighina 
au fost siliţi să-şi părăsească oraşul? De ce Snegur nu a decretat mo-
bilizarea generală? Dacă ne retragem din Thighina, totul s-a terminat. 
Smirnov nu va mai pleca la Rostov, unde-şi construieşte casă. Cît de 
greu ne-a fost în tranşee, da am rezistat. Iar parlamentul dă ordin de 
retragere. De noi rîde toată lumea, dle Snegur! Şi poporul nici nu ştie 
că e război. Dacă „Mesagerul” (principalul program de informare la 
televiziunea din Chişinău – n. n.) transmite că la Thighina şi-au pier-
dut vieţile vreo 2-3 oameni de-ai noştri, fiţi siguri că numărul celor 
decedaţi acolo poate fi de zeci de ori mai mare. Cu tancurile nu se 
poate lupta fără aruncătoare de grenade antitanc. Daţi-ne armament! 
Ofiţerii sovietici care au trecut în rîndurile armatei naţionale sunt cei 
mai mari duşmani ai Moldovei. Anume ei transmit informaţii secrete 
celor de la Tiraspol. O dovadă în acest sens este şi cazul meu. Suntem 
trădaţi! Cei din tranşee au o părere foarte negativă despre Snegur şi 
parlamentari. La asta ne-a adus Snegur. Putem avea încredere în cele 
80% de membri comunişti ai Parlamentului? Niciodată!..
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În luptele de la Cocieri am fost rănit la plămîn, la stomac şi la in-
testin. Şi aici au căzut mulţi moldoveni. De ce se ascunde adevărul? 
Cînd „Mesagerul” informa că nu avem pierderi, pe poziţiile noastre 
erau împuşcaţi mortal 2-3 oameni…

Cazacii şi gardiştii regimului separatist ştiau totul despre noi. Din-
spre poziţiile cazacilor deseori se striga: „Filia Lupaşcu, ne streliai! / 
Filia Lupaşcu, nu trage!” Evident cazacii erau informaţi de trădătorii 
noştri…

8. Caracterul şi rezultatele războiului

Descriind războiul din extremitatea răsăriteană a Republicii Mol-
dova, unii autori locali de obicei se conduc după metodologia cla-
sică de cercetare a conflictelor armate şi se orientează după politica 
partidelor din care fac parte sau pe care le simpatizează şi le sprijină 
în timpul alegerilor. Din această cauză, caracteristicile făcute de ei 
fenomenului nu reflectă adevărata esenţă a lui, războiul rămînînd în 
continuare un fel de chestiune învăluită de mister, o problemă cu 
multe semne de întrebare, un lucru greu de înţeles corect cel puţin de 
către păturile sociale cu pregătire ştiinţifică şi politică modestă.

Cei trei demnitari (Boris Elţin, Mircea Snegur şi Igor Smirnov) 
au înţeles că pentru a-şi atinge triplul scop (să împiedice reunirea 
Moldovei de la est de Prut cu România; să facă din Moldova post-
sovietică un stat subordonat Rusiei; să asigure nomenclaturii comu-
niste moldovene, docilă Moscovei, o poziţie-cheie în viaţa politică, 
economică şi socială a Moldovei post-sovietice) era necesar un mini-
război – un conflict armat limitat în spaţiu şi timp, cu cît mai puţine 
jertfe omeneşti şi pagube materiale şi plafonat din punct de vedere 
tactic.

Mişcarea secesionistă din Transnistria, Tighina/Bender şi Comrat 
şi războiul din primăvara şi vara anului 1992 din estul Republicii 
Moldova trebuie considerate ca mijloace folosite de duşmanii româ-
nismului pentru realizarea celor trei scopuri fundamentale din punc-
tul lor de vedere şi a altor ţeluri colaterale.
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Conflictul armat din Transnistria este un fenomen deosebit de ceea 
ce în mod obişnuit se numeşte război. Din aceste considerente, el ne-
cesită un mod de abordare deosebit, criterii suplimentare de apreciere a 
particularităţilor sale.

Foştilor diriguitori ai Republicii Moldova le convin termenii confuzi 
„război de poziţie” şi „război ciudat” (inspiraţii din denumirile unor faze 
ale celor două războaie mondiale, 1914-1918 şi 1939-1945), cu care la 
noi se operează pentru caracterizarea conflictului nistrean. Dar aceşti ter-
meni nu spun nimic despre eveniment, mai precis, nu spun nimic despre 
ceea ce factori de decizie cu pricina nu doresc să se spună despre el.

Însărăcite de temei sunt şi afirmaţiile potrivit cărora conflictul s-ar 
datora exclusiv unor factori de ordin extern, cum ar fi politica expansio-
nistă a Federaţiei Ruse, staţionarea armatei a 14-a în zonă, intervenţia 
formaţiunilor militare de cazaci, prezenţa depozitelor de arme şi muniţii 
ruseşti în partea transnistriană a Moldovei şi aşa mai departe.

Este artificială şi încercarea de a stabili asemănări între conflictul ar-
mat din primăvara şi vara lui 1992 şi evenimentele din timpul revoluţiei 
franceze (mă refer la cele din anii 1789-1791), cînd ţărănimea din de-
partamentul Vandée s-a solidarizat cu nobilimea şi clerul, pături sociale 
pro-monarhice şi pro Ludovic XIV, împotriva noii republici franceze, 
ţinînd piept timp îndelungat şi în mod dîrz armatei republicane, pînă ce, 
după ani de rezistenţă, fură înfrînţi de armata republicană condusă de 
generalul Hoche.

Ţinînd cont de faptul că după anul 1989 nici Chişinăul şi nici 
Moscova n-au urmărit crearea unor relaţii bilaterale bazate pe 
principiile echităţii şi justiţiei, ci, dimpotrivă, părţile au avut drept 
scop accentuarea dependenţei Republicii Moldova faţă de Federaţia 
Rusă; luînd în considerare scopurile dubioase comune pe care Fe-
deraţia Rusă, forţele proruse din conducerea Republicii Moldova şi 
regimul secesionist de la Tiraspol şi le-au realizat prin pregătirea, 
declanşarea, desfăşurarea şi încheierea războiului de înspăimîn-
tare din Transnistria (şi anume: zădărnicirea reunirii Basarabiei 
cu România, menţinerea Republicii Moldova în sfera de intere-
se a Federaţiei Ruse, înstrăinarea moldovenilor basarabeni şi 
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transnistrieni faţă de România, conservarea urmărilor domina-
ţiei sovietice în Basarabia şi Transnistria şi altele); ţinînd seama 
de modul condamnabil în care guvernanţii de la Chişinău au 
organizat apărarea independenţei şi integrităţii statului pe care-
l conduceau (descris cu de-amănuntul în paginile anterioare); 
făcînd abstracţie de ofensivele întreprinse din iniţiativă proprie 
de către comandanţi moldoveni locali (prezentate parţial şi se-
lectiv mai înainte); avînd în vedere rezultatele capitularde cu 
care s-a încheiat, pentru Moldova, conflictul militar din Trans-
nistria (fixate în „Convenţia cu privire la principiile reglemen-
tării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republi-
cii Moldova”); dacă ţinem seama de modul formal, superficial şi 
incompetent în care organele statului moldovean au acţionat, pe 
plan extern, pentru definirea, demascarea şi contracararea agre-
siunii armate săvîrşite de Federaţia Rusă împotriva Rebublicii 
Moldova – toate aceste considerente ne conduc la următoarea 
concluzie: că pe parcursul celor aproximativ 100 de zile şi nopţi 
de război cele două state, Republica Moldova şi Federaţia Rusă, 
s-au aflat de fapt într-o relaţie de beligeranţă convenţională, că 
războiul dintre ele a fost pregătit, dezlănţuit, dus şi încheiat prin 
consens, prin aranjamente bilaterale şi trilaterale tacite, ceea ce 
înseamnă că acest război a fost o farsă, a fost un fel de război 
fără beligeranţi sau cu beligeranţi fictivi, un simulacru.

Caracterul oricărui război se determină după scopurile războiului 
(declarate oficial sau nedeclarate, subînţelese), după tactica războiu-
lui (adică după mijloacele întrebiunţate pentru realizarea obiecti-
velor războiului) şi după strategia războiului (cu alte cuvinte, după 
modul în care războiul se planifică, se pregăteşte, se desfăşoară şi 
se închee).

Războiul din primăvara şi vara lui 1992 şi în genere cursul re-
gresiv al evenimentelor din Moldova post-sovietică reprezintă o 
mostră după care se poate determina ce este în stare să facă o guver-
nare iresponsabilă şi incompetentă pentru a ruina o ţară şi a trăda o 
cauză naţională sfîntă.
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Republica Moldova a pierdut războiul pentru că pierderea i-a fost pro-
gramată din timp. Ea l-a pierdut fiindcă factorii de decizie de la Chişinău 
n-au făcut destule eforturi serioase, înţelepte şi curajoase pentru a-l pre-
veni. Pentru că la Chişinău totdeauna s-a dus o politică de subordonare 
a intereselor Moldovei interesului Federaţiei Ruse. Pentru că permanent 
s-a înăbuşit spiritul patriotic al moldovenilor, s-a distrus unitatea şi solida-
ritatea lor naţională şi s-a incitat tacit la trădare colectivă. 

Cît încă nu e prea tîrziu, moldovenii basarabeni şi transnistrieni 
trebuie să se decidă: ori îşi conduc ţara spre binele celor în drept, ori 
şi-o trădează de dragul unor interese meschine.

Ţările Baltice au făcut de asemenea parte din puternicul imperiu so-
vietic cu pretenţii coloniale faţă de ele, în ele la fel au fost dislocate 
armate sovietice, acolo ca şi aici au fost arsenale şi depozite de materia-
le de război, şi ele au fost împînzite de tot felul de construcţii militare 
sofisticate şi costisitoare (poate chiar mai ceva decît cele din Transni-
stria) la care Rusia ţinea mult, şi acolo au existat „coloane a cincea” (în 
unele din ele chiar mai numeroase decît cea de la noi), şi acolo rusofonii 
au creat „Interfront”-uri şi O.S.T.K.-uri care se împotriveau renaşterii 
naţionale a autohtonilor. Dar nici în una din ele nu s-a ajuns la război 
şi la dezmembrarea teritoriului naţional. Şi nici în una din ele factorii 
amintiţi n-au provocat efecte atît de catastrofale acelor popoare, cum au 
provocat ei, acei factori, românilor din Republica Moldova. 

Dar nici una din ele în perioada post-sovietică n-a avut parte de 
atîtea nenorociri de cîte are parte Moldova, şi n-a ajuns într-o situaţie 
atît de jalnică şi amărîtă, cît de jalnică şi amărîtă este cea în care se 
zbate azi Republica Moldova. 

Explicaţia se găseşte în diferenţa dintre drumurile pe care şi le-au 
ales balticii şi drumul pe care ni l-am ales noi (mai bine zis, ni l-au 
impus nouă), în deosebirea dintre mentalităţile claselor conducătoare 
respective, chiar dacă aceste lucruri se recunosc în mod oficial. Spre 
deosebire de caracuda politică patriotardă de la Chişinău, balticii în-
totdeauna au fost consecvenţi, hotărîţi, înţelepţi şi nu şi-au trădat cau-
za naţională.
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În primăvara-vara anului 1992 nu s-a apărat independenţa sta-
tului, cum se declara oficial, ci dependenţa lui faţă de colosul de la 
răsărit. În sprijinul acestei concluzii vine şi „Convenţia cu privire 
la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona 
nistreană a Republicii Moldova”, perfectată la Moscova pe data de 
21 iulie 1992 de către Boris Elţin şi Mircea Snegur, care de fapt con-
stituie un act de capitulare a Republicii Moldova în faţa regimului 
separatist de la Tiraspol protejat de Rusia. 

Deşi conţine clauze obligatorii pentru toate părţile semnatare, 
ulterior partea învingătoare s-a comportat ca şi cum n-ar fi fost le-
gată de vreo obligaţiune faţă de partea învinsă. „Problemele privind 
statutul armatei a 14-a a Federaţiei Ruse, procedura şi termenele 
retragerii ei pe etape”, prevăzute de art. 4 al numitei convenţii, ni-
cicînd n-au mai fost realizate. 

Prezenţa trupelor şi armamentelor ruseşti în Fîşia Transnistria 
face inexistentă suveranitatea Republicii Moldova.

Aşa-zisa Comisie Unificată de Control, creată în baza art. 2/1 al 
Convenţiei, se foloseşte doar ca paravan pentru mascarea separării 
Transnistriei şi Tighinei de Republica Moldova. 

În oraşul Tighina, „declarat loc de reşedinţă al Comisiei de Con-
trol şi zonă cu regim sporit de securitate” (art. 2/2 şi art. 3) şi în 
localităţile de dincolo de Nistru timp de un deceniu se practică epu-
rările etnice, persecuţiile şi prigonirile oamenilor din motive etnice, 
lingvistice şi politice. „Convenţia” consfinţeşte existenţa celei de-a 
treia republici în teritoriul fostei R.S.S.M.

„Convenţia” a deschis calea spre consolidara independenţei 
Republicii Moldoveneşti Nistrene, spre separarea Fîşiei Trans-
nistria de Republica Moldova, ea a pregătit dezmembrarea de 
facto a Republicii Moldova. 

Acum, să recapitulăm. Ei se prefăceau că ne atacă. Noi ne pre-
făceam că ne apăram (de ei, bineînţeles), dar de folos le-a fost doar 
lor. Cei care au pus la cale un asemenea război se visează trecuţi în 
analele de glorie ale istoriei. Cei care s-au conformat regulilor arăta-
te au rămas vii şi nevătămaţi, unii dintre ei chiar fiind avansaţi şi de-
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coraţi. Cei care au luat războiul în serios, încălcînd regulile stabilite 
şi încercînd să facă ceva pentru apărarea ţării şi neamului, fie că au 
murit în împrejurări stranii în locurile pe care erau amplasate trupele 
lor, fie că şi-au dereglat integrităţile trupului, sufletului şi psihicului, 
fie că au fost făcuţi victime ale unor proceduri de marginalizare po-
litică, socială, profesională şi naţională, fie că şi-au pierdut vieţile în 
afara zonelor de conflict tot în împrejurări ieşite din comun, dubioa-
se, fie că s-au refugiat involuntar în alte locuri şi localităţi… 

Cu trupul schilodit a ieşit din război şi Republica Moldova.
Nu cred că în martie- iulie 1992 am luptat destul pentru a avea şi 

eroi vii, pentru a elabora şi edita cărţi despre eroi vii.
„Un popor care nu ştie să-şi apere drepturile cu orice risc e un 

popor sortit la moarte” (Nicolae Iorga).
Dacă Rusia şi poporul rus tind şi azi, la începutul mileniului 3, 

să stăpînească teritorii străine, cotropite anterior prin ameninţarea 
cu forţa şi aplicarea forţei şi prin înţelegeri imperialiste cu alte mari 
puteri coloniale ale vremurilor apuse, să umbrească memoria isto-
rică a locuitorilor dintotdeauna ai acestor teritorii, să-i determine să 
se urască, să se învrăjbească şi să se trădeze unii pe alţii, să-şi uite 
şi să-şi renege originea comună, să le denatureze conştiinţa comuni-
tăţii lingvistice şi spirituale, înseamnă că ţara şi neamul ruşilor n-au 
învăţat nimic de la istorie.

Măreţia unui popor nu se alcătuieşte din capacitatea lui de a ţine 
sub influenţa şi stăpînirea sa popoare mai mici ca număr şi mai slabe 
ca forţă militară şi ca potenţial economic, nici din metodele des-
potice prin care se guvernează, nici din numărul de locuitori ce îl 
formează! Ci din înţelepciunea cu care el este înzestrat, demnitatea 
în orice împrejurări, capacitatea lui de a înţelege şi judeca lucruri-
le, din ansamblul de calităţi excepţionale de natură morală, politi-
că, spiritual-culturală, hărnicia şi iscusinţa ce-l caracterizează – calităţi 
demne de admiraţia şi respectul altor popoare.

„În zadar caută un popor în întinderi teritoriale, în cuceriri, în răz-
boaie ceea ce-i lipseşte în chiar sufletul lui: în nici o zonă din lume nu 
va găsi ceea ce Dumnezeu i-a refuzat” (Mihai Eminescu).
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După „rîul de sînge” descris în reportajele Valentinei Ursu şi ale al-
tor ziarişti de bună-credinţă n-a urmat „rîul de pace” (vorba lui Andrei 
Vartic), ci rîul de nenorociri, din a cărui albie şi azi se mai revarsă peste 
noi ape aducătoare de necazuri şi suferinţe.

Satul Cocieri, Transnistria. 
Distrugeri provocate de armata a 14-a a Federaţiei Ruse
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Motto: „M-a şocat ideea cu privire la moldovenismul de azi din Basarabia. 
Şi eu sînt moldovenist, însă moldovenist nu împotriva românismului, 

ci în cadrul românismului.. Ni se părea pur şi simplu absurd că ne-am
putea despărţi vreodată de România şi de cultura română...” 

(Eugen Coşeriu, revista „Curierul Românesc”, noiembrie 2001)

Capitolul VIII
SCLAVI DOCILI AI RUSOFILIEI 

ŞI ROMÂNOFOBIEI

1. Basarabia, între şovinismul agresiv 
şi moldovenismul primitiv

a) Esenţa moldovenisului politic
Ca realitate basarabeană, moldovenismul se înfăţişează în 

două ipostaze:
– moldovenism ca spirit moldovean; ca totalitate de însu-

şiri morale, intelectuale şi de caracter, inerente moldovenilor, 
cum e felul de a fi, de a simţi, de a gîndi şi de a se manifesta al 
acestora;
– moldovenism ca ansamblu de idei sociale, istorice şi politi-

ce false, potrivnice românismului şi unionismului românesc, meni-
te să şteargă din amintirea colectivităţii crimele atroce săvîrşite de 
Rusia împotriva moldovenilor de la est de Prut, să creeze aparen-
ţa deosebirii acestor moldoveni de români, să formeze imaginea 
unor moldoveni permanent subesti maţi de români, dar apreţuiţi 

FENOMENUL MINCIUNII ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA

Partea IV
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de ruşi şi ocrotiţi de Rusia, să-i determine pe moldovenii de la est 
de Prut să se autoizoleze de România şi să se simtă legaţi sufleteşte 
de Rusia.

Una e să fii purtător de spirit moldovean, istoriceşte constituit 
de-a lungul veacurilor, şi alta e să fii un posedant de idei aberante, 
elaborate după criterii subiective, ostile faţă de adevăr şi dreptate, şi 
păgubitoare fiinţei moldovene.

Una e să fii moldovean (moldoveană) şi alta e să fii moldovenist 
politic (moldovenistă politică).

b) Originile moldovenismului politic 
Acesta este un produs de provenienţă ruso-transnistriană a cărui 

apariţie coincide, în timp, cu faza iniţială a dominaţiei ruseşti în 
Moldova de la răsărit de Prut.

Prima persoană atestată documentar căreia i se poate atribui rolul 
de părinte al moldovenismului politic este Piotr Semionovici Kuniţ-
ki, protoiereu în Transnistria, originar din zonă, autor al primei cărţi 
despre Basa rabia ocupată, intitulată „Scurtă descriere statistică a 
regiunii Basarabia” şi publicată în primii ani după anexarea ei, în 
1812.

Acesta, printre primii, pune în circuitul lingvistic, mai întîi prin 
grai viu, apoi prin intermediul presei scrise, termenul de „naţiune 
moldoveană”, devenit ulterior ele ment de bază al moldovenismului 
politic. Protoiereul utilizează acest termen cu ocazia a două eve-
nimente atestate documentar şi cunoscute în lumea ştiinţifică: cu 
ocazia întocmirii formularului său biografic (în anul 1820), în care 
se arată că el „este de naţie moldovenească”. A doua oară termenul 
este utilizat cu ocazia înmormîntării lui Gavriil Bănulescu-Bo doni, 
primul şi ultimul mitropolit român al Basarabiei (după moartea 
acestuia toţi mitropoliţii au fost numiţi din rîndul înalţilor ierarhi 
ruşi). În necrologul rostit de P. S. Kuniţki în anul 1821 la înmor-
mîntarea mitropolitului se afirmă că răposatul „a rămas credincios 
jurămîntului său faţă de Rusia, făcînd în felul acesta o mare cinste 
naţiei moldoveneşti din care se trage”.
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Menţionăm că autorul celei mai complete monografii despre G. 
Bănulescu-Bodoni, Axentie Stadniţki, îl caracteriza pe mitropolit 
„român de origine, dar rus prin educaţie şi slujire”. 

Supravieţuirea moldovenismului politic în Moldova de la răsărit 
de Prut reprezintă o dovadă a faptului că ruşii au reuşit să ţină zona 
sub controlul lor şi prin actualizarea educaţiei ruseşti medievale, 
potrivit căreia „popoarele aflate sub dominaţie otomană nu-şi pot 
dobîndi mîntuirea decît prin Rusia”, idee infirmată de însăşi evolu-
ţia istorică ulterioară a acestor popoare. 

Crezînd în această idee, G. Bănulescu-Bodoni s-a făcut complice 
la dezintegrarea Moldovei istorice, prin susţinerea separării Mol-
dovei de la răsărit de Prut de Moldova de la vest de acest rîu, fapt 
pentru care mitropolitul a fost criticat sever chiar de către contem-
poranii săi, care l-au numit „coadă de topor în mîinile ruşilor”. 

Intensitatea, amploarea şi formele de manifestare a moldovenis-
mului politic au variat în funcţie de situaţia politică din interiorul 
puterii coloniale, de creşterea sau descreşterea puterii acesteia, dar 
şi de starea de spirit generală a moldovenilor din spaţiul cuprins în-
tre Prut şi Nistru şi din Transnistria.

c) Moldovenismul politic ca ideologie de partid şi politică 
de stat
Primele răbufniri puternice ale moldovenismului politic s-au 

produs în timpul revoluţiei ruse din februarie 1917, dar mai ales în 
timpul puciului bolşevic din octombrie 1917 şi în perioada imediat 
următoare, cînd imperiul rus se afla într-o stare de agonie şi cînd au 
început să se desprindă de imperiu, prin mişcări naţionale de pro-
porţii, popoarele neruse, cînd moldovenismul politic a fost folosit 
drept mijloc de contracarare a mişcării unioniste a moldovenilor şi 
de menţinere a Basarabiei în sfera de dominaţie a Imperiului Rus, 
transformat ulterior în Rusie Federativă, apoi în U.R.S.S. 

Un alt val mare al moldovenismului politic s-a abătut asupra 
Moldovei de la răsărit de Prut la sfîrşitul penultimului deceniu al 
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secolului trecut (prin 1988-1989), cînd în rîndul moldovenilor a re-
înviat ideea desprinderii Basarabiei de U.R.S.S.

În fruntea acestui val de moldovenism politic primitiv ce conti-
nuă şi azi se află Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 
succesorul ideologic al P.C.U.S. în Republica Moldova, care după 
alegerile din 25.02.2001 s-a instalat în toate structurile de vîrf ale 
statului, folosindu-i funcţiile pentru zdrobirea a tot ce e românesc în 
această parte a Moldovei istorice.

După anul 1991, P.C.R.M. a ridicat moldovenismul politic la ran-
gul de ideologie de partid şi de politică de stat.

Campionul Basarabiei post-sovietice la propagarea moldovenis-
mului politic primitiv a devenit V. Stati.

Iniţial, acest antiintelectual şi-a publicat pseudoideile în foaia 
Glasul Moldovei, finanţată de comunişti, şi în organele de presă ale 
P.C.R.M. 

După alegerile parlamentare din februarie 2001, la dispoziţia ca-
pilor moldovenismului politic primitiv au fost puse Radiodifuziu-
nea şi Televiziunea de la Chişinău. 

În lipsa unui temei plauzibil, comunistul Stati ia în derîdere topo-
nimul „Basarabia” şi etnonimul „basarabeni”, scriindu-le „Basara-
ghia” şi „basaragheni”, cu toate că nu românii au extins denumirea 
de Basarabia asupra întregului teritoriu al Moldovei dintre Prut şi 
Nistru, ci ruşii, după anul 1812. Şi s-a comis acest fals pentru a-i 
face pe moldovenii basarabeni să-şi uite originea moldovenească, 
numele etnic moldovenesc, să nu-şi mai aducă aminte că fac parte 
din etnia moldoveană. 

Evenimentele cruciale din istoria românilor, atestate documentar 
şi recunoscute în plan internaţional (crearea României Mari, Uni-
rea Basarabiei cu România şi altele) sunt etichetate „basme”, „în-
chipuiri”, „legende”, „născociri” ale „...unor românaşi de diferite 
ranguri”. 

În realitate, Unirea Basarabiei cu România (1918) a fost opera 
moldovenilor basarabeni din toate categoriile sociale ale ţinutului 
(ostaşi, învăţători, preoţi, studenţi, ţărani, muncitori, funcţionari, oa-
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meni de afaceri ş.a.m.d.). Ea reprezintă rodul luptei lor îndelungate 
pentru crearea şcolii naţionale, bisericii naţionale autonome, arma-
tei naţionale, introducerea grafiei latine, oprirea colonizării provin-
ciei etc., dar şi împotriva cercurilor ruseşti şi rusofile care militau 
pentru continuarea asupririi naţionale a moldovenilor şi menţinerea 
Basarabiei în cadrul Imperiului ţarist.

„Unirea Basarabiei cu România a fost o poruncă a istoriei şi o 
îndreptare a nelegiuirilor ce au apăsat această ţară peste un veac”, 
se declara în Manifestul Consiliului directorilor din Basarabia (Şte-
fan Ciobanu, „Unirea Basarabiei”, pag. 71). „Toate actele revolu-
ţionare ale moldovenilor basarabeni sunt expresia maselor, sunt 
emanaţii ale voinţei lor, cărora li se subordonează acei ridicaţi de 
mase” (tot acolo). 

V. Stati afirmă că prin intermediul manualelor dăruite basarabenilor 
de către români, prin emisiunile radiodifuzate şi televizate româneşti, 
prin presa periodică românească şi prin tineretul basarabean care în-
vaţă în România „se pîngăreşte tot ce e propriu moldoveanului”.

Conform mentalităţii acestuia, reîntregirea firească a celor două 
părţi ale Moldovei istorice din anul 1918 ar reprezenta o „ticluire”, 
iar fruntaşii Mişcării naţionale basarabene ar fi nişte „ticluitori” ai 
„ticluirii”. În schimb, anexarea Moldovei de la răsărit de Prut de 
către Imperiul ţarist se consideră „eveniment istoric progresist”.

Deformarea sensurilor cuvintelor de asemenea face parte din me-
todele comuniste de falsificare a realităţii. După cum rezultă din 
textul semnat de V. Stati, cuvîntul „troglodit” ar însemna „tunchit la 
cap”. Deosebirea dintre cele două unităţi lingvistice fiind evidentă: 
prima referindu-se la modul de viaţă al omului, cea de-a doua la 
defectele părţii su perioare a corpului omenesc. Pe autor însă nu-l 
deranjează această deosebire, pentru el mai important e scopul: în-
vrăjbirea basarabenilor împotriva românilor. Răstălmăcitorului de 
cuvinte nu i se poate da dreptate şi pentru faptul că astfel sunt numiţi 
nu moldovenii basarabeni, ci numai cei care le conduc ţara către 
prăpastie.
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Stati consideră că orice manifestare critică sau atitudine negativă 
faţă de „naţia moldovenească” şi „limba moldovenească” submi-
nează statalitatea moldovenească şi trebuie sancţionate cît mai sever.

Uniunea Scriitorilor din Moldova ar fi „cel mai reacţionar par-
tid din lume”, dar nu o uniune de creaţie, iar predarea disciplinelor 
şcolare după manuale tipărite în România duce la „românoideolo-
gizare” şi „convertire a moldovenilor în români”.

Un alt apologet al moldovenis mului primitiv, deputatul comu-
nist Ivan Kalin, cere Parlamentului să anuleze decizia Sfatului Ţă-
rii din 26.03.1918 prin care se proclama Unirea Basarabiei cu Ro-
mânia. Acest personaj cocoţat de mai multe ori în funcţii supreme 
de stat nu înţelege că parlamentele nu se ocupă cu răstălmăcirea 
evenimentelor sau, mai ales, cu anularea lor prin acte legislative.

După alegerile din 25.02.2001, majoritatea parlamentară comu-
nistă a trecut la realizarea ideilor propagate de V. Stati prin in-
termediu foii Glasul Moldovei: a introdus obligativitatea studierii 
limbii ruse în şcoala românească de toate gradele, a înlocuit istoria 
românilor cu istoria Moldovei, în mod tacit a oficializat limba rusă, 
a restabilit denumirile sovietice ale unor străzi din Chişinău etc.

Să ne mai mire faptul că în sînul comunităţii moldovene de azi 
se mai întîlnesc indivizi cu conştiinţă mankurtizată, cu mentalitate 
şi moralitate deformate, care mereu împroaşcă cu noroi tot ce e 
românesc în această parte a Moldovei? Pentru care statuia voie-
vodului Ştefan cel Mare reprezintă doar „o chiatrî în jurul căreia 
sî adunî nişti proşti”, iar regretatul Ion Aldea-Teodorovici ar fi o 
„maimuţî cu barbî şî cu pantaloni strînşi pi cur, cari urlî”?

Referitor la materialul semnat de V. Stati şi publicat în ziarul 
„Tineretul Moldovei” din 2 mai 2002, se impun mai multe obiec-
ţii.

Pentru început, însă, vom analiza următorul pasaj: „Unor atacu-
ri non-stop, lipsite de orice probe ştiinţifice este supusă din partea 
unor cercuri politico-ştiinţifice, informaţional-propagandistice ro-
mâneşti conştiinţa naţional-statală a moldovenilor, componentele 
ei constitutive fundamentale: denumirea limbii – glotonimul/ling-



221

vonimul „limba moldovenească”, etnonimul (denumirea naţiunii) 
– moldoveni, denumirea statutului – Moldova, Republica Moldo-
va.”

Observaţiile sînt următoarele:
1. Utilizarea unor cuvinte improprii (de pildă, din context rezul-

tă că vocabula „etnonim” ar fi sinonim cu „denumirea naţiunii”, 
ceea ce de fapt este incorect, deoarece „etnonim” înseamnă „nume 
etnic”, „nume de popor”, pe cînd „nume etnic/nume de popor” se 
deose beşte după sens de cuvîntul „naţiune”.

2. Denumirea statului al cărui cetăţean este şi autorul pasajului 
analizat nu poate fi alta decît Republica Moldova; în cazul nostru 
„Moldova” şi „Republica Moldova” nu pot fi sinonime.

3. Denumirile de limbă, de naţiune, de stat nu sunt „componen-
te constitutive fundamentale” ale conştiinţei unui popor sau ale 
unei naţiuni. Conştiinţa naţională are la bază componente de esen-
ţă, dar nu de denumire. Iar trăsăturile fundamentale (de esenţă) ale 
conştiinţei naţionale totdeauna coincid cu trăsăturile fundamentale 
(de esenţă) ale naţiunii respective.

4. V. Stati ar trebui mai întîi să-şi clarifice sieşi ce vrea să de-
monstreze prin ceea ce scrie: existenţa unei realităţi lingvistice 
deosebite de cea română? O structură gramaticală noua deosebită 
de structura gramaticală a limbii române? Un vocabular deose bit 
de cel al limbii române? O evoluţie deosebită de cea a limbii româ-
ne? Un nou sistem de punctuaţie deosebit de cel al limbii române? 
Existenţa unei naţiuni deosebite de cea română?

Văzînd că nu reuşesc să demonstreze existenţa unei naţiuni 
moldoveneşti deosebite de cea română în perimetrul Moldovei 
de la răsărit de Prut, pretinsul specific moldovenesc local pe care 
basarabenii l-ar fi dobîndit în perioadele în care s-au aflat în com-
ponenţa Imperiului ţarist şi cel sovietic, dîndu-şi seama că tot mai 
mulţi moldoveni înţeleg că „condiţiile istorice, politice, social-
economice de dezvoltare” impuse basarabenilor, invocate de V. 
Stati şi de alţii ca el, n-au putut contribui la crearea unei naţiuni 
moldoveneşti în Basarabia, falsificatorii istoriei Basarabiei ape-



222

lează tot mai des şi la specificul moldovenesc general, istoriceşte 
constituit în vremuri anterioare anexărilor repetate ale provinciei 
(1812, 1940, 1944). 

Aducerea în paginile presei actuale din Chişinău a disputelor is-
torice dintre adepţii superiorităţii contribuţiei moldovene şi adepţii 
superiorităţii contribuţiei muntene la crearea patrimoniului cultural 
românesc, de a căror sterilitate îşi dădeau seama chiar şi partici-
panţii notorii la ele, face parte din acelaşi arsenal de metode propa-
gandistice folosite în vederea realizării obiectivelor starategice ale 
moldoveniştilor politici de le est de Prut. 

Citatul semnat de G. Uscătescu, profesor de limbi romanice din 
Madrid, prin care acesta îi sfătuieşte pe basarabeni să nu se „dez-
ică de cel mai blînd, dulce, muzical grai” şi „să nu-l substituie cu 
cel muntenesc sau ardelenesc”, reprodus de V. Stati, nu confirmă 
existenţa unei „limbi moldoveneşti” deosebite de cea română, ci o 
infirmă. Şi iată de ce:
– pentru că profesorul madrilen se referă la graiul moldovenilor 

(ca unitate lingvistică subordonată limbii române), iar V. Stati vor-
beşte despre limba moldovenilor (ca sistem de comunicare deosebit 
de limba română);
– pentru că în citat se face aluzie la limba română şi la graiurile 

ei (muntenesc, moldovenesc, ardelenesc); 
– pentru că savantul spaniol dă de înţeles că „limba moldove-

nească” a lui V. Stati este de fapt o subdiviziune a limbii române, 
adică un grai al ei.

Prin cele expuse mai sus se explică şi faptul neincluderii graiului 
moldovenesc în Enciclopedia Limbilor Lumii. Ridicarea graiului 
moldovenesc la rangul de limbă de origine latină şi includerea lui în 
această calitate în varianta rusească a numitei enciclopedii se bazea-
ză pe motivaţii de ordin politic, dar nu ştiinţific. Pe V. Stati însă nu-l 
interesează aspectul ştiinţific al problemei, ci cel politic. Comparînd 
cele două variante ale Enciclopediei Limbilor Lumii, română şi rusă, 
acesta pur şi simplu vrea să-i determine pe moldoveni şi pe această 
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cale să-şi formeze o părere pozitivă fată de ruşi şi Rusia şi alta ne-
gativă faţă de români şi România.

Toată metodologia moldovenismului primitiv se rezumă la pro-
cedeul falsificării prezentului şi trecutului moldovenilor basarabeni. 
După conţinut, moldovenismul reprezintă un amalgam de anacro-
nisme, diletantisme, escrocherii, plagiate, de idei ce se bat cap în 
cap.

Lumea ştiinţifică de pretutindeni, în afară de unele cazuri parti-
culare din Răsăritul slav, este absolut imună la ideile moldovenis-
mului politic primitiv.

Judecînd după mentalitatea românofobă a lui Ion Druţă, mascată 
într-un mod mai rar întîlnit, după caracterul raporturilor dintre scrii-
tor şi comuniştii moldoveni, după atitudinea pozitivă a acestora faţă 
de iniţiativa favoritului lor de a înălţa monumentul „Badea Mior” la 
Soroca, se poate trage concluzia că proiectatul monument este menit 
să servească scopurilor moldovenismului politic primitiv.

Cu toate că în mod oficial se declară că sculptura va simboli-
za spiritul de creaţie, vechi de milenii, al neamului moldovenilor, 
aceasta mai poate semnifica şi ceea ce se subînţelege din cuprinsul 
baladei „Mioriţa”: soarta moldoveanului mereu obidit de către ol-
tean, muntean şi transilvănean, a moldoveanului mioritic, naiv, care 
nu înţelege cine i-i frate şi cine i-i vrăjmaş, obişnuit să trăiască după 
regula „capul plecat sabia nu-l taie”. 

Comuniştii moldoveni „neagă sau răstălmăcesc” evenimentele 
doar pentru faptul că ele nu s-au desfăşurat conform ideologiei lor. 
Ei neglijează relaţia de cauzalitate dintre fenomenele sociale, pe de 
o parte, dintre acestea şi împrejurările politice locale şi internaţio-
nale care le pot favoriza sau defavoriza, pe de alta. A-i considera 
trădători pe fruntaşii basarabeni care în anii 1917–1918 au pregătit 
şi realizat unirea firească a celor două părţi ale Moldovei istorice, 
despărţite cu forţa de către marile puteri coloniale ale timpului, care 
n-au lăsat Moldova de la răsărit de Prut la cheremul „hoţilor de ne-
amuri şi ţări”, înseamnă a da dovadă de lipsă totală de patriotism, 
de demnitate şi de corectitudine profesională. Un asemenea mod de 
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abordare a evenimentelor şi de apreciere a personalităţilor istorice 
denotă reaua-credinţă a răstălmăcitorilor de istorie ai P.C.R.M., in-
divizi răvăşiţi de neîmpliniri profesionale şi de idei răzleţe, lipsiţi de 
scrupule şi superficial pregătiţi de propriul domeniu de activitate.

După cum pseudofilologul Ivan Dmitrievici Ceban încerca cînd-
va să creeze o limbă moldovenească deosebită de cea română prin 
născocirea şi introducerea în vocabularul moldovenilor basarabeni 
a unor cuvinte artificiale (de pildă, „apănăscător” – de la cuvîntul 
rusesc „vodorod”, „aeronăscător” – de la „kislorod”, „multeratic” 
– de la „mnojestvennoe cislo”, „cuvîntulnic” – de la „slovari”, „sîn-
gurozburător” – de la „samolet”, aeromăsurător, stacica, călduro-
măsurător, mîncătorie, leghituri, lăboiţi, sîităi, gîtlăgău etc. cuvinte 
ale căror echivalente româneşti sunt cele ce urmează: hidrogen, oxi-
gen, plural, dicţionar, avion, barometru, grevă, termometru, ospă-
torie, accent, ghilemele, persoană, cravată), la fel azi pseudoisto-
ricii P.C.R.M. (V. Stati, Ivan Kalin, A. Dubrovschi şi alţii) încearcă 
să inventeze o istorie a moldovenilor deosebită de cea a românilor, 
prin răstălmăcirea evenimentelor din trecutul şi prezentul românilor 
şi prin defăimarea marilor oameni ai neamului românesc. 

Nicăieri în lume, în afară de Republica Moldova condusă de me-
diocrităţi comuniste, trecutul istoric nu se descrie prin dispoziţii gu-
vernamentale sau ministeriale şi prin hotărîri parlamentare. În nici 
o altă parte a lumii contemporane manualele de istorie nu se alcă-
tuiesc după criterii elaborate de către un partid politic, în nici un loc 
de pe mapamond ştiinţa istorică şi cea lingvistică nu sunt neglijate 
de către nişte membri de partid, cum se întîmplă azi în Republica 
Moldova.

2. Faţă în faţă cu moldovenismul politic

„Avem de făcut o ţară, bădie Ioane”
(Vladimir Voronin către Ion Druţă)

După alegerile din anul 2001, P.C.R.M. şi-a intensificat propa-
ganda cu privire la ceea ce el numeşte „edificare a statului moldove-
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nesc modern”, cu scopul de a convinge şi de a cîştiga cît mai mulţi 
adepţi folosind în această acţiune instituţiile statului, televiziunea, 
radioul, presa partidului comunist şi altele. Pe de altă parte, comu-
niştii înăbuşă în mod brutal şi fără scrupule orice altă idee de alter-
nativă cu privire la evoluţia moldovenilor şi orice critică la adresa 
modului lor de guvernare.

Comuniştii de azi intenţionează să „edifice” un „stat moldovean 
modern” după un program numit „cîteva repere importante pentru 
edificarea statului moldovean modern”. După cum rezultă din faimoa-
sele „repere”, „statul moldovean modern” este o instituţie a Partidului 
Comuniştilor din Republica Moldova, care are ca scop diminuarea, 
marginalizarea şi, pînă la urmă, eliminarea elementului românesc din 
toate sferele de activitate. 

Conform pomenitelor „repere”, „statul moldovean modern” este 
un stat cu o unică „naţiune moldoveană”, compusă nu numai din 
moldoveni, dar şi din reprezentanţii grupelor etnice şi minorităţilor 
naţionale conlocuitoare şi, colac peste pupăză, această naţiune s-ar 
fi „constituit istoric în acest spaţiu unic”, adică în limitele teritoriu-
lui actual al Republicii Moldova, şi ar fi „un produs istoric comun al 
tuturor naţionalităţilor conlocuitoare din Republica Moldova”.

Cu alte cuvinte, „statul moldovean modern” este un stat universal, 
cosmopolit, al nimănui, moldovenesc fiind doar după denumirea sa.

Din „reperele” comuniştilor „moderni” din Republica Moldova re-
iese că P.C.M. intenţionează să transforme R. Moldova dintr-o „ţară a 
naţionalităţilor”, într-o ţară a cetăţenilor (ceea ce aminteşte de politi-
ca fostului P.C.U.S. cu privire la contopirea tuturor naţionalităţilor din 
U.R.S.S. prin apropierea dintre ele şi dezvoltarea lor „armonioasă” 
– proces prin care se urmărea de fapt desfiinţarea deosebirilor naţio-
nale şi crearea unui popor unic sovietic dar cu esenţă rusească).

În sfîrşit, ultimul „reper” comunist sună după cum urmează: 
„statul moldovean modern” este un stat în care „interesele naţiona-
le trebuie să stea înaintea intereselor comunităţii etnice majoritare 
(adică a moldovenilor) şi ale comunităţilor etnice minoritare (adică 
ale grupărilor etnice găgăuză, ucraineană, rusă etc.). De aici rezultă 
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că „moldovenii”, în condiţiile „statului moldovean modern”, nu vor 
mai fi nici naţiune, nici minoritate naţională română. 

Putem spune că „reperele” P.C.M. nu conţin nimic nou, ele re-
produc ideologia veche a comuniştilor sovietici şi o împestriţează 
pe ici-colo doar cu termeni noi. 

Ca şi predicesorii lor sovietici, comuniştii „moderni” ai lui V. 
Voronin renegă trecutul istoric milenar unitar al moldovenilor din 
dreapta şi din stînga Prutului.

Şi se procedează în felul acesta cu scopul de a demonstra „dreptul” 
la existenţă al aşa-zisului „stat moldovean modern”.

Se afirmă că Republica Moldova este baştina tuturor locuitorilor 
ce o populează astăzi, că ea este spaţiul comun al moldovenilor şi al 
etniilor conlocuitoare, că în ea s-a statornicit un mod de viaţă comun 
şi un mod de gîndire comun ş.a.m.d.

Scrisoarea deschisă a tov. Voronin către scriitorul autoostracizat 
Ion Druţă reprezintă o imitaţie a mîzgălelilor istorice ale lui Ivan 
Kalin, Vasile Stati, Anatol Dubrovschi şi ale altor pseudoistorici de 
veche şcoală sovietică. 

Ca să vezi ce aberaţii: „Naţiunea moldovenească este un produs 
istoric comun al tuturor naţionalităţilor conlocuitoare din Republi-
ca Moldova” (extras din Scrisoarea amintită) şi „Noi ştim şi ţinem 
minte că istoria statului nostru... constituie istoria comună... a mol-
dovenilor, a ruşilor, a ucrainenilor, a găgăuzilor, a evreilor…” (ex-
tras din broşura intitulată „Să salvăm casa noastră comună –Repu-
blica Moldova”, 1999, pag. 5, semnată de Ivan Kalin şi distribuită în 
mod gratuit prin cutiile poştale ale locatarilor). Mai mare mîrşăvie 
nici că se poate!..

După cum se vede, în concepţia neocomuniştilor moldoveni se 
reflectă tot ce a fost mai agresiv şi distructiv în decedata Uniune 
Sovietică, tot ce a generat ideologia acestei utopice societăţi.
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3. Izvoarele istorice infirmă ideile moldovenismului 
politic primitiv.

1. Extras din manuscrisul „Hungaria”, scris în anul 1535 de Ni-
colaus Olahus, pe cînd acesta se afla la Bruxelles, ca secretar şi mi-
nistru al reginei Maria, fosta regină a Ungariei, şi ca ambasador 
al regelui Ungariei, Ferdinand I de Habsburg: „Ţara Românească 
mai înainte se numea „Flacia”, de la Flacus, care a adus acolo o 
colonie romană. Locuitorii se numesc romani. Principele acestei 
ţări se numeşte voievod; în vremea noastră e Radul (Radu Paisie, 
1535–1545-n.n.) cu scaunul Tîrgovişte, avînd mare putere şi auto-
ritate. Se spune că la nevoie poate să strîngă din ţară şi să pună în 
linie de bătaie pînă la 40.000 de oameni înarmaţi... Românii sunt 
creştini, doar că, urmîndu-i pe greci, se deosebesc de biserica noa-
stră (de cea romano-catolică – n.n.) cu privire la purcederea sfîn-
tului duh şi la unele articole de mai mică importanţă... Moldovenii 
au aceeaşi limbă, aceleaşi obiceiuri şi aceeaşi religie ca şi cei din 
Ţara Românească. Se ţin mai destoinici şi mai de neam , şi mai 
harnici decît aceştia. Principele acestei ţări se numeşte tot voievod, 
dar nu este expus la atîtea schimbări şi primejdii ca cel din Ţara 
Românească... În vremea noastră, în fruntea acestei ţări stă voievo-
dul Petru (Petru Rareş, 1527–1538 şi 1541–1546, n.n.). Moldovenii, 
limba lor, ca şi a celorlalţi români, a fost odinioară romană,ca unii 
care sunt coloni romani; în vremea noastră limba lor se deosebeşte 
foarte mult de aceea, dar multe din vorbele lor pot fi înţelese de 
latini... Românii sunt încredinţaţi că sunt colonişti romani. Dovadă 
acestui lucru este faptul că ei au multe în comun cu limba latină. În 
această ţară se găsesc multe monede de ale acestui popor, fără în-
doială indicii puternice ale vechimii stăpînirii romane pe aici”.

2. Expunerea lui Ion Ţamblac, solul lui Ştefan cel Mare, în faţa 
Senatului şi a Ducelui Veneţiei, prin care le solicită sprijin antioto-
man: „...în această vreme a venit la mine secretarul Luminăţiei voa-
stre... şi mi-a făgăduit multe lucrări din partea Luminăţiei voastre 
preacinstite... şi mi-a spus că din banii trimişi în Ungaria şi din alţii 
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voi avea şi eu ceva ajutor şi folos. Şi totuşi, eu cerusem ca voievodul 
Basarab să fie alungat din cealaltă ţară românească şi să fie pus 
acolo un alt domn creştin, anume Dracula, cu care ne putem înţele-
ge împreună”;

3. Prima carte românească tipărită în Moldova în anul 1643, cea 
mai reprezentativă operă a lui Varlaam (?–1657), mitropolit al Mol-
dovei (1632-1653) în timpul domniei lui Vasile Lupu, se intitulează 
„Cartea românească de învăţătură, dumenicele preste an la praz-
nice împărăteşti şi la sfinţii mari...” şi este scrisă într-o limbă pe care 
au înţeles-o toate generaţiile de cititori care au urmat în spaţiul car-
pato-dunărean după apariţia ei. În pagina ce urmează după foaia de 
titlu începe capitolul intitulat „Cuvîntu împreună către toată semin-
ţia românească”, în care se poate citi: „Io Vasile Voievod cu darulu 
lui Dumnedzău ţiitoriu şi biruitoriu şi domn a toată ţara Moldovei, 
dar şi milă şi pace şi spăsenie a toată seminţia românească”;

4. În Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (1624-1693), mitropolit 
al Moldovei şi cărturar moldovean, unul dintre ierarhii care au pro-
movat introducerea limbii române în biserică, în locul limbii slave, 
scrisă în 1673, citim: „Elu (adică împăraţii romani) cu viţa cestui 
nemu ţara romanească împlutau, Ardelulu totu şi Moldovenesca”.

5. Tot de Dosoftei sunt scrise şi cuvintele: „Preacinstitul Acatist 
şi Paraclis al preasfintei Născătoare de Dumnezeu, canonul învierii, 
şi cele-lalte mîntuitoare rugăciuni către Domnul nostru Isus Chris-
tos tălmăcit de pre limbă slavonească pre limbă românească”;

6. În Liturghierul lui Dosoftei din anul 1679 întîlnim, între altele, 
şi această frază: „Cuvîntu depreună către seminţia românească”;

7. Cronicarul Grigore Ureche (1590–1647) în „Letopiseţul Ţării 
Moldovei”– prima cronică cunoscută scrisă în limba română – afir-
mă pentru prima oară în scris că moldovenii, muntenii şi transilvă-
nienii sunt de origine romană („de la Rim/Roma ne tragem”), că lo-
cuitorii Moldovei, Munteniei şi Transilvaniei alcatuiesc un singunr 
popor.

8. Iată ce se spune în capitolul V al cărţii lui Miron Costin 
(1633-1691) „De neamul moldovenilor”: „Aşa şi neamul acesta, de 
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care scriem, a ţărilor acestora numele drept şi mai vechiu este ro-
mân, adecă rîmlean, de la Roma. Acest nume de la descălecatul lor 
de Traian, şi cît au trăit pînă în munţi, în Maramorăş şi pe Olt, tot 
acest nume au ţinut şi ţin şi pînă astăzi. Şi încă mai bine muntenii 
decît moldovenii, că ei şi acum zic şi scriu: Ţara Românească, ca şi 
românii cei din Ardeal... Că săvai ne răspundem acmu moldoveni 
(adică „măcar că ne zicem acum moldoveni”), iară nu întrebăm: ştii 
moldoveneşte? ce: ştii româneşte? Puţin nu este: „scris romanice?” 
pe limba latinească” (Miron Costin, „De neamul moldovenilor”, 
ediţia II, 1944, pag. 69). Falsificîndu-i conţinutul şi mesajul gene-
ral, V. Stati prezintă citatul după cum urmează: „Cel mai nou nume 
al moldovenilor noştri este moldovan”. Prin acest truc, dîndu-le de 
înţeles moldovenilor, că numele de moldovean ar fi unicul nume 
al lor;

9. Nicolae Costin (1660-1712), fiul lui Miron Costin, compila-
tor de cronici româneşti şi străine, care avea obi ceiul de a dezvolta 
operele tatălui său: „Aşa şi neamul acesta, ce scriem ţărilor aces-
tora, nume dreptu şi mai vechiu este român, adecă rîmlean de la 
Roma” (Scrieri, „Hiperyon”, Chişinău, 1990, vol.1, pag 78-79);

10. Dimitrie Cantemir (1673-1723): „Astfel, astăzi moldove-
nii, muntenii, valahii transalpini, misienii, basarabenii şi epiroţii 
se numesc pe sine cu toţii cu un nume cuprinzător, nu „vlahi”, ci 
„români”. (Opere complete, Bucureşti, 1983, vol. 9, pag. 415);

11. Alexei Mateevici (1888-1917): „Da, suntem moldoveni, fii 
ai vechii Moldove, însă facem parte din marele popor român, aşe-
zat prin România, Transilvania, Bucovina. Fraţii noştri din Buco-
vina, Transilvania, Macedonia îşi zic români. Aşa trebuie să facem 
şi noi... N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, ace-
eaşi ca peste Prut” (fragment din cuvîntarea rostită la Congresul 
învăţătorilor din Basarabia din vara a. 1917, cuvîntare la care se 
referă toţi fruntaşii basarabeni ai Mişcării naţionale din anii 1917-
1918).

Unii moldoveni se supără, trag concluzii pripite şi se manifestă 
agresiv, auzind cum este criticat moldovenismul. Aceştia nu au 
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deloc dreptate, pentru că nu sunt criticate trăsăturile etnice ale 
moldovenilor dobîndite de-a lungul evoluţiei istorice, prin depo-
zitarea şi transmiterea lor de la o generaţie la alta (de pildă, graiul 
moldovenesc ca dialect al limbii române), şi nici chiar trăsăturile 
mai puţin agreabile/simpatice ale lor (să zicem, caracterul exage-
rat al blîndeţei şi bunătăţii lor şi toleranţa lor care, după cum se 
ştie, le-au creat şi le mai creează destule necazuri şi nenorociri), ci 
moldovenismul ca un curent politic ce foloseşte populaţia moldo-
venească în scopuri politice, păgubitoare moldovenilor, uşurinţa 
cu care unii purtători ai etosului moldovean se lasă ademeniţi şi 
folosiţi de către apologeţii moldovenismului politic. Este critica-
tă lauda exagerată şi făţarnică a moldovenilor de către escroci ai 
moldovenismului politic, laudă ce tăinuieşte un pericol de moarte 
lentă pentru moldoveni ca purtători de valori naţionale româneşti.

Cît timp nu vom fi capabili, intelectualiceşte şi moraliceşte, să 
apreciem şi să valorificăm trăsăturile etnice moldoveneşti la justa 
lor valoare, atîta timp nu vom avea parte de o viaţă trăită cu demni-
tate şi realizări în toate domeniile de activitate.

Sursa de inspiraţie a moldovenismului politic se găseşte în is-
toriografia rusească de sorginte ţaristă şi sovietică care, după cum 
se ştie, subordonează evenimentele istorice intereselor politice, 
coloniale şi expansioniste de moment şi de perspectivă ale statu-
tului rus, dar şi în ideile, citatele, textele interpretate în mod fals, 
tendenţios, uneori voit fragmentar, rupte de context, extrase din 
istoria românilor şi cea a ruşilor, dar şi din alte surse ştiinţifice.

Ca mod de interpretare a evenimentelor istorice, moldovenismul 
politic reprezintă o antiistorie, o încercare de contrafacere a istoriei 
moldovenilor prin punerea acestora în opoziţie lingvistică, istorică 
şi culturală faţă de poporul român, de statul român şi de valorile 
naţionale româneşti, faţă de tot ce e românesc în această lume, prin 
crearea aparenţelor de limbă moldovenească deosebită de limba ro-
mână, de naţiune moldoveană ca una deosebită de naţiunea română, 
de evoluţie istorică moldovenească diferită de evoluţia poporului 
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român, cu scopul de a crea impresia legitimităţii, viabilităţii şi exis-
tenţei unui stat moldovenesc independent.

„Nu ne falsificaţi trecutul istoric!” – cu această lozincă m-am 
prezentat la Marea Adunare Naţională din 27 august 1989. Nu mă 
gîndeam atunci că voi mai fi nevoit s-o aduc în actualitate.

4. V. Voronin – reprimator sau apărător al 
moldovenilor?

Fiindcă îl cunosc bine pe jurnalistul Ion Sofronie şi pentru că-l 
consider un om demn de stimă, simt nevoia de a-i transmite un prie-
tenesc salut şi o sinceră urare de sănătate şi baftă, în acelaşi timp, 
simţul moral ce mă domină nu-mi permite să nu-mi manifest, des-
chis, şi dezacordul faţă de unele afirmaţii şi pretenţii înglobate de 
domnia sa în portretele sale politice (Vezi: „Parada preşedinţilor”, 
L.A. din 5 aprilie 2001).

Citind frazele: „Era perioada deşteptării noastre. Se crease ce-
naclul „Vatra”, ale cărui şedinţe aveau loc în diverse locuri. Voro-
nin a oferit o sală spaţioasă pentru aceste întruniri chiar în sediul 
comitetului de partid orăşenesc. Acest pas de asemenea nu le veni 
pe plac rusofonilor...”, cititorii pot trage o concluzie eronată despre 
atitudinea dlui V. Voronin, atunci tovarăş, faţă de concetăţenii săi 
moldoveni treziţi la o viată naţională şi socială activă şi conştientă, 
despre localurile în care cenaclul şi-a desfăşurat activitatea, dar şi 
despre relaţia distantă şi prudentă a autorului cu acel cenaclu. 

Vorbind la modul general, atitudinea demnitarilor comunişti din 
Tighina faţă de „deşteptarea noastră” a fost uneori exagerat de re-
zervată, alteori ostilă şi agresivă. Orice manifestare de „deşteptare 
a noastră” era calificată de către ei drept naţionalism şi extremism. 
Lucru ce încuraja şi aţîţa tabăra rusofonă majoritară împotriva „deş-
teptării noastre”. 

Această situaţie se poate demonstra printr-o mulţime de exem-
ple. Cu toate acestea, dl Ion Sofronie încearcă să facă dintr-un fost 
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demnitar sovietic, aflat azi în ascensiune pe plan politic, aproape un 
fruntaş al mişcării naţionale basarabene. De ce oare?

În ce priveşte locurile în care cenaclul „Vatra” şi-a desfăşurat 
activitatea, din momentul înfiinţării sale de către un grup de patrioţi 
moldoveni în frunte cu dl Dinu Poştarencu, ajutat şi îndrumat de 
răposatul Paul Nedogan şi de alţi activişti ai „deşteptării noastre” 
(octombrie 1988) şi pînă la distrugerea lui definitivă de către ban-
dele rusofone şovine, adevărul este că şedinţele urîtului (de către 
rusofoni) cenaclu niciodată nu s-au desfăşurat în „sala spaţioasă” 
a comitetului de partid orăşenesc al domnului V. Voronin, ci într-
o încăpere mică din clădirea Casei de Cultură „Şelkovik”, pusă la 
dispoziţie de amintitul Paul Nedogan, apoi în sala de conferinţe a 
bibliotecii orăşeneşti, apoi în mica sală de conferinţe a locaşului de 
cultură „P. Tkacenko” şi în alte locuri improvizate, indicarea locuri-
lor o fac în ordine cronologică. 

Relaţiile cenaclului cu autoritatea locală se reglementau prin inter-
mediul dnei Melnikova de la Consiliul Orăşenesc Bender, care, între 
altele spus, era mai înţelegătoare faţă de noi, deşi era rusofonă.

O concluzie greşită poate sugera cititorilor, mai ales celor din ge-
neraţia tînără, şi următoarea afirmaţie a autorului: „În oraş nu exista 
o şcoală ca lumea cu predare în limba română. Anume Voronin a 
dispus să fie demolate o serie de case vechi din centru şi să fie edi-
ficată acolo o şcoală-model naţională”. Din această cauză, consider 
necesar să reinformez cititorul şi asupra mişcării pentru crearea şco-
lii româneşti în oraşul Tighina. 

Timp de aproximativ cincizeci de ani de dăinuire a puterii sovie-
tice în părţile noastre, în acest oraş al Moldovei niciodată n-a existat 
vreo şcoală pentru moldoveni, toţi copiii din oraş fiind nevoiţi să se 
instruiască şi să se educe în şcoli cu predare a disciplinelor şcolare 
în limba rusă. 

Ruptura acestei grave nedreptăţi s-a produs în perioada perestroi-
kăi gorbacioviste, cînd un grup de moldoveni cu demnitate şi cu-
raj, locuitori ai oraşului, profitînd de valorile democratice relative 
oferite de reformele lui Mihail Gorbaciov, au declanşat o adevărată 
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luptă naţională pentru deschiderea unei şcoli româneşti (atunci se 
zicea „moldoveneşti”) în localitatea urbană nistreană cu 150.000 de 
locuitori, dintre care 25 la sută erau moldoveni. Cei mai activi dintre 
ei fiind medicul Vladimir Postovan şi profesoara Lidia Poştarencu, 
care nici ei nu ştiu de cîte ori au călătorit la Chişinău cu trenul, cu 
autobuzul, cu maşina proprie şi la cîte uşi de birouri au bătut pentru 
a obţine dreptul de instruire şi educare în limba moldovenilor. 

Ca urmare a activităţilor pline de necazuri, dar şi graţie altora, 
care i-au susţinut cu vorba şi cu fapta, în oraşul Tighina s-au des-
chis, mai întîi pe lîngă şcoala nr.1 (rusă), cîteva clase cu predare în 
română, iar mai apoi, în august 1988, prin hotărîrea ministerului de 
resort de la Chişinău, în oraş se deschide o şcoală românească, în 
blocul vechi al amintitei şcoli ruse. 

Cam în acelaşi timp şi în acelaşi mod a fost deschisă în oraş şi 
prima grădiniţă românească. Cea dintîi şefă a acestei instituţii preş-
colare fiind chiar doamna Voronin, soţia actualului preşedinte al Re-
publicii Moldova. 

Hotărîrea de a construi un edificiu aparte pentru contingentele 
şcolare româneşti a fost emisă la 11 august 1988, graţie nenumăra-
telor demersuri făcute de către aceiaşi moldoveni inimoşi pe lîngă 
organele de resort din oraş şi din republică. 

Între timp, dl V. Voronin se transferă de la Tighina la Chişinău în 
calitate de ministru de interne, anterior, aproximativ o jumătate de an, 
fiind prim-secretar de partid cu gîndul la avansare şi cu mîna pe valize. 

Ţinînd cont de împrejurările sus-arătate şi de modul în care în 
fosta R.S.S.M. se adoptau hotărîri în domeniul construcţiilor (în ca-
zul nostru definitivă fiind decizia comună a ministerelor învăţămîn-
tului, construcţiilor şi planificării), nu-mi pot da seama cam pe ce 
bază i s-ar putea atribui dlui V. Voronin meritul privind edificarea 
unei şcoli româneşti la Tighina. 

Voi mai adăuga că elevii moldoveni din acest oraş nici azi nu au 
un sediu adecvat, că regimul ilegal de acolo şi azi îi ţine împrăştia-
ţi prin tot oraşul, în locuri îndepărtate de liniile de transport şi în 
încăperi situate la depărtări considerabile una de alta, friguroase, 
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întunecoase şi incomode pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ. Lucruri de care cititorii nu-şi pot 
da seama citind articolul cu pricina.

Dacă Ion Sofronie a avut intenţia de a-i aminti domnului V. Vo-
ronin, proaspăt şef de stat în Republica Moldova, de anterioara lor 
bună înţelegere şi colaborare în domeniul publicisticii sovietice, 
cînd primul dintre ei activa în calitate de corespondent al ziarului 
„Moldova Socialistă”, iar al doilea fiind prim-secretar de partid în 
oraş, a putut-o face şi ar fi trebuit s-o facă fără a recurge la pro-
cedee producătoare de replici şi obiecţii nu prea plăcute pentru 
domnia sa.

La o şedinţă a cenaclului şi-a făcut apariţia şi V. Voronin. 
Venise, probabil, ca să vadă la faţa locului cam cu ce se ocu-
pă „extremiştii şi naţionaliştii moldoveni”. Profitînd de prezenţa 
domniei sale, un membru al cenacului i-a adresat întrebarea: „To-
varăşe Voronin, de ce nu vorbiţi cu oamenii şi în limba moldove-
nească?” La care dumnealui a răspuns cam în doi peri: dacă aş fi 
vorbit cum doreşti dumneata, azi nu ne-am mai fi întîlnit şi n-am 
mai fi dialogat în această sală.

Prezenţele frecvente şi inoportune ale unor demnitari sovietici 
sau ale unor persoane suspecte, necunoscute la şedinţele cena-
clului şi la acţiunile organizate de secţia orăşenească a F.P.M. se 
considerau la Tighina drept măsuri de supraveghere a pretinşilor 
extremişti şi naţionalişti, dar şi ca acţiuni profilactice pentru pre-
venirea eventualelor excese imaginare ale acestora.

Pentru a mă apropia cît mai mult de adevăr, voi mai adăuga că 
însăşi apariţia cenaclului „Vatra” îşi trăgea rădăcinile de undeva 
din structurile partidului şi statului (ceea ce organizatorii oficiali 
puteau să nu înţeleagă la vremea respectivă) şi avea menirea ne-
declarată, stabilită de către organizatorii lui din umbră, de a dez-
organiza şi contracara activitatea secţiei orăşeneşti a F.P.M. care, 
în viziunea autorităţilor sovietice locale, se manifesta într-un 
mod prea hotărît şi prea categoric, care prefera acţiunile de masă 
sau de stradă şi care, în plus, mai avea şi ramificaţii şi influenţă 
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pe o rază ce depăşea limitele teritoriale ale Tighinei, cuprinzînd 
localităţi urbane şi rurale adiacente. Denumirea cenaclului fiind 
sugerată chiar de către o subalternă a tovarăşului prim-secretar de 
partid. Datorită unor intervenţii distructive venite din exteriorul 
organizaţiei, au apărut fricţiuni între participanţii la mişcarea na-
ţională din zona de care vorbim. Dovadă că acţiunile dezbinătoare 
dădeau roade. 
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Capitolul IX
MITUL DESPRE UNIONISMUL ROMÂNESC 
AL FRONTULUI POPULAR DIN MOLDOVA 

Un moment important pe calea afirmării Mişcării de Eliberare 
Naţională a Românilor din Moldova Sovietică l-a constituit crearea 
Frontului Popular din Moldova (F.P.M.), la 20 mai 1989, cînd Mişca-
rea Democrată pentru Susţinerea Restructurării s-a proclamat Mişca-
re de Eliberare Naţională cu titlul de Front Popular din Moldova.

Constituirea F.P.M. a dus la unirea şi consolidarea celor două forţe 
antisovietice – camapania de presă şi demonstraţiile publice care an-
terior se manifestau răzleţ. Era o unificare în jurul tezelor formulate 
de Valentin Mîndîcanu în al său excepţional eseu «Veşmîntul fiinţei 
noastre».

Abia după această unire Mişcarea de Emancipare Naţională a Ro-
mânilor din Moldova Sovietică a devenit o forţă de temut pentru auto-
rităţile de la Chişinău.

Cu toate acestea, Mişcarea de Emancipare Naţională din Moldova 
Sovietică niciodată în evoluţia sa nu s-a prezentat ca o forţă unitară 
din punct de vedere politic.

Chiar de la început ea s-a divizat în două curente social-politce dia-
metral opuse: curentul unionist (care militia pentru unirea Basarabiei 
cu Ţara Mamă) şi curentul secesionist (care susţinea ideea separării 
Basarabiei de România), scindarea determinîndu-i nu numai întreaga 
activitate, dar şi rezultatele activităţii.

Adepţii unionismului românesc, care constituiau forţa motrice a 
Mişcării de Emancipare Naţională din Moldova Sovietică (fiindcă 
erau omniprezenţi la toate manifestaţiile publice autorizate si neauto-
rizate, mai organizaţi, mai consecvenţi şi mai constanţi la vorbe şi în 
acţiuni) considerau şi consideră separearea Basarabiei postsovietice 
de România nefireasca şi ilegală, pe temeiul că acest act este contrar 
sensului dezvoltării istorice a poporului român din care fac parte şi 
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moldovenii de la est de Prut, voinţei acestora şi drepturilor lor natu-
rale de a se intregi cu Ţara Mamă.

Principiile şi scopurile F.P.M./F.P.C.D. au fost formulate précis 
în cele două Programe ale sale, adoptate de Congresul II şi Congre-
sul III ale Mişcării, precum şi în Programul Coaliţiei electorale a 
F.P.C.D.

Congresul II al F. P. M. şi-a desfăşurat lucrările între 30 iunie şi 
1 iulie 1990.

Care a fost atitudinea organelor de vîrf ale F.P.M. faţă de obiecti-
vele strategice ale nomenclaturii comuniste moldovene? 

Răspunsul la întrebarea formulată se găseşte chiar în Programul, 
Statutul şi Rezoluţiile adoptate de Congresul II al F.P.M.:

– Potrivit Programului din 1990, „Obiectivul de bază al F.P.M. 
este realizarea unei suveranităţi depline a poporului în cadrul unui 
stat suveran şi reîntregirea teritoriilor româneşti de la răsărit de Prut, 
anexate de U.R.S.S. în iunie 1940, într-un stat independent şi demo-
cratic Republica Moldova”;

– „Atîta timp cît suveranitatea republicii nu se va realiza pe de-
plin, cît pe teritoriul republicii vor acţiona structurile comuniste, 
filialele K.G.B-ului şi unităţile armatei de ocupaţie, transformarea 
F.P.M. într-un partid politic ar duce la frînarea procesului de elibe-
rare naţională”, accentuează programul adoptat de Congresul II al 
F.P.M.;

– „Congresul II susţine Declaraţia despre suveranitate”. (Frag-
ment din Rezoluţia Congresului II al F.P.M. cu privire la raporturile 
dintre F.P.M. şi puterea de stat);

– „Atîta timp cît suveranitatea republicii nu se va realiza pe de-
plin, cît pe teritoriul republicii vor acţiona structurile comuniste, 
filialele K.G.B-ului şi unităţile armatei de ocupaţie, transformarea 
F.P.M. într-un partid politic ar duce la frînarea procesului de elibe-
rare naţională”, accentuează programul adoptat de Congresul II al 
F.P.M.
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– „Congresul II susţine Declaraţia despre suveranitate”. (Frag-
ment din Rezoluţia Congresului II al F.P.M. cu privire la raporturile 
dintre F.P.M. şi puterea de stat),

– „Între R.S.S. Moldova şi U.R.S.S. nu poate fi semnat nici un 
fel de tratat fără a fi lichidate toate consecinţele actului din 28 iu-
nie 1940, şi anume: retragerea unităţilor armatei de ocupaţie şi a 
structurilor de ocupaţie impuse de Moscova în iunie 1940, anularea 
hotărîrii Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 2 august 1940 privind 
formarea R.S.S.M.; retrocedarea teritoriilor româneşti trecute în 
mod ilegal sub jurisdicţia Ucrainei” – subliniază Programul adoptat 
de Congresul II al F.P.M.;

– „Congresul II al F.P.M. propune Parlamentului Republicii să 
schimbe denumirea formaţiunii statale româneşti de la est de Prut, 
numind-o oficial Republica Română Moldova”(din rezoluţia cu pri-
vire la denumirea republicii);

– „Congresul II al F.P.M. propune Parlamentului să schimbe de-
numirea Pieţii Victoriei din Chişinău, numind-o în cinstea actului 
istoric din 27 august 1989, Piaţa Marii Adunări Naţionale” (Frag-
ment din Rezoluţia adoptată de Congresul II al F.P.M. cu privire la 
schimbarea denumirii Pieţii Victoriei);

– „Congresul II al F.P.M. respinge căile de obţinere a puterii po-
litice prin metode violente” (Extras din Programul adoptat de Con-
gresul II al F.P.M.).

Prin această prevedere se statua/programa modalitatea moldove-
nească de luptă pentru apărarea fiinţei naţionale şi a libertăţii de 
voinţă. Ea fiind unica prevedere statuară/progrmatică constantă, tre-
cută dintr-un statut în altul, dintr-un program în altul, pe care liderii 
F.P.M./F.P.C.D. au respectat-o cu cea mai mare stricteţe de la infiin-
ţarea pînă la desfiinţarea Mişcării.

Comparînd opţiunile partizanilor Mişcării Unioniste din cadrul 
Mişcării de Emancipare Naţională a românilor din Moldova Sovie-
tică cu prevederile Programului F.P.M. din anul 1990, vom observa 
că ele nu se potrivesc. În timp ce Fracţiunea/Aripa unionista a Miş-
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cării de Eliberare Naţională opta pentru reunirea Basarabiei cu Ţara 
Mamă, conducerea F.P.M. se asocia cu nomenclatura comunistă 
moldoveană în vederea perpetuării separării Basarabiei de România, 
prin crearea unui nou stat în teritoriul acestei provincii româneşti.

Analizînd documentele votate de Congresul II al F.P.M., ajungem 
la concluzia că hotarîrile forului suprem al Mişcării se contrazic între 
ele: într-un loc se „susţine” Declaraţia de suveranitate, prin care de fapt 
se legitimează intrarea R.S.S. Moldova în structurile C.S.I. în curs de 
organizare, în alte locuri se pledează pentru o „suveranitate deplină” şi 
se precizează că „Între R.S.S. Moldova şi U.R.S.S. nu poate fi semnat 
nici un fel de tratat fără a fi lichidate toate consecinţele actului din 28 
iunie 1940…”.

Teza „reîntregirii teritoriilor româneşti de la răsărit de Prut, anexate 
de U.R.S.S. în iunie 1940, într-un stat independent şi democratic – Repu-
blica Moldova” demonstrează că principiul unionismului românesc nu 
făcea parte din preocupările conducătorilor F.P.M., că planurile acestora 
cu privire la viitorul Basarabiei coincideau cu intenţiile nomenclaturii 
comuniste de a permanentiza separarea Basarabiei de România.

Printr-o prevedere de program, liderii F.P.M. îşi asumau responsabi-
litatea aducerii nordului Bucovinei, sudului Basarabiei şi ţinului Herţei 
în componenţa Republicii Moldova. Este o prevedere pe cît de irealiza-
bilă, pe atît de iresponsabilă. Se vede că autorii documentelor analizate 
erau dominaţi de idei fanteziste, pe care le lansau doar pentru a impre-
siona şi acumula astfel capital electoral/politic.

Cu toate că în Republica Moldova nici acum, în 2004, nu există 
condiţii de genul celor indicate în Programul de care vorbim, F.P.M. 
a fost transformat, cu mult timp în urmă, în Partidul Popular Creştin 
Democrat.

Cu ocazia mitingului din 30 septembrie 1990 Ion Hadîrcă şi-a anunţat 
demisia din funcţia de preşedinte al F.P.M.

Funcţiile oferite de Mircea Snegur (cele de consilier şi de concilia-
tor/impăciuitorist prezidenţial) i s-au părut acestui secretar de partid în-
fipt în conducerea F.P.M. cu adevărat ademenitoare şi promiţătoare, în 
comparaţie cu cea de preşedinte al F.P.M. exercitată de obicei fără plată 
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sau prost remunerată, riscantă şi, în plus, incompatibilă cu planurile no-
menclaturii privitor la viitorul Basarabiei.

De la acea deminsionare pîna la Congresul III al F.P.M. activitatea 
Mişcării a fost coordonată de preşedintele executiv Iurie Roşca.

Chiar de la bun început vîrfurile F.P.M. prezentau semne grave de 
anormalitate.

„O parte dintre conducătorii de rang superior ai Mişcării voiau să 
scape de Simion Grosu, cu orice preţ. Mircea Druc a propus intrarea 
în alegeri cu Grosu şi astfel comuniştii ar fi fost mai discreditaţi. 
Ceilalţi frontişti nu l-au ascultat şi l-au adus la Chişinău pe Petru 
Lucinschi (în noiembrie 1989, de la Duşanbe, unde avea funcţia de 
secretar II al Partidului Comunist din Tadjikistan – n.n.). El a for-
tificat Partidul Comunist din Moldova Sovietică… La alegerile din 
1990, în raioanele din nord şi sud au învins oamenii lui Lucinschi 
şi Eremei. Liderii F.P.M. de atunci nu înţelegeau că astfel diminuau 
indirect poziţia frontului.” (Viorel Patrichi, „M. Druc s-a luptat cu 
ultimul imperiu”, pag. 361).

Cînd M. Snegur şi P. Lucinschi rîvneau să ocupe postul de pre-
şedinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M. (aşa se numea atunci Par-
lamentul Moldovei), conducerea F.P.M. i-a susţinut pe amîndoi, dar 
„votul secret a demonstrat că Mircea Snegur îl depăşea pe Petru 
Lucinschi”.

În timp ce o parte dintre fruntaşii Mişcării înclina să-l pună la 
preşedinţia Parlamentului pe Mircea Snegur şi cu ajutorul lui să ob-
ţină schimbarea denumirii republicii (mai întii din R.S.S. Moldove-
nească în R.S.S. Moldova, apoi din R.S.S. Moldova în Republica 
Moldova), să adopte noua stemă de stat (capul de bour), noul drapel 
de stat (tricolorul) şi noul imn de stat (acelaşi cu cel al Ţării Mame: 
„Deşteaptă-te, române!), o altă parte dintre ei (Vasile Nedelciuc, Ion 
Ţurcanu şi alţii) era dispusă să-l instaleze în aceeaşi funcţie pe Petru 
Lucinschi şi sub conducerea lui să efectueze cu totul alte schimbări.

Cînd conducerea F.P.M. a decis să-l propună pe Mircea Druc ca 
premier al R.S.S. Moldoveneşti, au intervenit Vasile Nedelciuc şi 
Anatol Ţăran cu aşa propunere: „Domnule Druc, am vrea să vorbim 
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cu dumneata. Uite ce se aude: că vei fi propus de către Front ca 
prim-ministru. Dumneata trebuie să înţelegi un lucru foarte simplu: 
avem oameni bine pregătiţi. Rugămintea noastră este să nu-ţi depui 
candidatura. Sînt oameni politici cu experinţă, ca Petru Lucinschi”.

După alegerea lui Mircea Druc „în funcţia atît de rîvnită de o mul-
ţime de deputaţi din ambele tabere”. (vorba e de cele două fracţiuni 
parlamentare: cea frontistă şi cea comunistă – n.n.), o parte din frun-
taşii F.P.M. au început să-şi critice vehement propriul guvern. Criti-
ca negativă şi subiectivă era îndreptată numai împotriva premierului 
frontist. Vasile Nedelciuc critica de obicei politica externă a guver-
nului Druc. Andrei Vartic comenta în chip răutăcios, cu exagerare, 
atît activitatea internă, cît şi cea externă a premierului Mircea Druc. 
„Guvernul lui Mircea Druc trebuie să-şi dea demisia, iar dacă n-are 
curajul să o facă, să-l demitem noi.” – se dezlănţuia zelosul critica-
stru în numărul din 15 mai 1991 al publicaţiei „Sfatul Ţării”.

Conducerea F.P.M. s-a lepădat de prim-ministrul frontist Mircea 
Druc. Ea a participat activ la instaurarea şi consolidarea regimului 
Snegur, întemeiat pe minciună, românofobie, rusofilie, moldove-
nism politic primitiv, populism şi demagogie.

În perioada dintre Congresul II şi Congresul III al F.P.M., în Re-
publica Moldova, Rusia şi România s-au desfăşurat evenimente de 
mare însemnătate, reciproc influenţabile, la care conducerea F.P.M. 
a reacţionat conform prevederilor înscrise în Programul şi Statutul 
din anul 1990.

În 3 septembrie 1990 Comitetul Executiv al F.P.M. dădea publi-
cităţii „Apelul adresat opiniei publice internaţionale, guvernelor şi 
parlamentelor statelor lumii şi organizaţiilor internaţionale”, iar în 
ziua de 21 octombrie 1990 Sfatul F.P.M. publica „Apelul către ro-
mânii din toată lumea” – documente în care se sublinia că „unitatea 
teritorială a Republicii Moldova, locuită în majoritate de români, se 
află în pericol de a fi fărîmiţată… Crearea aşa-numitelor republici 
transnistreană şi găgăuză nu poate fi în nici un fel justificată ” şi se 
solicita sprijin internaţional pentru apărarea integrităţii teritoriale a 
Republicii Moldova.
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La 5 iunie 1991, Parlamentul de la Chişinău a adoptat Legea 
cetăţeniei Republicii Modova. Deputaţii F.P.M. şi-au adus contri-
buţia atît la elaborarea proiectului de lege cu privire la cetăţenia 
Republicii Moldova, cît şi la adoptarea ei din Parlament. Potrivit 
Legii cetăţeniei, dreptul de cetăţean al republicii s-a acordat tuturor 
locuitorilor ei de atunci, indiferent de perioda şi împrejurările în 
care aceştia s-au stabilit prin partea locului: „Cetăţeni ai Republicii 
Moldova sînt: art. 3 – Persoanele care pînă la adoptarea Declaraţiei 
de suveranitate, inclusiv data adoptării ei, 23 iunie 1990, au avut loc 
de trai pe teritoriul Republicii Moldova şi loc permanent de muncă 
sau o altă sursă legală de existenţă”.

Consecinţele aplicării Legii cetăţeniei s-au dovedit a fi foarte 
grave.

Pentru a-mi argumenta afirmaţia voi da doar două exemple, voi 
releva doar două din multiplele efecte nefaste ale acestei legi.

Pe baza Legii privatizării, elaborate de oamenii lui Oazu Nantoi, 
şi a Legii cetăţeniei bogăţiile oraşelor basarabene au fost privatizate, 
prin bonuri patrimoniale, şi de persoane care nu meritau nici cetăţe-
nia Republicii Moldova, nici privatizarea vreunei cote din patrimo-
niul oraşelor în care locuiau.

Dacă populaţia Chişinăului n-a reuşit, în 2005, să-şi aleagă pri-
marul general nici după mai multe încercări consecutive, cauza rezi-
dă tot în legea cetăţeniei, de care „eliberatorii” moldovenilor profită 
pentru a-şi restabili privilegiile, facilităţile si avantajele de care s-au 
bucurat în perioada sovietică, dobîndite atunci în mod abuziv şi ştir-
bite parţial după desfiinţarea Uniunii Sovietice.

Din cauza Legii cetăţeniei suferă cei mulţi, cei jefuiţi şi umiliţi, iar 
cei care au elaborat-o, adoptat-o şi aplicat-o se simt foarte mulţumiţi, 
probabil. Pentru că mulţi dintre ei prosperă, progresează vazînd cu 
ochii şi din toate punctele de vedere. Autorii acelei legi nici n-ar vrea 
să-şi amintească de ea, nici n-ar permite cuiva să le aducă aminte 
despre ea, dar mai ales despre efectele aplicării ei. În timpul alege-
rilor eşuate din Chişinău nu s-a spus nimic despre legătura dintre 
imposibilitatea alegerii primarului general al municipiului şi Legea 
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cetăţeniei. Dimpotrivă, atunci s-au lansat tot felul de ipoteze cu privi-
re la cauza/cauzele eşecului electoral, care nu aveau nimic în comun 
cu realitatea. Iar jurnaliştii lipsiţi de profesionalism şi demnitate le 
preluau şi le difuzau prin presa scrisă şi presa audio-vizuală.

„Nemultumiţi de conducerea neocomunistă de la Chişinău, care 
dorea reapropierea Republicii Moldova de U.R.S.S. şi nu făcea ni-
mic pentru lichidarea mişcării secesioniste a ruşilor de la Tiraspol 
şi a găgăuzilor de la Comrat şi care frîna reforma economică, liderii 
F.P.M. îşi declara trecerea în opoziţie, începînd cu data de 13 octom-
brie 1991” (Viorel Patrichi, „M. Druc sau lupta cu ultimul imperiu”, 
pag. 447).

Opoziţia F.P.M./F.P.C.D. faţă de partidele nomenclaturistice 
la putere a fost de fapt o opoziţie faţă de forma de guvernămînt 
instituită de acestea şi faţă de modul în care se desfăşura gu-
vernarea statului, dar nu o opoziţie faţă de obiectivul strategic 
al guvernărilor nomenclaturistice de la Chişinău – acela de a 
perpetua separarea Basarabiei de România.

Exprimîndu-ne în mod detaliat, politica pe care a dus-o F.P.M./
F.P.C.D. faţă de partidele la putere a fost o politică opoziţionistă faţă 
de republica prezidenţială; faţă de aşa-numitul tratat unional; faţă de 
Pactul Ribbentrop-Molotov; faţă de lovitura de stat din Moscova, 
nereuşită; faţă de proiectele pentru federalizarea sau confederali-
zarea Republicii Moldova; faţă de suveranitatea „delegată” Rusiei; 
faţă de concepţia parlamentului nomenclaturistic privitoare la C.S.I. 
din 5 martie 1991; faţă de atitudinea autorităţilor privitoare la soarta 
deţinătorilor politici moldoveni condamnaţi în mod abuziv de către 
autorităţile separatiste de la Tiraspol şi aşa mai departe.

După transformarea F.P.C.D. în partid politic, acest tip de opozi-
ţie a trecut în mod automat la Partidul Popular Creştin Democrat.

Conducerea de vîrf a F.P.M./F.P.C.D. întotdeauna s-a comportat 
ca o conducere de partid politic, dar nu ca o conducere de mişcare 
de eliberare naţională unionistă.

Mitingul organizat de F.P.M. în ziua de 24 noiembrie 1991 lua o 
hotărîre opusă „obiectivului de bază” înscris în Programul F.P.M. 
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din 1990: „Luînd în considerare desfăşurarea referendumului în 
problema independenţei Ucrainei de la 1 decembrie a.c., cerem Par-
lamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României să pună în mod ho-
tărît problema lichidării consecinţelor Pactului Ribbentrop-Molotov 
pentru Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţei şi a reîntregirii 
lor în componenţa Statului Român”.

În ziua de 6 decembrie 1991 s-a constituit, la Iaşi, din iniţiativa 
unui grup de deputaţi de la Chişinău şi a unui grup de parlamentari 
de la Bucureşti Consiliul Naţional al Intregirii (C.N.I.), în frunte cu 
deputatul frontist şi ex-premierul Republicii Moldova Mircea Druc. 
Biroul operativ al C.N.I., condus de Mircea Druc, „şi-a asumat is-
torica responsabilitate de a aduna energiile din stînga şi din dreap-
ta Prutului într-o nouă generaţie unionistă, după cele din 1859 si 
1918”.

Congresul III al F.P.C.D. şi-a desfăşurat lucrările între 15 şi 
16 februarie 1992. La propunerea lui Mircea Druc şi prin hotărîrea 
Congresului III, F.P.M. şi-a modificat denumirea, devenind Frontul 
Popular Creştin Democrat.

Cu toate că „echipa lui Snegur condusă de Andrei Vartic, Andrei 
Ţurcan şi Petru Sandulachi a făcut eforturi disperate să impiedice 
venirea unei aripi radicale unioniste la conducerea F.P.M.”, Congre-
sul III l-a ales în funcţie de preşedinte al F.P.C.D. pe Mircea Druc, 
ex-premierul Republicii Moldova, şeful grupului parlamentar al 
F.P.C.D. din Legislativul de la Chişinău şi preşedintele Consiliu-
lui Naţional al Intregirii (C.N.I.). În cea de prim-vicepreşedinte al 
F.P.C.D. şi de preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Frontu-
lui Popular Creştin Democrat – pe Iurie Roşca. 

„Din cele 600 de buletine valabile Iurie Roşca a obţinut 13 vo-
turi, Valeriu Matei-54 şi Mircea Druc-593 de voturi. Nici Valeriu 
Matei, nici Ion Hadîrcă n-au respectat buna cuviinţă să-l felicite pe 
colegul învingător, să spună cîteva fraze de protocol, măcar un cu-
vînt strecurat printre dinţi. Nici fraţii Ghimpu şi nici mulţi, mulţi 
intelectuali frontişti n-au facut-o”. (Viorel Patrichi, „M. Druc sau 
lupta cu ultimul imperiu”, pag. 471).
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Printr-o Rezoluţie specială, Congresul III accentua „dreptul 
populaţiei româneşti din stînga Prutului de a participa la alegerile 
generale şi prezidenţiale din România” ce urmau să aibă loc la 27 
septembrie anul în curs.

Programul adoptat de Congresul III al F.P.C.D. „se axa pe ideea 
unionistă, concepută în proces de integrare economică, politică, cul-
turală, socială şi spirituală cu Ţara”.

Capitolul I al Statutului F.P.C.D. prevedea: „F.P.C.D. este o Miş-
care de eliberare naţională, deschisă tuturor cetăţenilor de la Est şi de 
la Vest de Prut, care doresc să acţioneze în vederea împlinirii idealu-
lui poporului român de unitate şi independenţă naţional-statală”.

În Capitolul II al Statutului, intitulat „Scop şi obiective”, se 
sublinia: „Scopul fundamental al Mişcării F.P.C.D. este să contri-
buie la eliberarea teritoriilor româneşti ocupate şi la reîntregirea 
României într-un Stat Naţional Unitar”.

Spre deosebire de Congresul II al F.P.M., care punea accentul 
pe ideea „eliberării şi reîntregirii teritoriilor româneşti de la răsărit 
de Prut anexate de U.R.S.S. în iunie 1940 într-un stat independent 
şi democratic – Republica Moldova”, Congresul III al Mişcării ac-
centua necesitatea eliberării şi includerii acestor teritorii în com-
ponenţa statului român reîntregit.

În Capitolul I al Programului adoptat de Congresul III al 
F.P.C.D., intitulat „Identitatea, Orientarea şi Doctrina”, se subli-
nia: „F.P.C.D. îşi păstrează statutul de Mişcare naţională, unionis-
tă, al cărei obiectiv major este reîntregirea Statului Naţional Ro-
mân”; „F.P.C.D. va întreţine şi dezvolta în continuare relaţiile sale 
cu partidele şi organizaţiile din teritoriile instrăinate şi din Ţară, 
acordînd prioritate acelor care vor promova o politică consecven-
tă orientată spre reîntregirea Statului Naţional Unitar Român”; 
„Dupa realizarea obiectivului său strategic – reunificarea terito-
riilor rominesti – P.P.C.D. îsi va păstra identitatea, angajîndu-se în 
competiţia politică din ţară, admiţînd în perspectivă fuzionarea cu 
alte formaţiuni”.
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În Capitolele II, III, IV şi V ale Programului se indică în mod 
précis modalităţile realizării obiectivului strategic al F.P.C.D.: prin 
sincronizarea scenariilor de dezvoltare, prin sincronizarea progra-
melor de reformă economică, prin integrarea socială, prin sincro-
nizarea programelor de reformă socială, prin integrarea culturii şi 
învăţamîntului şi prin reunificarea bisericească.

După alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 27 septembrie 
1992 din Rîmînia, stabilirea lui M.Druc la Bucureşti şi constitui-
rea Alianţei Electorale a F.P.C.D. nimeni nu şi-a mai amintit de 
„Programul axat pe ideea unionistă”.

Se vede că acest program a fost conceput ca platformă electora-
lă a domnului M. Druc în alegerile din România.

Culegerea de documente intitulată „Act de identitate”, editată de 
F.P.C.D. în anul 1995, care cuprinde „cele mai importante docu-
mente adoptate pe parcursul celor 7 ani de activitate a Mişcării”, nu 
înglobează în paginile sale nici „Programul axat pe ideea unionis-
tă”, nici Rezoluţiile adoptate de Congresul III al F.P.C.D., în special 
„Rezoluţia despre participarea F.P.C.D. la alegerile generale din Ro-
mânia” şi „Rezoluţia cu privire la cetăţenia română”.

În primavara lui 1993 Mircea Druc, preşedintele Frontului Popu-
lar din Moldova şi-a cerut demisia – decizie prin care dumnealui îşi 
încheia de fapt activitatea politică în Moldova de la est de Prut.

De la această demisie pînă la Congresul IV al F.P.C.D. (24 aprilie 
1994) activitatea Mişcării a fost îndrumată de Iurie Roşca, vice-pre-
şedintele F.P.C.D. şi preşedintele Sfatului F.P.C.D.

Alianţa electorală a F.P.C.D. a fost constituită la 27 octombrie 
1993. În componenţa ei au intrat: F.P.C.D., Mişcarea Voluntarilor 
din Republica Moldova şi Organizaţia Tineretului Creştin Demo-
crat. 

Programul Coaliţiei electorale a fost adoptat la 11 martie 1994.
„Programul Alianţei electorale a F.P.M. se axează pe ideea liber-

tăţii şi unităţii naţionale; dreptăţii sociale şi a valorilor democraţiei 
creştine” (Extras din Program).
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Documentul conţine prevederi exprimate foarte vag. Programul 
nu are nimic în comun cu „programul axat pe ideea unionistă”. În 
el nu s-a gasit loc nici măcar pentru formula „mişcarea de eliberare 
naţională”.

Cu toate acestea, delegaţii Congresului IV al F.P.C.D. au apro-
bat Programul electoral al Alianţei F.P.C.D.: „se aprobă, ca direcţii 
de bază ale activităţii ulterioare a F.P.C.D., Programul electoral al 
Alianţei F.P.C.D.” (Extras din document).

„Cu o majoritate covîrşitoare de voturi preşedinte al F.P.C.D. a 
fost ales Iurie Roşca” (Extras din comunicat).

Mişcarea de Emancipare Naţioanlă a Românilor din Moldova 
Sovietică a pacurs cîteva etape succesive: etapa luptei pentru legife-
rarea limbii române şi grafiei latine; faza Campaniei de suveranitate; 
faza Campaniei de inpendenţă; faza Campaniei de intrare în C.S.I.; 
faza conflictului armat din primăvara şi vara anului 1992.

Pe parcursul acestor etape activitatea F.P.M./F.P.C.D. a fost dirija-
tă, din umbră, de elita nomenclaturii comuniste moldovene care vedea 
viitorul Basarabiei numai în cadrul comun al spaţiului post-sovietic, 
ce-se-ist.

Prin oamenii săi, infiltraţi în structurile Frontului, dar mai ales 
prin cei înfipţi în vîrful conducerii Frontului, elita comunistă a re-
uşit să împiedice transformarea Mişcării de Emancipare Naţională 
a Românilor din Moldova Sovietică într-o Mişcare Unionistă, cu 
obiective de reunire a Basarabiei cu Ţara Mamă.

În loc să-şi pună ca obiectiv promovarea ideilor unionismului ro-
mânesc şi lupta pentru reunirea Basarabiei cu Ţara Mamă, condu-
cerea F.P.M./F.P.C.D. intra mereu în cîrdăşie cu capii nomenclaturii 
comuniste moldovene, cu duşmanii unionismului românesc, în vede-
rea anihilării Curentului Unionist din cadrul Mişcării de Emancipare 
Naţională a Românilor din Moldova Sovietică şi post-sovietică.

Distrugerea Curentului Unionist este opera elitei nomenclaturii 
comuniste moldovene şi a uneltelor frontiste de rang superior de 
care aceasta s-a servit pentru a-şi atinge scopurile: perpetuarea în-
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străinării Basarabiei de România prin crearea şi consolidarea unui 
nou stat în teritoriul R.S.S.M.

Spre ruşinea celor implicaţi în realizarea acestor scopuri, în te-
ritoriul fostei R.S.S.M. s-au înjghebat, în afară de statul Republica 
Moldova, încă doua stătuleţe: unul moldovenesc şi unul găgăuzesc.

Treptat, conducerea F.P.C.D. s-a autotransformat într-un centru 
pentru elaborarea şi punerea în practică a unor tactici şi strategii de 
luptă pentru putere. Primul pas atestat făcut pe această cale a fost 
„trecerea conducerii F.P.M. în opoziţie faţă de actuala putere” (13 
octombrie 1991). Ultimul l-a constituit transformarea F.P.C.D. din 
Mişcare de Emancipare Naţională în partid politic obişnuit – Parti-
dul Popular Creştin Democrat.

Aceste acţiuni delimitează, cronologic, perioada în care Curen-
tului Unionist din cadrul Mişcării de Emancipare Naţională i s-au 
dat multiple lovituri din interior, în sensul că în această perioadă s-
au efectuat cele mai multe epurări în organele de conducere locale şi 
centrale ale formaţiunii, soldate de fiecare dată cu numeroase demiteri 
şi marginalizări ale activităţilor cu opţiuni unioniste declarate, cărora 
li se imputa fel de fel de fapte, atitudini şi gesturi inventate de cu totul 
altă natură decît cea unionistă.

Distrugerea Curentului Unionist nu s-a început atunci cînd „Iurie 
Roşca i-a adus pe comunişti la putere”, cum afirmă Nicolae Dabija şi 
ai săi.

Curentul Unionist al Mişcării de Emancipare Naţională a Româ-
nilor din Moldova Sovietică n-a putut fi distrus şi nici n-a fost distrus 
de o singură persoană. Distrugerea lui este rezultatul unor trădări co-
lective succesive. Mai întîi el a fost lovit puternic de regimul Sne-
gur. Loviturile au continuat sub toate guvernările care s-au perindat la 
Chişinău după căderea regimului Snegur. Lovitura de graţie fiindu-i 
dată de regimul neocomunist, în perioada de după alegerile din fe-
bruarie 2001.

La distrugerea Curentului Unionist din cadrul Mişcării de Eliberare 
Naţională din Moldova Sovietică şi post-sovietică au contribuit toate 
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persoanele care de-a lungul anilor au colaborat, direct sau indirect, cu 
făuritorii şi conducătorii noului stat moldovenesc de la est de Prut.

Mafia celor hrăpăreţi şi înstrăinaţi de neamul românesc – iată cine 
a decapitat Mişcarea Unionistă din Basarabia anilor 1988-1992.

Între factorii care au dus la slăbirea treptată şi dispariţia Curentu-
lui Unionist din cadrul Mişcării de Emancipare Naţională se numă-
ră adoptarea „Legii Republicii Moldova privind partidele politice şi 
alte organizaţii social-politice”, intrată în vigoare cu începere de la 17 
septembrie 1991, şi crearea, în baza ei, a unui mare număr de partide 
politice cu tot atîtea doctrine politice şi scopuri de gaşcă care pur şi 
simplu buimăcesc lumea, divizînd-o pe bază de criterii partinice, în 
loc s-o lumineze şi s-o solidarizeze în vederea realizării unor scopuri 
pansociale, pannaţionale. O mare parte din răspundere revenind capi-
lor politici darnici în promisiuni, care distrag mereu atenţia modove-
nilor de la est de Prut de la problema-cheie a Basarabiei – reuniunea 
provinciei româneşti cu Ţara Mamă.

Capii nomenclaturii comuniste moldovene n-ar fi reuşit să tră-
deze cu atîta uşurinţă cauza românească a Basarabiei, dacă n-ar fi 
fost ajutaţi de oportunişti, carierişti şi parveniţi de toate soiurile din 
rîndul intelectualilor moldoveni, înfipţi în structurile F.P.M./F.P.C.D 
şi în cele ale partidelor politice.

Dacă în anul 1991 Basarabia s-ar fi unit cu România, Mircea 
Snegur, Petru Lucinschi şi Vladimir Voronin niciodată în vieţile lor 
n-ar fi devenit şefi de stat în România întregită.

Dacă acest eveniment ar fi avut loc, cei aproximativ 500 de in-
telectuali moldoveni şi nemoldoveni care după anul 1990 s-au pe-
rindat în Parlamentul de la Chişinău în calitate de deputaţi, de pre-
şedinţi ai grupurilor parlamentare şi de şefi de birouri permanente, 
niciodată în vieţile lor n-ar fi devenit senatori sau deputaţi în Parla-
mentul României întregite.

Dacă atunci ne-am fi unit cu România, intelectualii basarabeni 
care s-au succedat în Ministerele Republicii Moldova de la 1990 în-
coace în calitate de şefi de guvern, şefi de guvern adjuncţi, de miniş-
tri, de miniştri adjuncţi, de şefi de departamente, de purtători de cu-
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vînt, de consilieri guvernamentali ş.a.m.d. nicicînd în vieţile lor n-ar fi 
obţinut posturi similare în structurile executivului de la Bucureşti.

Dacă acum s-au în viitor Republica Moldova s-ar uni cu România, 
P.P.C.D. din Republica Moldova s-ar transforma, în cel mai bun caz, 
într-o filială a vreunui partid politic din România întregită, de exemplu, 
a P.P.C.D. din România cu identitate creştin-democratică, condus de 
Ch. Ciuhandru, iar vîrfurile actualului P.P.C.D. din Republica Moldo-
va şi-ar perde aproape în mod automat statutul de lideri de partid şi şi-
ar reduce prerogativele, în cel mai bun caz pentru ei, la nivelul vreunei 
filiale locale a vreunui partid politic din România întregită.

La fel s-ar întîmpla cu toate partidele politice şi cu toţi şefii de vîrf 
de partid din Republica Moldova. 

Dacă ne-am uni cu România, cea mai mare parte dintre membrii 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova ar putea să-şi pună în peri-
col situaţia materială şi statutul de mare scriitor, mare poet, mare critic 
literar etc.

Dacă ne-am uni cu România, Maria Bieşu n-ar mai obţine bani 
bugetari pentru a-şi organiza festivalurile de muzică de operă care îi 
poartă numele.

Dacă ne-am uni cu România, multe dintre cele aproximativ 30 de 
instituţii de învăţămînt superior particulare şi de stat din Republica 
Moldova s-ar simţi ameninţate serios de fenomenul falimentării, pen-
tru că o mare parte din tineretul Basarabiei ar pleca la Bucu reşti, Iaşi, 
Galaţi, Cluj, Timişoara, Constanţa ş.a.m.d. pentru a-şi face studiile 
universitare, fiindcă acolo procesul instructiv-educativ este mai per-
formant.

Dacă ne-am uni cu România, milioanele de lei cheltuiţi annual pen-
tru întreţinerea aparatului de stat de la Chişinău (Parlamentul, Guver-
nul, Preşedinţia) ar putea fi folosiţi pentru majorarea pensiilor, burselor 
şi salariilor în fiecare an cu cel puţin 50 de lei de persoană. Această 
constatare fiind valabilă şi pentru cealaltă republică moldoveană – cea 
de dincolo de Nistru, dar şi pentru Republica Găgăuză din sudul Ba-
sarabiei.
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„Spre deosebire de orice alte republici sovietice, Moldova s-a 
bucurat pentru o scurtă perioadă de timp de a sări peste graniţe in-
vizibile care separă Orientul de Occident, sărăcia de prosperitate. 
Dacă Moldova de la est de Prut s-ar fi unut cu România în 1991, 
Chişinăul ar fi ajuns în interiorul graniţilor Uniunii Europene către 
sfîrşitul primului deceniu al secolului XXI. Nici un alt oraş din 
fosta U.R.S.S., cu eventuala excepţie a Republicilor Baltice, n-ar 
putea spune acelaşi lucru. Preţul pierderii respectului de sine a fost 
foarte mare” – anticipa Liviu Bleoacă prin intermediul „Curentului 
Românesc” din martie anul 2003. 

De dragul adevărului, terminăm acest capitol cu o constata-
re extrem de importantă/instructivă. Iniţiatorul creării mişcărilor 
populare pentru sprijinirea politicii de restructurare a Uniunii So-
vietice a fost însuşi M. Gorbaciov, Secretarul General al P.C.U.S., 
care în acest scop a convocat, la închisoarea Securităţii sovietice 
din Moscova, Liubianca, o reuniune a elitei intelectuale sovietice 
cu vederi reformatoare, adunare la care a fost invitat şi Anatol Sop-
ciak, democratul leningrădean care ne-a lăsat această informaţie 
prin intermediul publicaţiei „Argumentî i factî”.

În R.S.S.M., Activitatea Frontului Popular a fost întotdeauna 
coordonată/dirijată, din umbră, de elemente autohtone de condu-
cere şi de comandă de rang superior din Securitate şi din Comi-
tetul Central al P.C.M.. Aceste cadre au stabilit concepţia asupra 
evoluţiei Basarabiei postsovietice (aceea de separare a provinciei 
de România), au fixat şi eşalonat în timp obiectivele principale ale 
Frontului (limba moldovenească de stat şi alfabet latin, suverani-
tate „delegată”, independenţă limitată, Legea cetăţeniei, războiul 
ruşinos etc.). 

Aşa-zisa concepţie a celor două state româneşti independente a 
devenit pentru intelectualii moldoveni, în foarte scurtă vreme, un 
crez politic general. 

La programele F.P.M. au aderat reprezentanţi ai elitei intelec-
tuale basarabene. În numele Frontului au activat scriitori, ziariş-
ti, savanţi, şefi de întreprinderi şi instituţii de stat.
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Capitolul X
BASARABIA, PROTOCOLUL ADIŢIONAL SECRET ŞI 

TRATATUL DE PACE DE LA PARIS (10.II.1947)

Anexa secretă a Tratatului de neagresiune sovieto-german din 23 
august 1939, cunoscută şi sub denumirea de Protocol Adiţional Se-
cret, cuprindea următoarele completări la prevederile Tratatului:

1. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor 
aparţinînd Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia şi Litua-
nia), frontiera nordică a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor 
de interes, atît ale Germaniei, cît şi ale U.R.S.S.

2. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor 
statului polonez, sferele de interes, atît ale Germaniei, cît şi ale 
U.R.S.S. vor fi delimitate aproximativ pe linia rîurilor Narev, Vis-
tula şi San.

3. În privinţa Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază 
interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi 
declară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii.

4. Acest protocol va fi considerat de ambele părţi ca strict se-
cret. 

După cum se ştie, la finele lunii iunie anul 1940 U.R.S.S. a 
pus în practică punctul 3 al Protocolului Adiţional Secret, atacînd 
România şi cotropind Basarabia. Celelalte clauze ale Protocolului 
Secret au fost transpuse în viaţă în urma agresiunii săvîrşite de 
U.R.S.S. împotriva Poloniei şi Ţărilor Baltice (în sept.1939, res-
pectiv, iulie 1940).

Consecinţele ocupaţiei sovietice a Basarabiei au fost înlăturate, 
în fapt şi de drept, în perioada care a urmat (iunie 1941 – august 
1944), timp în care armata română a eliberat Basarabia şi nord-
ul Bucovinei de sub ocupaţia sovietică, operaţiunea de eliberare 
finalizîndu-se la 26 iulie 1941 şi cînd statul român şi-a restabilit 
autoritatea asupra teritoriilor eliberate.
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Din aceste motive, Protocolul Adiţional Secret şi urmările apli-
cării lui în Basarabia, în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941, 
au devenit istorie, evenimente istorice consumate, fără valoare ju-
ridică şi fără influenţă practică asupra evoluţiei Basarabiei post-
belice. 

Lumea de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost or-
ganizată şi şi-a continuat evoluţia după bunul plac al state-
lor care au creat şi dominat Coaliţia antihitleristă (U.R.S.S., 
S.U.A., Marea Britanie şi, ulterior, Franţa), conform hotărî-
rilor Conferinţei de Pace de la Paris (28 iulie – 15 octombrie 
1946), dominată şi ea de marile puteri învingătoare în cel de-al 
doilea război mondial, mai precis conform dispoziţiilor cuprin-
se în cele cinci tratate de pace dezbătute de Consiliul Miniştri-
lor de Externe ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei, Franţei şi Chinei 
în sesiunea ţinută la New-York (4.XI – 11.XI.1946) şi semnate 
la Paris (10.II.1947) cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România şi 
Ungaria.   

Este bine ştiut că statele fondatoare ale Coaliţiei antihitleriste 
(U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie) au adus, încă în cel de-al Doi-
lea Război Mondial, o „inovaţie în tehnica încetării operaţiilor mi-
litare” – au instituit un nou tip de armistiţiu, aşa-numitul armistiţiu 
de capitulare, care după efectele pe care le producea, se deosebea 
radical de toate tipurile de armistiţiu cunoscute şi aplicate mai îna-
inte. În baza noului fel de armistiţiu, statul învingător impunea sta-
tului învins condiţii de armistiţiu care în mod obligatoriu trebuiau 
să-şi găsească expresia în viitorul tratat de pace dintre învingător 
şi învins.

Exemplele ce urmează demonstrează modul diferenţiat în care 
aliaţii antihitlerişti şi-au aplicat „inovaţia” în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Acordul de armistiţiu de la Siracuza, din 3 septembrie 1943, 
care a pus capăt ostilităţilor dintre Italia şi Coaliţia antihitleristă, 
recunoştea „cobeligeranţa în război contra Germaniei a noului gu-
vern italian” format la 25 iulie 1943, de mareşalul Badoglio. Ulte-
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rior, dispoziţia fiind reconfirmată prin Declaraţia Angliei, U.R.S.S. 
şi S.U.A., din13 octombrie 1943, şi inclusă în conţinutul/textul 
Tratatului de Pace de la Paris dintre Italia şi Naţiunile Unite, din 10 
februarie 1947.

Convenţia de armistiţiu dintre România şi Puterile Aliate, semna-
tă la Moscova, la 12 sept. 1944 de L. Pătrăşcanu, D. Dămăceanu, B. 
Ştirbei şi Gh. Pop (împuterniciţii guvernului român) şi de mareşalul 
sovietic R.I. Malinovki (împuternicitul guvernelor sovietic, englez 
şi american) recunoştea faptul că România a încetat operaţiunile 
militare împotriva U.R.S.S. şi a aliaţilor ei, că ea a intrat în răz-
boi alături de puterile Coaliţiei antihitleriste împotriva Germaniei 
şi Ungariei, dar nu-i recunoştea şi statutul de cobeligeranţă (art.1); 
iar articolul 4 al Convenţiei stabilea ca graniţă sovieto-română gra-
niţa existentă la 28 iunie 1940: „Se stabileşte frontiera de stat dintre 
U.R.S.S şi România, fixată prin Convenţia româno-sovietică din 28 
iunie 1940”.

Ulterior, aceste prevederi au fost incluse în textul Tratatului de 
Pace de la Paris dintre România şi Naţiunile Unite, din 10 februarie 
1947. Primul articol al acestui Tratat stabilea: „Frontierele Româ-
niei indicate în harta anexată Tratatului de faţă, vor fi cele care erau 
în fiinţă la 1 ianuarie 1941, cu excepţia frontierei româno-ungare, 
care este definită de art. 2 al Tratatului de faţă”.

Tratatul de stat cu Austria (15 mai 1955) prevedea, printre altele, 
angajamentul celor 4 state cosemnatare (U.R.S.S., S.U.A., Anglia şi 
Franţa) „de a respecta independenţa şi integritatea teritorială a Au-
striei în cadrul frontierelor existente la 1 ianuarie 1938”, dată prece-
dentă datei de 12 spre 13 martie 1938, cînd Germania şi-a realizat 
planul Anschluss de cotropire şi lichidare ca stat a Austriei.

După cum se vede, marile puteri ale lumi, învingătoare în cel de-
al doilea război mondial şi diriguitoare ale Conferinţei de Pace de la 
Paris (1946) restabileau/restaurau, prin Tratatul cu România, fron-
tiera româno-sovietică rezultată din ocuparea militară a Basarabiei 
de către Uniunea Sovietică (28 iunie 1940).



255

Cazurile analizate demonstrează, de asemenea, că Convenţia 
de armistiţiu şi Tratatul dintre România şi Puterile Aliate neglijau 
completamente Declaraţiile cu privire la intrarea trupelor sovietice 
pe teritoriul României, din 2 aprilie şi 25 august 1944, prin care 
guvernul sovietic arăta că Uniunea Sovietică „nu urmăreşte scopul 
de a dobîndi vre-o parte din teritoriul României sau de a schimba 
orînduirea socială existentă în România” şi că „intrarea trupelor so-
vietice pe teritoriul României este dictată exclusiv de necesităţi de 
război şi de faptul că trupele inamice continuă rezistenţa”.

Aşadar, Tratatul de Pace de la Paris dintre România şi Na-
ţiunile Unite (10.II.1947) înlocuieşte Protocolul Adiţional Secret 
(24.VIII.1939). Consecinţele aplicării primului se suprapun conse-
cinţelor aplicării punctului trei al anexei secrete. În aceasta constînd 
asemănarea între cele două documente. Deosebirea între ele con-
stînd în aceea că documentele au fost elaborate şi aplicate în inter-
vale de timp diferite şi în circumstanţe internaţionale deosebite.

Actul final al Conferinţei pentru securitate şi Cooperare în Eu-
ropa (C.S.C.E.), elaborat şi semnat la Helsinchi în toiul războiu-
lui rece dintre vest şi est (22.XI.1972 – 1.VIII.1975), obligă statele 
semnatare să păstreze frontierele lor comune, stabilite după cel de-
al doilea război mondial. Astfel, Actul consfinţeşte dorinţa fostelor 
mari puteri învingătoare în cel de-al doilea război mondial de a-şi 
păstra în continuare rolul preponderent în soluţionarea problemelor 
majore ale vieţii internaţionale. 

Conform Dreptului Internaţional Contemporan (D.I.C.), marile 
puteri ale lumii contemporane au acceptat reunirea celor două foste 
state germane cu sisteme economice şi politice diferite (R.F.G. şi 
R.D.G.) încă în 1989, restabilind astfel unitatea Germaniei antebe-
lice.

În acelaşi timp, Tratatul de Pace dintre România şi Naţiunile Uni-
te (10.II.1947) şi Actul final al C.S.C.E. (1.VIII.1975) continuă şi 
acum să priveze Basarabia de dreptul de a-şi redobîndi statutul pe 
care ea l-a avut înaintea şi în timpul celui de-al doilea război mon-
dial, acela de parte componentă a statului român.
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Asemenea moduri de interpretare şi aplicare a Dreptului Interna-
ţional Contemporan sunt cu totul nepotrivite şi anacronice.

Evident, statutul Basarabiei postbelice nu a fost consecinţa 
aplicării înţelegerii odioase între regimurile totalitare hitlerist şi 
stalinist, ci rezultatul punerii în practică a hotărîrilor nedrepte 
impuse României în faza finală a celui de-al Doilea Război Mon-
dial şi după acest război de către marile puteri învingătoare în 
războiul de care vorbim. 

Este evident că Basarabia postbelică nu a suferit din cauza apli-
cării punctului trei al Protocolului Adiţional Secret, ci din cea a pu-
nerii în practică a hotărîrilor Conferinţei de Pace de la Paris (1946), 
adică din cauza retrocedării Basarabiei Uniunii Sovietice de către 
marile puteri învingătoare în cel de-al doilea război mondial.

Parlamentarul român Ion Diaconescu întreba: „Dacă n-ar fi fost 
Tratatul de la Paris, care să creeze noi drepturi Uniunii Sovieti-
ce, ar mai fi fost anulate cu atîta uşurinţă efectele Pactului Reb-
bentrop-Molotov?” 

Dacă lucrurile se prezintă anume aşa, atunci de ce în Republi-
ca Moldova se face atîta vîlvă în legătură cu Protocolul Adiţional 
Secret? De ce aici monstruoasa înţelegere se invocă în motivarea 
creării statului Republica Moldova, vina nenorocirilor şi suferin-
ţelor Basarabiei postbelice se aruncă asupra Pactului Rebbentrop-
Molotov, se organizează conferinţe ştiinţifice internaţionale în pro-
blema „Pactului sovieto-german” se condamnă şi se anulează anexa 
secretă şi se publică mereu articole despre asemenea evenimente? Şi 
de ce aici se păstrează atîta tăcere în ce priveşte Conferinţa de Pace 
de la Paris (29 iulie – 15 octombrie 1946), Tratatul de Pace dintre 
România şi Naţiunile Unite (Paris, 10 februarie 1947) şi Conferinţa 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1972 – 1975)? De ce se 
ignoră legătura cauzală dintre ele şi evoluţia nefastă a Basarabiei 
postbelice şi postsovietice? De ce la Chişinău se încalcă legea cau-
zalităţii, se ascunde adevărul, se falsifică istoria? De ce autorităţile 
moldovene trec sub tăcere efectele şi mai nefaste ale dominaţiei so-
vietice în Basarabia postbelică?
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Evident, mitomanii de la Chişinău recurg la falsificări istorice 
pentru a justifica crearea şi existenţa Republicii Moldova, modali-
tăţile prin care ei „consolidează stabilitatea moldovenească”. Dena-
turînd istoria, mitomanii moldoveni încearcă să deturneze atenţia 
locuitorilor Basarabiei actuale de la problema reunirii provinciei 
cu Patria-Mamă, să buimăcească minţile moldovenilor basarabeni 
care militează pentru înlăturarea efectelor dominaţiei sovietice prin 
restabilirea statutului pe care Basarabia l-a avut în perioada inter-
belică şi în anii celui de-al doilea război mondial – acela de parte 
componentă a statului român. Denaturînd istoria, mitomanii moldo-
veni încearcă să muşamalizeze gravitatea consecinţelor dominaţiei 
sovietice în Basarabia postbelică.

A venit momentul să înţelegem şi să recunoaştem că, istoriceş-
te, statul Republica Moldova însuşi reprezintă consecinţa principală 
conservată a dominaţiei sovietice în Basarabia postbelică, că restul 
consecinţelor acestei dominaţii se păstrează în Basarabia actuală, 
fie parţial, fie total, fie în stare pură sau modificată, prin întrebuinţa-
rea unor stratageme politicianiste de către conducătorii acestui stat 
clientelor şi nomenclaturistic.

Este absurd şi cinic să condamnăm înstrăinarea Basarabiei 
de Patria Mamă prin aplicarea Protocolului Adiţional Secret şi, 
în acelaşi timp, să conservăm această nedreaptă înstrăinare prin 
crearea statului Repuplica Moldova şi, în plus, să mai şi sugerăm 
sau să mai şi declarăm că acest stat a trebuit sau că el a fost creat 
pentru a înlătura consecinţele aplicării punctului trei al înţelege-
rii secrete, şi, culmea culmilor!, să mai şi trecem sub tăcere efec-
tele nefaste ale dominaţiei sovietice în Basarabia postbelică, cu 
repercusiuni grave asupra evoluţiei Bsarabiei postsovietice!

Negarea legăturii cauzale dintre hotărîrile luate de Conferinţa 
de Pace de la Paris (1946) faţă de Basarabia şi evoluţia ei ac-
cidentală/nefastă de după cel de-al doilea război mondial şi de 
după prăbuşirea Uniunii Sovietice reprezintă, din punct de vedere 
istoric, un act de falsificare a istoriei universale, de care marile 
puteri ale lumii contemporane (care sunt tot acelea care au fost şi 
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în timpul desfăşurării Conferinţei amintite) se folosesc pentru a-şi 
justifica indiferenţa faţă de problema-cheie a Basarabiei, pentru 
a se sustrage de la răspunderea pe care o au faţă de cauza ro-
mânească a Basarabiei, faţă de prezentul şi viitorul multpătimitei 
provincii româneşti.

Marile puteri actuale pur şi simplu n-au dreptul să neglijeze la 
infinit falsul grav pe care se bazează Tratatul de Pace dintre Ro-
mânia şi Naţiunile Unite (10.02.1947), fals care constă în aceea 
că răspunsul guvernului român la Declaraţia de război remisă de 
U.R.S.S. României se dă drept „Convenţie romano-sovietică din 
28 iunie 1940”. Adevărul e că nu există o asemenea convenţie/în-
ţelegere între România şi U.R.S.S, realizată conform principiului 
care guvernează convenţiile internaţionale, semnată de bunăvoie 
şi ratificată, şi care merită să fie respectată.

În pofida tuturor argumentelor, în Republica Moldova încă se mai 
vehiculează ideea „luptei pentru înlăturarea consecinţelor aplicării 
Pactului Rebbentrop-Molotov”. 

Această formulă incluzîndu-se în programele unor organizaţii 
obşteşti ca obiectiv strategic al activităţii lor. Mă întreb să vă în-
treb: cum să înlăturăm ceea ce a fost înlăturat de alţii cu mulţi ani 
în urmă, în perioada 1941 – 1944?; ce fel de argumente mai trebuie 
să aducem pentru a înţelege şi accepta necesitatea scoaterii din uz a 
formulei „înlăturarea consecinţelor Protocolului Adiţional secret” şi 
a înlocuirii ei cu expresia corectă „lichidarea/înlăturarea/eliminarea 
consecinţelor dominaţiei sovietice în Basarabia” sau cu alte formule 
sinonime?

În contextul Basarabiei postbelice şi postsovietice, a lupta pentru 
înlăturarea consecinţelor aplicării punctului trei al P.A.S. înseamnă 
a lupta cu morile de vînt.

Anexa secretă a Tratatului de neagresiune sovieto-german, sem-
nată în zorii zilei de 24 august 1939, a fost o înţelegere între U.R.S.S 
şi Germania pe seama României, Ţărilor Baltice şi Poloniei.

Protocolul Adiţional Secret a constituit singura bază juridică 
pentru atacarea şi anexarea Poloniei, Ţărilor Baltice şi a părţii de 
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răsărit a României de către Uniunea Sovietică şi Germania nazistă. 
Mai mult decît atît, el a constituit singura bază juridică şi pentru 
declanşarea celui de-al doilea război mondial de către aceste state 
imperialiste.

În pofida bunului simţ, domnul V. Voronin, Preşedintele Repu-
blicii Moldova, susţine precum că „Pactului Ribbentrop-Molotov 
nu are nimic cu Republica Moldova şi cu zona geografică numită, în 
România, Basarabia”. 

Reamintim că în 1812 Rusia a anexat Moldova dintre Prut şi 
Nistru, ca în 1813 autorităţile ţariste i-au atribuit denumirea de 
regiunea Basarabia/Бессарабская Область, iar în anul 1873 ele 
au denumit-o Gubernia Basarabia/Бессарабская Губерния şi că 
numele de Basarabia figurează în textele notelor ultimative sovieti-
ce de la sfîrşitul lunii iunie 1940 şi în textul Protocolului Adiţional 
Secret elaborat şi semnat de funcţionari de rang superior ai statului 
sovietic şi ai regimului nazist.

Anexa secretă alăturată Pactului de neagresiune sovieto-german 
viza numai trei zone geografice/trei categorii de teritorii: „teritoriile 
aparţinînd ţărilor Baltice”(art.1); „teritoriile statului polonez”(art.2); 
„teritoriul Basarabiei”(art.3). Cu toate acestea, din articolul de fond 
al redacţiei ziarului proguvernamental „Moldova Suverană” din 31 
iulie a. c. rezultă că P.A.S./Protocolul Adiţional Secret mai avea un 
articol care se referea la teritoriile Germaniei: „În 1991, ...singu-
ra derogare de la Pactul Rebbentrop-Molotov care era acceptată de 
Marile Puteri viza doar Germania Democrată şi Ţările Baltice”. Este 
evident că avem de-a face nu cu o descoperire în domeniul istoriei 
diplomaţiei, ci cu o simplă exagerare inutilă în exercitarea profesiu-
nii de ziarist.

Vorba ceea: „minciuna se hrăneşte cu minciuna şi naşte alte min-
ciuni, şi mai gogonate” (zicere populară).

Trăind, muncind, educîndu-ne copiii într-o atmosferă de 
minciună şi fals, riscăm să trecem prin istorie şi de acum înainte 
fără să lăsăm în urma noastră modele pozitive pentru urmaşi.
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Capitolul XI:
CE SÎNT „PATRIOŢII BASARABIEI” ŞI CUM LUPTĂ EI 

ÎMPOTRIVA UNIONISMULUI ROMÂNESC

Motto: „Un om îşi poate aduce sieşi laude doar din două motive: 
în primul rînd, pentru a-i lămuri pe ascultători,

 iar în al doilea pentru a se apăra şi dezvinovăţi, 
pentru Ulise” (Ovidiu, poet latin).

Spre ruşinea noastră Basarabia postsovietică a avut şi are parte şi 
de asemenea categorie de patrioţi (cu ghilimele).

Cînd auzi şi vezi cum aceştia încearcă să se dezvinovăţească, 
cum se autolaudă şi se laudă reciproc în public, cum ţin să fie con-
sideraţi drept personalităţi valoroase/importante, cum vor să treacă 
drept adepţi ai românismului şi unionismului românesc, cum fac 
paradă de patriotism românesc, îţi vine să-ţi iai lumea în cap.

Realitatea însă le infirmă autodezvinovăţirile şi autoaprecierile.

1. Mai bine mai tîrziu decît niciodată

„Literatura şi Arta” din 21 iulie 1988 informa: În urma hotărîrilor 
şi pe baza celei de-a 13 Conferinţe Unionale a P.C.U.S. s-a înfiinţat, 
în iulie 1988, Comisia de limbă a Prezidiului Sovietului Suprem 
al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti „pentru studierea 
istoriei şi problemelor dezvoltării limbii moldoveneşti”. Ca membri 
ai comisiei au fost desemnaţi lingvişti şi scriitori. La şedinţa de con-
stituire au fost create următoarele subcomisii: 

1. Istoria şi limba moldovenească;
2. Etapele în care s-a dezvoltat grafia limbii moldoveneşti;
3. Ortografie şi semne de punctuaţie;
4. Amplificarea funcţiilor sociale ale limbii moldoveneşti şi di-

recţiile ei viitoare de dezvoltare. 
Dar începutul real al Politicii Gorbacioviste de Restructurare şi 

Transparenţă în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească poa-
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te fi datat abia în primăvara anului 1989, cînd a fost creat Frontul 
Popular din Moldova (care niciodată în activitatea lui nu şi-a ales 
drept obiectiv principal Reîntregirea Neamului Românesc); cînd 
activa la Chişinău Cenaclul „Alexe Mateevici” (menit să contribu-
ie la dezvoltarea conştiinţei moldoveneşti prin folosirea cîntecelor 
şi ideilor patriotice româneşti); cînd a fost organizată Asociaţia 
Independentă a Istoricilor (care în cea mai mare parte a existenţei 
ei n-a avut destule organizaţii de bază viabile în oraşele, orăşelele 
şi raioanele basarabene, care n-a fost în stare şi n-a vrut să facă 
ceva pentru prevenirea interzicerii predării istoriei românilor în in-
stituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, care a contribuit, 
fie şi în mod tacit, la eliminarea manualelor de istorie elaborate în 
România din învăţămîntul Republicii Moldova şi la înlocuirea lor 
cu manuale elaborate de Anatol Petrenco, Preşedintele Asociaţiei 
Istoricilor, şi de alţi istorici locali, Asociaţie care totdeauna a avut 
o activitate de faţadă); cînd Uniunea Scriitorilor din Moldova So-
vietică a început să-şi aleagă noi conduceri, compuse cu precădere 
din persoane înarmate cu răbdare şi cu ideea despre cele două state 
româneşti independente şi obişnuite să se conformeze ordinelor 
unicului partid cu puteri nelimitate, din scriitori cu conştiinţă pro-
vincială şi spirit moldovenesc prost înţeles, dar cu pretenţii inte-
lectuale şi creatoare de rang panromânesc, persoane care timp de 
20 de ani (1987 – 2007) se manifestă şi ca făuritori ai statalităţii 
moldoveneşti, şi ca creatori ai Uniunii de state româneşti, şi ca 
adepţi ai românismului pragmatic, şi ca partizani ai unionismului 
românesc cu poziţie unionistă ascunsă, şi ca luptători pentru ade-
rarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană...

Organizaţiile enumerate mai sus au fost create şi dirijate din 
umbra de capii autohtoni ai nomenclaturii sovietice prin interme-
diul agenţilor infiltraţi în ele şi racolaţi din rîndul intelectualităţii 
moldovene. Persoanele care au condus aceste organizaţii au urmat, 
conştient sau inconştient, linia trasată de căpeteniile comuniste 
băştinaşe dornice să guverneze şi în perioada de după destrămarea 
Uniunii Sovietice, eveniment care deja bătea la uşă. 
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În articolele publicate în perioada la care ne referim, inclusiv în 
eseul „Veşmîntul fiinţei noastre” de V. Mîndîcanu, populaţia româ-
nească din R.S.S.M. era numită „moldovenească” sau pur şi simplu 
„moldoveni”, iar limba maternă a românilor de la est de Prut era 
denumită „moldovenească”. Din aceste articole de presă termenul 
de limba moldovenească a trecut în Legea Republicii Sovietice So-
cialiste Moldoveneşti cu privire la statutul limbii de stat a R.S.S.M. 
şi în Legea R.S.S.M. cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 
teritoriul R.S.S.M., votate de Sovietul Suprem al R.S.S.M. (Legi-
slativul Moldovei Sovietice, alcătuit cu precădere din ţărani colhoz-
nici şi salariaţi ai statului socialist), la 31 august 1989, şi respectiv, 
1 septembrie 1989. Din aceste legi formula „limba moldoveneas-
că” a trecut în textul Constituţiei de tranzit a Republicii Moldova, 
iar din aceasta denumirea regională a trecut în textul Constituţiei 
Republicii Moldova adoptată de prima legislatură postsovietică 
(1990 – 1994) la 29 iulie 1994 şi modificată în repetate rînduri pînă 
la 20 septembrie 2006 (art.13).

În faza finală a Politicii Gorbacioviste (1987 – 1989), în centrul 
atenţiei elitei intelectuale din Moldova Sovietică au stat următoarele 
probleme: 

1. înlăturarea înalţilor funcţionari nemoldoveni din întreprinderi, 
instituţii şi organizaţii obşteşti, organe supreme de stat şi de partid 
şi înlocuirea lor cu aşa zişi patrioţi ai Basarabiei; 

2. politica limbii practicată de autorităţile sovietice de la Chişi-
nău ;

3. degradarea limbii natale şi sălbătăcirea ei din cauza rusificării 
din perioadele ţaristă şi sovietică;

4. istoria falsificată şi istoriografia sovietică mistificatoare;
5. strămutarea moldovenilor basarabeni în alte regiuni ale Impe-

riului Rus;
6. foametea din anul 1946 – 1947 provocată în mare parte de 

autorităţile sovietice;
7. deportările abuzive din perioada stalinistă;
8. problema ecologică.
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Timp de 17 ani (1991 – 2007), nici un lider politic din Republica 
Moldova n-a văzut şi nu vede în obţinerea independenţei R. Moldo-
va premisa realizării ideii de reîntregire a neamului românesc.

Timp de 20 de ani (1988 – 2008) n-a fost rostit în public, pe teri-
toriul Republicii Moldova, nici un cuvînt despre necesitatea reunirii 
Basarabiei cu Patria-Mamă.

Deşi au constituit o majoritate absolută aproape în toate legisla-
turile şi guvernările de pînă la 2001, „Patrioţii Basarabiei” n-au pus 
în discuţie problema reunirii Moldovei de la est de Prut cu România 
şi n-au propagat ideea unionistă în rîndul maselor largi ale popula-
ţiei din Basarabia postsovietică.

La Congresul al VI-lea al filologilor români, profesorul Eugen 
Coşeriu îşi încheia conferinţa: „A promova sub orice formă o limbă 
moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vede-
re strict lingvistic, ori o greşeală naivă, ori o fraudă ştiinţifică; din 
punct de vedere istoric şi practic, e o absurditate şi o utopie; şi din 
punct de vedere politic, e o anulare a identităţii etnice şi culturale a 
unui popor şi, deci, un act de genocid etno-cultural”.

2. Ignorarea hotărîrilor fundamentale ale Primei Mari 
Adunări Naţionale (27 august 1989)

Deşi persoanele care au rostit dicursuri în faţa publicului pre-
zent la adunare n-au atins problema imperioasă a Unirii, cu toate că 
Adunarea n-a proclamat unirea sau măcar Cursul spre Unirea Basa-
rabiei cu Patria-Mamă, Prima Mare Adunare Naţională din istoria 
Basarabiei a adoptat o Declaraţie care conţinea patru principii fun-
damentale. Primul principiu de mare importanţă cuprins în textul 
ei proclama „suveranitatea naţional-statală deplină a R.S.S.M.” Al 
doilea principiu fundamental proclama „originea şi trecutul comun, 
unitatea lingvistică şi culturală a populaţiei din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească şi Republica Socialistă Română”. Al trei-
lea principiu de mare însemnătate exprima dorinţa participanţilor 
la Adunare (circa 700 de mii) „de a restabili numele istoric al po-
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porului nostru – numele de român, şi a denumirii limbii lui – limba 
română”.

Cel de-al patrulea principiu al Declaraţiei din 27 august 1989 
proclama „înfăptuirea autonomiei Bisericii Moldoveneşti..., lucru 
fără de care suveranitatea statală şi naţională n-ar fi deplină”. 

Datorită acestor idei de mare însemnătate, Declaraţia adoptată de 
Prima Mare Adunare Naţională poate fi considerată o Primă Decla-
raţie de Suveranitate a Moldovei Sovietice. 

Cu toate acestea, principiile ei nu şi-au găsit expresie nici în tex-
tul Celei de-a doua Declaraţii de Suveranitate a R.S.S.M, adoptată 
de prima legislatură postsovietică (1990 – 1994) la 23 iunie 1990, 
nici în conţinutul Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova 
votată de aceeaşi legislatură la 27 august 1991, nici în Legislaţia 
Lingvistică a Republicii Moldova, nici în Legea fundamentală a Re-
publicii Moldova.

Realităţile anului 2007 infirmă optimismul exagerat al celor 66 
de scriitori, artişti, oameni de ştiinţă şi intelectuali care în scrisoarea 
lor deschisă din 17. 09. 1988, trimisă Comisiei de Limbă proaspăt 
constituită pe lîngă Sovietul Suprem al R.S.S.M, arătau, printre al-
tele: „Sperăm că prin activitatea Comisiei se va pune capăt unui 
capitol ruşinos din lingvistica conjuncturistă din republică – teoria 
celor „două limbi romanice din nordul Dunării”.

Ce folos din lupta noastră pentru oficializarea limbii moştenite 
de la strămoşi şi revenirea la alfabetul latin, ce folos din jertfirile de 
sine ale sutelor de mii de intelectuali şi neintelectuali moldoveni din 
anii 1988 – 1990 dacă şi acum, în 2007, mai persistă în Republica 
Moldova „cele două mari neadevăruri: dogma limbii moldoveneş-
ti de sinestătătoare şi spectrul limbii române ca duşmană a limbii 
moldoveneşti” şi „nihilismul naţional”– indiferenţa păturilor largi 
ale populaţiei autohtone faţă de problemele de limbă, de istorie, de 
cultură românească în general, indiferenţă exprimată atunci prin 
sloganul parodic şi ruşinos „şi razniţî îi în ci limbî oi grăi dacî am 
şi crăpa şi be?”
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Ce folos din lupta noastră pentru defalsificarea istoriei şi is-
toriografiei dacă statul Republica Moldova tolerează şi stimuleză 
activitatea noii generaţii de falsificatori de istorie?

Ce folos din condamnarea Protocolului Secret anexat la Pactul Hi-
tler – Stalin dacă şi astăzi Chişinăul oficial sărbătoreşte „actul istoric 
care a pus capăt ocupaţiei Basarabiei şi nordului Bucovinei de către 
România burghezo-moşierească şi a creat condiţii pentru reunirea po-
porului moldovenesc într-un stat sovietic moldovenesc unic?”

Ce folos din existenţa Republicii Moldova dacă ea n-a fost, nu 
este şi nu poate să fie în stare să-şi exercite suveranitatea asu-
pra întregului său teritotiu, ca premisă materială/naturală care i-ar 
condiţiona existenţa?

Avea dreptate Nicolae Lupan afirmînd: „Zisa independenţă ar fi 
fost un act politic pozitiv numai dacă ar fi fost urmat de reunirea 
cu România”. 

3. O inscripţie omisă

În vara lui1990, Monumentul lui Ştefan cel Mare din Chişinău 
a fost reamplasat pe locul iniţial. Dar textul original n-a fost resta-
bilit în întregime. A fost omisă următoarea inscripţie: „Ridicatu-s-
au acest monument pentru veşnicia gloriei strămoşeşti prin osîrdia 
generalului V. Rudăneanu şi cu ajutorul fiilor Basarabiei”. 

Omiterea acestei inscripţii semnala intenţia elitei intelectuale 
de la Chişinău de a continua separarea Basaraabiei de România şi 
prevestea consecinţe extrem de grave pentru provincia separată.

În timp ce la Riga, capitala R.S.S. Letone, se înălţa, în primă-
vara lui 1988, Monumentul Libertăţii Ţărilor Baltice – sculptura 
unei femei care ţine în mînă o constelaţie de trei stele, fiecare re-
prezentînd o Ţară Baltică, simbolizînd ideia naţională a celor trei 
popoare baltice, independenţa lor de stat, la marginea de asfinţit a 
Uniunii Sovietice, la Chişinău, se ştergea de pe soclul Monumen-
tului lui Ştefan cel Mare o inscripţie ce amintea că Basarabia a 
făcut parte din statul român interbelic. 
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4. Alte comparaţii instructive 

În timp ce la Moscova forţele democratice discutau în public des-
pre „eliberarea popoarelor sovietice de sub jugul naţional şi comu-
nist” şi despre „prăbuşirea iminentă a imperiului sovietic”, iar la 
Chişinău manifestanţii moldoveni scandau aproape zilnic „Jos Im-
periul sovietic”, „Jos Imperiul Diavolului” şi „Vrem să ne unim cu 
Ţara”, N. Dabija, proaspătul deputat al poporului sovietic (alegerile 
pentru Congresul Deputaţilor Poporului din U.R.S.S. avînd loc în 
martie 1989), propunea următorul model de consolidare a Imperiu-
lui Sovietic: „…instituirea postului prezidenţial în U.R.S.S., care 
necesită obligatoriu existenţa unui Consiliu Prezidenţial alcătuit din 
15 vicepreşedinţi, fiecare reprezentînd o republică unională, care ar 
prezida pe rînd şedinţele acestuia. Acesta a fost unul dintre prime-
le modele ale Comunităţii de State Independente care urma să se 
impună mult mai tîrziu” („Mihail Gorbaciov, primul preşedinte al 
U.R.S.S.”, volumul „Memoires”, Paris Editions du Rocher, 1997, 
pag. 410 – 411). 

„Feciorul de fost argat s-a vrut vicepreşedinte al fostului Imperiu 
Sovietic, sau măcar a sperat acest lucru cînd l-a propus”- conchide 
ziaristul Mihai Conţiu.

În timp ce limbile multor popoare sovietice neruse devenise lim-
bi oficiale încă la începutul anului 1988, limba maternă a românilor 
basarabeni a devenit oficială abia la finele lunii august şi sub numele 
de „limba moldovenească”.

În timp ce deputaţii poporului sovietic din Estonia, Letonia şi Li-
tuania acţionau solidar şi hotărît în vederea ieşirii ţărilor lor de sub 
stăpînirea Moscovei, omologii lor din partea R.S.S.M. trimişi în Fo-
rul Suprem Legislativ al U.R.S.S. de alegătorii Frontului Popular din 
Moldova, se duşmăneau între ei din cauza părerilor deosebite asupra 
viitorului R.S.S.M.: în timp ce unii împărtăşeau ideea independenţei 
faţă de U.R.S.S., alţii erau dispuşi să accepte aşa-zisul Nou Tratat 
Unional, prin care cele 15 republici sovietice unionale trebuiau să-
şi reconfirme intrarea „benevolă” în componenţa U.R.S.S. Ultimii 
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fiind instigaţi de scriitorul Ion Druţă, despre care atunci se vorbea că 
avea trecere la M. Gorbaciov. 

Iată şi numele deputaţilor poporului sovietic aleşi în R.S.S.M: 
Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Hdîrcă, Leonida Lari, Ion C. 
Ciobanu, Veniamin Apostol, Constantin Oboroc, Vitalie Gorincioi, 
Dumitru Dumbrăvan, Petru Buburuz, David Ciobanu, Cristofor An-
dreev, Ion Dumitraş.

5. O scrisoare deschisă cu conţinut demascator

„Către frontul popular din Moldova şi Marea Adunare Naţională. 
Iubiţi Copatrioţi! Aflaţi că în ultimul timp, mai ales după sesiunea 
Sovietului Suprem al R.S.S.M., sunt supus unor necontenite atacu-
ri psihologice şi morale venite din partea multor rusofoni, …Mulţi 
continuă însă să călărească înscenarea oficială de la vama din Un-
gheni în legătură cu nişte biete şi nevinovate mărgele care în bolnă-
vicioasa şi insinuantă lor imaginaţie şi a unui ziar din Bender (ziarul 
orăşenesc „Pobeda” – n.n.) s-au preschimbat în… kilograme de bri-
liante… Evident ar fi cazul să apelez la Procuratura republicană. Nu 
apelez. Deoarece cum ar putea lupul să judece mioarele?...Nu mă 
pot jelui nici C.C. al P.C.M., pentru că ce sprijin din partea lui aşi 
putea să aştept cînd însuşi Raportul Biroului său consideră că prin 
textul cîntecului „Limba noastră cea română” eu nu fac altceva decît 
să jignesc demnitatea poporului moldovean… Aşi putea merge la 
Preşedintele Ţării Mircea Ion Snegur, dar mi-e teamă că şi Domnia 
sa este fără apărare. Mă adresezi, deci, Frontului Popular şi Marii 
Adunări Naţionale cu rugămintea să-mi ia apărarea. Viaţa mea a 
devenit un coşmar în propria Ţară… Grigore Vieru”. Şi în continua-
re : „P.S. Am prezentat redacţiei îndureratele cuvinte de mai sus în 
dimineaţa zilei de 10. 11. 1989, iar seara (?) s-au întîmplat drama-
ticele evenimente la care am fost martor ocular… Nu am îndemnat 
niciodată pe nimeni să răstoarne pe actualii conducători de partid şi 
de stat, din contra… În seara sîngeroasei zile m-am convins că acei 
diriguitori care au vizat crunta răfuială de stat nu au dreptul să stea 
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la cîrma poporului nici măcar o zi… Odată dărîmat zidul între cele 
două Germanii, de ce n-am dărîma şi zidul care separă conducerea 
Republicii de popor?...” (G.Vieru, „L. A.”,16.11.1989).

Ce rezultă din această scrisoare? Foarte multe şi foarte impor-
tante, şi anume: că autorul ei n-a fost martor la „dramaticele eveni-
mente”, deoarece dramatismul lor s-a produs înaintea intervenţiei 
deputaţilor; că el avea o atitudine duşmănoasă faţă de conducătorii 
alogeni de atunci şi una plină de bunăvoinţă faţă de conducătorii au-
tohtoni care rîvneau la funcţiile celor dintîi; că autorul era un adept 
al autohtonismului moldovenesc; că el făcea zid împrejurul lui M. 
Snegur – killerul românismului în Basarabia postsovietică; autorul 
ei era preocupat nu de zidul de la Prut, ci de cel aflat între condu-
cerea alogenă şi popor; că el cauta să obţină un cîştig din situaţia 
creată;că autorul scrisorii devenise şantajabil şi din cauza „mărgele-
lor nevinovate”; că el era linguşitor şi hapsîn; că el se autovictimiza 
– trăsături pe care şi le-a demonstrat cu prisosinţă, prin vorbe şi 
fapte, pe parcursul perioadei care a urmat după anul 1989.

Mărturisesc că scrisoarea deschisă a domnului G.Vieru m-a in-
dignat pînă la lacrimi încă atunci, in 1989, şi nu numai pe mine, şi 
iată de ce.

În mai 1989, un grup de circa 25 de moldoveni conştienţi, locui-
tori ai oraşului Bender, membri ai Frontului Popular şi ai Cenaclului 
„Vatra” din acest oraş, organizaţi în coloană în frunte cu un stegar 
care purta în mîini un tricolor fără stemă, se deplasa de la debarca-
der spre combinatul de mătase, unde i se autorizase întrunirea. Cînd 
a ajuns în centrul oraşului, la intersecţia străzilor Suvorov şi Mosco-
va, grupul de oameni paşnici a fost atacat de un convoi de limuzine 
pline cu miliţieni şi civili, membri ai OSTK-lui. Demonstranţii s-au 
dispersat în două părţi: unii fugeau pe carosabilul străzii Suvorov în 
direcţia combinatului de mătase, alţii în cea opusă, spre cetate. Pe 
trotuare nu puteau fugi din cauza rusofonilor care priveau la ei ca la 
circ. Limuzinele se apropiau în goană mare de urmăriţi, se opreau 
brusc în imediata lor apropiere, doborîndu-i la pămînt, apoi din ele 
ieşeau atacatori, care loveau în cei căzuţi cu ce nimereau: cu bastoa-
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ne de cauciuc, instrumente de la maşină, cu picioarele şi pumnii… 
Grigore Vîrtosu care fugea înspre combinatul de mătase, ajuns din 
urmă la intersecţia străzilor Suvorov şi Pervomaiscaia, s-a aruncat 
pe capota limuzinei atacatoare, ca să evite impactul cu ea. În această 
poziţie a fost transportat la sediul poliţiei, unde a fost închis, bătut, 
interogat, fără hrană şi apă timp de cîteva zile…

Dar nici Grigore Vîrtosu, nici camarazii lui de suferinţă n-au 
scris şi n-au adresat scrisori deschise! Şi n-au cerşit avantaje, faci-
lităţi, privilegii. Cînd G. Vieru era recompensat de M. Snegur cu un 
apartament nou pe strada Nicolae Iorga, moldoveni ca Grigore Vîr-
tosu erau nevoiţi să fugă din oraşul Bender şi să-şi caute adăpost şi 
sprijin în alte localităţi basarabene, la rude sau prieteni. Căci miliţia, 
poliţia regimului Snegur atunci făcea cauză comună cu organiza-
ţia teroristă O.S.T.K. împotriva moldovenilor conştienţi care luptau 
pentru adevăr şi dreptate.

6. Viorel Patrichi despre slugărnicia şi conformismul 
unor „Patrioţi ai Basarabiei”

„Simion Grosu, Secretatul C.C. al P.C.M., dăduse garanţii că va 
susţine şi va obţine două limbi oficiale: moldovenească şi rusă. Dar 
s-a votat limba moldovenească drept limba de stat unică, cu alfabet 
latin. A fost o mare victorie pentru moldoveni. Grosu a pierdut defi-
nitiv simpatia poporului, dar şi susţinerea Moscovei.” 

„Frontul Popular din Moldova comite o gravă eroare tactică: tri-
mite emisari să-l convingă pe Peru Lucinschi să vină acasă. Gheor-
ghe Ghimpu şi ai lui au crezut că tot un nomenclaturist ar putea suci 
minţile oamenilor mai bine. Vroiau să scape de Secretarul Grosu şi 
l-au adus pe omul Moscovei să-i ajute. Lucinschi face demersurile 
respective şi Gorbaciov aprobă transferul acestuia de la Duşanbe la 
Chişinău. Era în noiembrie 1989. Pentru Kremlin, Lucinschi a fost 
omul de cea mai mare încredere din republică. El se putea com-
para doar cu Eduard Şevarnadze din Georgia şi Cheidar Aliev din 
Azerbaidjan, ambii foşti şefi de K.G.B. El spunea cele mai ţepene 
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bancuri despre Ceauşescu, pe care activiştii mari de partid îl urau. 
Lucinschi era ideologul bodiulismului şi antiromânismului”.

„Preşedintele Sovietului Suprem de la Chişinău, Al. Moşanu, 
fusese promovat la Moscova şi Biroul Politic al C.C. al P.C.M. l-a 
recomandat Moscovei pe M. Snegur. Gorbaciov a acceptat candida-
tura lui M. Snegur în locul lui Al. Moşanu. Noul preşedinte trebuia 
să întărească linia partidului în problema lingvistică”.

„Din stenografiile Biroului Politic îl vedem pe M. Snegur anti-
democrat, antiecologist, antinaţional şi pornit contra frontiştilor mai 
rău ca Grigore Eremei şi alţi lideri de partid”.

Document. Extras din ordonanţa Preşedintelui Republicii Mol-
dova cu privire la elaborarea proiectelor actelor prezidenţiale”, din 
30.09.1993, nr. 49: „…În cazul în care actele prezidenţiale nu sînt 
traduse în limba rusă, Secretarul Preşedintelui Republicii Moldova 
le restituie fără a fi examinate… Conducătorii ministerelor, depar-
tamentelor de stat, organelor autoadministrării locale să asigure res-
pectarea cu stricteţe a prevederilor prezentei ordonanţe în procesul 
elaborării proiectelor de acte prezidenţiale prezentate Secretarului 
Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare. M.Snegur, or. 
Chişinău”.

Vorba ceea: lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba.

7. N. Dabija şi evenimentele din 7.XI şi 10.XI.1989

„Ce s-a întîmplat totuşi la 7 şi 10 noiembrie 1989”?
Sub acest titlu general „Literatura şi arta” din 16.11.1989 relata:
„La 16.40 holul M.A.I. era plin de miliţieni şi ostaşi ai trupelor 

de interne ale M.A.I. cu tot echipamentul din dotare: căşti, scuturi, 
cuirase, bastoane de cauciuc. Unele subdiviziuni erau înarmate cu 
pistoale automate”. 

„…Începînd cu 16.30 Ministrul de Interne, V. Voronin, în repetate 
rînduri se apropia de Ivan Calin, Preşedintele Consiliului de Miniştri 
al R.S.S.M. (astăzi acest personaj este deputat în parlamentul din 
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Chişinău din partea Partidului Comuniştilor – n.n.) pentru a-i comu-
nica ceva confidenţial…”

„…17.40 – 18.10. În faţa sediului M.A.I. s-au adunat circa 1000 
de persoane de diferite vîrste, între care şi un grup de circa 100 – 150 
de cetăţeni sosiţi de la Monumentul lui Ştefan cel Mare. …Văzînd 
maltratările crude întreprinse de miliţieni, oameni au început să scan-
deze: „Eliberaţi arestaţii!” şi „Hunta!”.

„Deputaţii poporului din U.R.S.S., Grigore Vieru, Leonida Lari, 
Nicolae Dabija, Petru Buburuz, Anton Grăjdieru au fost invitaţi ofi-
cial ca să ajute la domolirea spiritelor, ei au fost prezenţi acolo ca să 
evite eventuale vărsări de sînge, dar nu pentru a conduce lumea la 
asaltul clădirii M.A.I.”

„…19.30 – 20.00. Un grup de deputaţi ai poporului (Dabija, 
Grajdieru, Lari, Vieru, Buburuz) şi conducători ai F.P.M. (Roşca, 
M. Ghimpu, Gh. Ghimpu), care au fost aduşi la sediul M.A.I. i-au 
propus Ministrului de Interne, V. Voronin, să ordone retragerea tru-
pelor spre clădirea M.A.I. Nimeni dintre dînşii încă nu ştia despre ne-
legiuirile comise de soldaţi începînd cu orele 17.15 timp de două ore 
şi nu pot presupune gradul de revoltă şi indignare a oamenilor. Peste 
vre-o zece minute deputaţii şi conducătorii F.P.M. se adresează în-
continuu către participanţii la conflict cu apeluri de a înceta să arunce 
cu pietre şi de a se retrage spre piaţă, de a se calma”.

„…20.20. – 20.40… În sfîrşit gloata, în cea mai mare parte, se în-
dreaptă a treia oară spre piaţă…”

„...23.00 – 23.50. În piaţă s-au adunat 5 – 6 mii de cetăţeni …”
„...23.50 – 00.20”. Se apropie un autobuz cu amplificatoare. Cî-

ţiva deputaţi, membri ai Uniunii Scriitorilor, se adresează către cei 
adunaţi, dezaprobînd şi condamnînd metodele de violenţă folosite 
atît de miliţieni cît şi de miliţie şi armată… Unii deputaţi şi membri ai 
Uniunii Scriitorilor propun să se adune cu toţii peste o zi – duminică 
12 noiembrie, în piaţă. Toată lumea se împrăştie împăcată”.

În continuare, să urmărim cum dl Nicolae Dabija îşi scrie astăzi, 
în 2007, rolul în cadrul evenimentelor din anul 1989: „ Mişcarea de 
Eliberare Naţională de la sfîrşitul anilor 80 a avut drept scop reunifi-
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carea ţării, şi nu pentru ca V. Voronin să se mute de la Ministerul de 
Interne la Preşedenţia republicii…” Iar în continuare: „Nu pentru asta 
ne-am culcat sub tancuri, nu pentru asta am luat cu asalt Ministerul 
de Interne, nu pentru asta am îmblat (corect „umblat”- n.n.) la mitin-
guri neautorizate, nu pentru asta am suportat loviturile bastoanelor 
miliţienilor, asmutaţi de V.Voronin. Nu pentru asta” („L.şi A.” din 
23.03.07, articol de fond semnat de Nicolae Dabija).

În legătură cu cele scrise de N.D. trebuie să facem următoarele 
observaţii:

– în articolele sale dumnealui obişnuieşte să exploateze în mod 
neruşinat sintagma „Mişcare de Eliberare Naţională”. În loc să ex-
plice că Mişcarea era divizată, că ea avea două forţe şi două scopuri 
diametral opuse – masele populare conştiente şi cu puţină conştiinţă 
naţională românească care îşi îndreptau năzuinţele spre unirea pro-
vinciei lor cu Patria-Mamă şi nomenclatura comunistă moldoveană 
care tindea să tragă folos din activitatea maselor, să profite cu neru-
şinare de sentimentele şi năzuinţele lor pentru a-şi păstra puterea şi 
privilegiile şi după eventuala dispariţie a Uniunii Sovietice. În loc să 
spună adevărul N. Dabija falsifică realitatea şi induce în eroare opi-
nia publică. Spunînd adevărul, lumea si-ar da seama că dumnealui a 
reprezentat cealaltă parte a Mişcării de Eliberare Naţională;

– în timpul evenimentelor din 10 noiembrie 1989 demonstranţii 
nici nu se gîndeau să ia cu asalt reşedinţa M.A.I.;

– atunci, sediul M.A.I nu a fost cucerit printr-un atac fulgerător, 
cum rezultă din cele scrise de N. Dabija;

– prin urmare, dl N. Dabija nu este în drept să se laude că a parti-
cipat la luarea cu asalt a Ministerului de Interne;

– prin îmbinările de cuvinte „ ne-am culcat sub tancuri”, „am um-
blat…”, „am suportat…”, dumnealui se dă drept manifestant, deci, 
mare patriot al Basarabiei;

– evident, în timpul represaliilor sîngeroase din 10 noiembrie 
1989 dumnealui n-a „suportat lovituri de baston” din partea forţelor 
de ordine;
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– evident, în timpul manifestaţiilor antisovietice şi anticomuniste 
din 7 noiembrie 1989 nimeni nu s-a „culcat sub tancuri”, oamenii 
s-au aşezat pur şi simplu direct pe asfalt, în faţa vehiculelor militare 
sovietice, iar N. D. nu s-a aflat printre ei şi nici n-a putut să se afle 
printre ei;

– evident, în timpul evenimentelor din anul 1989 dumnealui n-a 
„umblat la mitinguri neautorizate”, dimpotrivă, dumnealui s-a aflat 
în tabăra opusă, pentru că era reprezentant al puterii, deputat al po-
porului din Uniunea Sovietică din partea R.S.S.M., ţinea la situaţia 
sa şi se mîndrea cu ea;

– îmbinarea vagă de cuvinte „reunificarea ţării”, utilizată de 
N. Dabija, poate fi înţeleasă şi ca „reunificare a R.S.S.M.”, care încă 
la finele lui august şi începutul lui septembrie 1989 a fost dezmem-
brată prin proclamarea celor două formaţiuni separatiste de la Tiras-
pol şi Comrat şi ca „reunificare a României interbelice” din care a 
făcut parte şi Moldova dintre Prut şi Nistru. Prin asemenea mod fă-
ţarnic de exprimare dumnealui încearcă şi, cu părere de rău, reuşeşte 
să atragă de partea sa atît pe adepţii statalităţii moldoveneşti, cît şi 
pe partizanii unirii Basarabiei cu România. După cum, de exemplu, 
Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului de la Chişinău, foloseşte 
termenul de limba de stat ca să evite folosirea termenului de lim-
ba română, neagreat de guvernarea comunistă pe care o serveşte, 
după cum Iurie Roşca evită să folosească în public cuvintele „limba 
română”, de cînd guvernează împreună cu comuniştii, la fel proce-
dează şi N.Dabija, evitînd să vorbească deschis despre necesitatea 
unirii Basarabiei cu România şi să utilizeze cuvinte clare pentru a 
exprima acest proces inevitabil;
– întrebare interesantă: de cine sau de ce oare se teme dl. Dabija?
– în ceea ce priveşte scopul Mişcării de Eliberare, el de asemenea era 
înţeles diferit: în timp ce populaţia autohtonă conştientă şi-l exprima 
prin lozinci ca „ Trăiască Moldova, Ardealul şi Ţara Românească!”, 
„Vrem să ne unim cu Ţara!” şi altele, vîrfurile nomenclaturii comu-
niste moldovene munceau cu tot zorul în vederea creării unui stat 
postsovietic pe care tot ele să-l conducă.
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8. O explicaţie incompletă

„Atunci, în 1989 Dumitru Matcovchi a publicat unele articole, 
„L. A.” a publicat altele. Prima variantă a studiului „Veşmîntul fiin-
ţei noastre”, prezentat redacţiei săptămînalului „L. A.”, avea peste 
50 de pagini şi în ea nu se vorbea nimic despre alfabetul latin, şi 
Valentin Mîndîcanu şi-a retras-o pentru a o comprima. Varianta îm-
bunătăţită, la care dominia sa mai adăugase altele vreo 30 de pagini, 
a stat la redacţie vre-o trei zile (nici n-am reuşit s-o citesc), cînd am 
fost de acord cu autorul că articolul este mai potrivit pentru revista 
„Nistru”, în fruntea căreia venise de cîteva zile Dumitru Matcovchi 
şi care, mi-a spus Mîndîcanu, îi solicitase un „material”. Motivul 
mi-a fost descifrat de Mîndîcanu şi în felul următor: dacă articolul 
apare în „L. A.” cu specificarea „va urma”, continuarea lui v-a fi 
sistată imediat de cenzură… Dumitru Matcovschi mai ţine minte că 
acel număr de revistă apăruse cu o întîrziere de o lună, între timp el 
fiind tradus în ruseşte pentru a trece cenzura tocmai la Moscova. Şi 
apoi ar fi fost absolut nedrept dacă în 1988 toate articolele de risc le 
publica doar „L. A.”, nelăsîndu-le şi altor publicaţii posibilitatea de 
a se impune în conştiinţa cititorului. Fără acest articol revista „Basa-
rabia”, sunt sigur de acest lucru, ar fi avut azi o biografie incomple-
tă”– relata Nicolae Dabija în „Literatura şi Arta” din 8.08.1996.

Cine s-ar încumeta să garanteze onestitatea acestei explicaţii? Să 
dea asigurări ca domnul redactor-şef n-a fugit de răspundere atunci 
cînd a refuzat să publice eseul lui Valentin Mîndîcanu în „Literatura 
şi Arta?” 

Este adevărat că ideile cuprinse în „Veşmîntul fiinţei noastre” au 
încurajat manifestaţiile antisovietice din anii 1989 – 1990. Dar va-
loarea istorică a eseului poate fi determinată numai prin prisma răs-
punsurilor date la următoarele întrebări: a fost sau nu a fost cenzurat 
eseul?; dacă a fost, de ce s-a acceptat controlarea lui prealabilă?; în 
ce a constat cenzurarea conţinutului?; de ce, de exemplu, lucrarea 
nu s-a tipărit sub formă de broşură, pentru a evita cenzura?; care 
variantă a fost publicată în numărul din aprilie 1988 – cea cenzurată 
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sau cea necenzurată?; dacă s-a tipărit textul cenzurat, cînd va apare 
cel necenzurat?

Căci nu ne-ar face cinste dacă în anii 1989 – 1990 ne-am fi limitat 
activitatea la realizarea unor idei cenzurate de organele de control 
sovietice şi dacă ulterior ne-am fi construit viaţa conform aceloraşi 
idei cenzurate.

9. Ce-i rău nu piere

Să analizăm în continuare o similitudine istorică extrem de in-
structivă.

„Cînd a apărut întîiul număr din România nouă (referire la publi-
caţia tipărită la Chişinău de Onisifor Ghibu în anii 1917-1918 – n. n.), 
toţi cărturarii basarabeni s-au înfiorat şi-i băgau de vină domnului 
Ghibu că grăieşte înainte de vreme lucruri care pot avea pentru ei 
urmări neplăcute (O. Ghibu vorbea despre unirea Basarabiei cu Ro-
mânia – n. n.). Dar cuvîntul s-a spus a doua şi a treia oară, tot mai răs-
picat, şi lumea nu s-a mai speriat, că pe ce cale a apucat...” (Părintele 
Ion Moţa din Orăştie, Foaea Sfinţiei Sale, Libertatea, 1918).

„Cu fraze de dragoste de românism Roşca a adus comuniştii la 
putere. Pentru mulţi ani înainte... Cu fraze de unire, moldovenii ba-
sarabeni se răzleţesc şi pornesc unii contra altora. Visul moldoveni-
lor basarabeni de a se reuni cu ţara-mamă se poate împlini doar dacă 
se interzice rostirea în public a cuvintelor de reunire, unire, Româ-
nia, Basarabia... Cu fraze unioniste s-a distrus mişcarea unionistă 
din Basarabia... Cu sloganuri unioniste ne ducem spre Moscova...” 
(Nicolae Dabija, Literatura şi Arta, 15 aprilie 2004).

Observăm că atît în mediul întelectualilor moldoveni formaţi în 
perioada ţaristă, cît şi în cel al intelectualilor moldoveni formaţi în 
perioada sovietică se invocă acelaşi pretext pentru a escamota ideea 
unirii Basarabiei cu Ţara Mamă. 

Cele două atitudini identice faţă de problema unirii Basarabiei cu 
România exprimate de intelectuali moldoveni basarabeni în epoci 
diferite şi în vremuri grele şi primejdioase pentru provincia lor de-
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monstrează cît de viabil şi distructiv este duşmanul dinăuntrul inte-
lectualilor moldoveni, cît de perfect se armonizează aceste atitudini 
cu gîndirea politică a celor care au pretins şi pretind Basarabia, cu 
obiectivul strategic al expansionizmului rusesc – perpetuarea în-
străinării Basarabiei de Ţara Mamă.

10. Excese moldoveniste

Dintr-o vreme încoace, cercuri moldoveniste de la Chişinău au 
început să strîngă de peste tot manualele şcolare româneşti şi să le 
concentreze în depozite speciale de maculatură (de un asemenea caz 
pomenea acum doi ani şi revista românilor de pretutindeni „Curierul 
românesc”), ca să nu le mai poată folosi elevii, studenţii şi profesorii 
din Republica Moldova, deoarece după părerea ultra-moldovenişti-
lor, aceste manuale ar ameninţa foarte serios statalitatea moldove-
nilor şi independenţa Republicii Moldovene, poate chiar mult mai 
serios decît, de pildă, separatismul slavo-găgăuz, Federaţia Rusă şi 
numeroasa armată de rusofoni din oraşele şi orăşelele basarabene 
luate laolaltă. În plus, manualele cu pricina ar mai aduce ofense 
inadmisibile savanţilor moldoveni, care n-ar valora mai puţin de-
cît cei români. Concomitent, s-a purces la editarea unor manuale 
şcolare elaborate de autori locali (mă întreb: să fie oare întîmplător 
faptul că numele de familie ale autorilor denotă originile lor etnice 
nemoldovene?) şi s-au deschis librării numite Pro-noi, adică pentru 
moldoveni, în care se vînd cu precădere manuale recomandabile ce-
tăţenilor moldoveni, adică manuale suverane şi independente, cică 
elaborate prin compilare.

În loc să reediteze şi să utilizeze mai departe manualele şcolare 
româneşti, contribuind astfel la integrarea celor două sisteme de în-
văţămînt separate de dixilenul de la Prut, guvernările „patriotice” de 
la Chişinău au introdus în învăţămînt manuale şcolare elaborate de 
specialişti din partea locului, dornici de a se afirma ca autori de lite-
ratură ştiinţifică şi didactică. Aşa au apărut manualele de istorie de 
Anatol Petrenco, cele de informatică de Grimalshi şi aşa mai departe.
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Începînd cu anul şcolar 2006 – 2007, guvernarea comunistă ob-
sedată de ideea patriotismului moldovenesc a interzis în mod abuziv 
predarea istoriei românilor în şcoli, manualele respective fiind înlo-
cuite cu aşa-numitele manuale de istorie integrată, abuzul săvîrşin-
du-se nu fără acceptul tacit al Academiei de Ştiinţe şi al Institutului 
de Istorie de la Chişinău.

Este cunoscut şi motivul absurd invocat pentru îndepărtarea isto-
riei românilor: „Manualele Istoria românilor pregătesc patrioţi pentru o 
ţară străină” (V. Stepaniuc).

11. Povestioare de prostit copii, recenzate de un 
istoric

„Ştefan creştea curajos şi voinic. De mic copil învăţa să nu se tea-
mă de nimeni. Nici de urşii din pădure cu care se lua la trîntă... Se 
spune că Măria sa Ştefan –Vodă, deşi era mic de statură, se bătea de 
unul singur „cu 30 de oameni deodată, fără să se teamă că va fi bătut” 
(Fragment din cartea „Nasc şi la Moldova oameni” de N. Dabija. 
Chişinău. Hiperion 1992).

„Deşi romanii supuseră aproape toate ţările cunoscute în acea vre-
me, dacii hărţuiau din toate părţile Imperiul Roman, mai ales cînd 
armatele „nu erau acasă, ci căutau să dobîndească slavă Romei în 
diferite colţuri ale lumii de atunci” (Fragment din cartea „În căutarea 
identităţii” de N. Dabija, Editura Litera, 2002).

„În faţa cortului său somptuos, pe un covoraş mic cu picioarele 
strînse, sub el, odihneşte luminat de flăcările unui foc uriaş, în care se 
frig cîţiva berbeci marele han al hunilor Atila. De cîteva ceasuri s-au 
dus iscoadele lui să caute vreun trăitor prin aceste locuri şi încă nu 
s-au întors. Ba nu! Iată că se aud venind. Străjile lui aduc un...copil. 
Să aibă vre-o 13-14 ani. – Măria ta! Îngenunchează trimişii săi la pi-
cioarele temutului han. Iată, am adus un ostatic, cum ne-ai poruncit. 
– Te-am trimis să-mi aduci un om, care ar putea să ne spună ceva 
despre această ţară şi trăitorii ei, dar tu mi-ai adus un ţînc... – Ţînc, 
dar muşcă precum un lup, înălţimea ta. Douăzeci de oameni şi abia 
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de l-am putut lega, ca să-l aducem pînă aici. Atila se întoarce plin 
de dispreţ către băiatul care zăcea la picioarele lui cetluit în funii... 
– Cine eşti? – Un om legat. Dacă vrei să-ţi vorbesc, Străinule, dă mai 
întîi porunca să fiu dezlegat... – Bine, dezlegaţi-l... Spune, băiatule, 
cum e ţara aceasta, în care am întrat cu poporul meu, care e cîtă 
iarbă şi frunză ... E bună de trăit în ea?... Are dînsa stăpîn sau ba?...
Ori e pustie?... Şi cum sunt iernile aici, blînde sau aspre? Şi păşunile 
cum sunt? Bogate sau nu prea?...Şi oamenii voştri cum arată? Ne-
am împăca cu ei sau ba?...Vorbeşte, băiatule.... – Află că ţară mai 
frumoasă ca aceasta nu se află pe faţa pămîntului. Şi nici pămînturi 
mai mănoase ca acestea nu se mai află în altă parte. Iernile pe aici 
sînt blînde, iar verile sînt lungi. Şi păşuni sînt destule. Şi are rîuri 
limpezi. – E tocmai ce-mi doream!... –Drumeţule nu te grăbi să dai 
poruncă oştii tale să descalice şi oamenii tăi să-şi întindă corturile, 
căci această ţară are stăpîni. Şi de bună voie nu ţi-or da-o. Fiindcă 
şi-o iubesc mai mult decît viaţa... – Băieţaşule, ia acest arc din care 
n-a mai tras pînă azi nici un muritor în afară de marele Atila şi dacă 
nimereşti cu săgeata corbul care abia s-a arătat chiar acum lîngă 
spuma cea de nor, îţi fac hatîrul şi dau porunca să se înhame caii la 
care şi oştenii să încalece înapoi pe cai, în căutare de alte pămînturi, 
iar dacă nu, voi trage concluzia că nu eşti decît un lăudăros şi unde-ţi 
stau picioarele acolo-ţi va sta capul... Băiatul a luat arcul din mîina 
lui Atila, a pus săgeata şi nu avu timp hanul să se dezmeticească 
prea mult, că pasărea se rostogoli din ceruri, moartă, la picioarele lui 
stropindu-i cu sînge curelele încălţărilor împărăteşti. – M-ai învins 
băiatule! Zise el, apoi se ridică, dădu ordin să se stingă focurile, să 
se înhame şi să se încalece caii şi să pornească tot alaiul în căutarea 
altor locuri de trai, lăsîndu-l singur pe acel băiat, într-o poiană de la 
geana măreţilor codri, numiţi din veacuri ai Tigheciului” (Ibidem).

Urmează comentarea textului reprodus.
„Pasiunile istorice ale lui Nicolae Dabija sunt mai vechi şi par 

mai de anvergură. Mai bine de două decenii, dăduse la iveală un 
mănunchi de eseuri istorice despre Dosoftei, Petru Movilă, Dimitrie 
Cantemir, Mihai Eminescu s.a., care avea chiar şi o anumită valoa-
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re euristică. Din păcate, aceste începuturi promiţătoare nu au mai 
fost continuate, iar recent scriitorul a publicat un fel de manual de 
istorie, întitulat „În căutarea identităţii. Istoria neamului românesc 
din Basarabia povestită pentru elevi” care însă nu mai are „parfu-
mul” istoric şi ţinuta intelectuală a eseurilor de altădată...Volumul 
se vrea o istorie a neamului românesc din Basarabia, dar trecutul 
ţinutului ocupă prea puţin loc în ea...”

„Cît priveşte invenţiile istorico-literare ale autorului, acestea în 
nici un caz nu pot fi admise cu titlu de informaţie despre trecut aşa 
încît, în baza lor, să se facă o instruire istorică a elevilor; instruirea 
pe temeiuri atît de şubrede nu poate asigura o pregătire istorică, ci 
mai degrabă încurcă mintea copiilor, îi dezorientează, creîndu-le 
probleme la viitorul lor contact cu istoria cea adevărată”.

„Cîtă credibilitate poate avea, de pildă, acel fragment literar din 
cartea lui Dabija „împrumutat” de la Cristescu pe baza unor date 
referitoare la sciţi? Sau ce încărcătură istorică poate avea scena 
în care Atilla peregrinează prin Moldova pe la anul 1000 şi fuge 
de aici speriat de un copil? Cînd Marghiloman (om politic român, 
lider al Partidului Conservator, prim-ministru al guvernului Româ-
niei –n.n.), Inculeţ, Pelivan sau Buzdugan sunt puşi să vorbească, 
în Sfatul Ţării, aşa cum nu era cu putinţă în motivele evocate de 
autor, avem dovada clară a alterării voite, conştiente, a realităţii 
istorice”.

„Această carte le spune copiilor, în glumă, că primii geografi ar 
fi fost militari, dar copiii nu au de unde să ştie că asta e o glumă; că 
Alexandru Macedon ar fi „traversat pămînturile dacilor” pe cînd 
acesta nu făcuse la data istorică menţionată decît să treacă pe ma-
lul stîng al Dunării; că, zice el coloniile antice de pe malul Mării 
Negre ar fi fost întemeiate de „negustori greci” pe cînd ştiut este că 
aceasta a fost, întîi de toate, o acţiune a ţăranilor greci în căutare 
de noi locuri de trai; că astfel de colonii ar fi fost create „jur-îm-
prejurul Dunării”, ceea ce este inimaginabil; că Herodot ar fi fost 
„istoriograf”, iar asta arată că autorul nu cunoaşte semnificaţia 
obişnuită a termenului; că împăratul Domiţian (sf. sec. I. î. e. n.) 



280

ar fi fost bătut de daci chiar sub zidurile Romei, născocire foarte 
curajoasă; că preotul Deceneu ar fi fost contemporan cu Burebista 
şi cu Decebal,adică ar fi trăit cel puţin vre-o două sute de ani; că 
solii romani sosiţi de la Decebal purtau mantii de purpură, fapt ce 
demonstrează necunoaşterea „codului vestimentar” al romanilor; 
că în Dacia învăţătura s-ar fi făcut ca la Roma, asta nefiind cu pu-
tinţă; că hunii veniseră de pe Volga, pe cînd ei sosiseră tocmai din 
nordul Chinei…”

 „… părinţii şi învăţătorii vor trebui să-şi ferească copii de a 
învăţa istoria din istorii primitiv patriotice…”

A se vedea eseul istoric „Valorizarea şi vulgarizarea istoriei” de 
istoricul Ion Ţurcanu, „Contrafort”, Anul X, nr. 5-6 (103-104, mai-
iunie 2003).

12. Trădarea nu se uită şi nu se iartă

Motto: „Trădătorul pierde într-o singură clipă tot ce s-a dobîndit şi păstrat înde-
lung, aşa cum ni se spune despre Rufin” (Claudianus, poet latin).

În săptămînalul „Literatura şi Arta” din 9 XI 200, dl. Grigore 
Vieru afirma: „Să nu uităm, bătrînul Asachi a rămas un antiunionist 
convins pînă la ultima suflare, dar posteritatea l-a iertat”.

În loc să-şi demonstreze/apere opţiunea antiunionistă cu argu-
mente, fără ocolişuri, aşa cum i s-ar cuveni unui om onest şi curajos, 
scriitorul încearcă să şi-o justifice prin reactualizarea antiunionis-
mului asachian, prin invocarea idealului politic perimat (la prezent 
şi la trecut) al cărturarului moldovean din sec. al XIX-lea, Gheorghe 
Asachi (1788 – 1862), prin scoaterea de la naftalină a antiunionis-
mului boieresc medieval, vechi de peste 150 de ani.

Adevărul e că pe Gh. Asachi nu l-au iertat nici contemporanii săi, 
nici posteritatea, pentru că „deşi şi-a adus, în prima fază a activităţii 
sale, contribuţia la dezvoltarea culturii şi literaturii române..., mai tîr-
ziu, depăşit de evenimentele politice a cărui semnificaţie progresistă 
nu a înţeles-o, s-a situat pe poziţii conservatoare, antiunioniste”.
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După cum ne informează izvoarele literare, Gh. Asachi „a fost un 
prieten sincer al Rusiei”, între anii 1832 – 1833 a tradus şi publicat 
„Istoria Imperiei Rusiene” de Kaidanov, a scris şi publicat nuvele 
istorice în cinstea „prieteniei de veacuri dintre moldoveni, ruşi şi 
ucraineni”. Dar a abordat cu indiferenţă şi seninătate problemele 
legate de anexarea şi subjugarea Moldovei de la est de Prut de „Im-
periea Rusieană”. A condamnat unele defecte ale orînduirii feudale 
(de pildă, robia ţiganilor şi iobăgia/şerbia ţăranilor), dar n-a cerut 
eliberarea lor şi n-a vrut ca ea să se efectueze/îndeplinescă/realizeze 
prin schimbări radicale. Fiindcă era conservator, s-a împotrivit Re-
voluţiei din Principatele Române din anul 1848.

Să nu ştie oare dl. G.Vieru că trădarea niciodată nu se uită şi nu se 
iartă? Să nu înţeleagă oare dumnealui că Gh. Asachi n-a putut să-şi tră-
iască finalul vieţii altfel decît în remuşcări, cu capul plecat de ruşine? 
Să nu ştie oare scriitorul că contemporanii săi conştienţi se interesează 
nu numai de poeziile şi de abecedarele domniei sale, dar şi de idealul 
său politic, de modul în care-şi promovează, de mijloacele prin care 
şi-l exprimă? Să nu înţeleagă oare dl.Vieru că şi scriitorilor nu li se 
cuvine să facă educaţie prin propagarea unor modele negative?

Pentru a-şi împăca cele două opţiuni personale opuse (românis-
mul pragmatic şi moldovenismul politic, unionismul românesc şi 
separatismul moldovenesc), dl. G. Vieru se comportă pe plan politic 
şi social în mod duplicitar. Pe de o parte, tinde să fie tratat ca poet 
şi cetăţean român, cerşeşte şi primeşte privilegii, facilităţi şi onoruri 
din partea autorităţilor româneşti şi din cea a cetăţenilor români, iar 
pe de alta, susţine aşa numita concepţie a celor două state româneşti, 
pactizează cu toţi killerii românismului şi unionismului românesc, 
acceptă onoruri din partea autorităţilor Republicii Moldova, partici-
pă la acţiuni îndreptate împotriva unionismului românesc şi împo-
triva celor care susţin şi propagă ideea de unire a Basarabiei post-
sovietice cu România sub pretextul că „Chiar preşedintele Traian 
Băsescu a declarat că „ne vom întîlni în Europa, că nici conducerea 
României, nici organizaţiile internaţionale, nici Uniunea Europea-
nă, nici S.U.A. nu pun problema lichidării Republicii Moldova”, că 
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„misiunea oamenilor de creaţie şi a intelectualilor în general este 
să ocrotească biserica Naţională, Limba Română şi Istoria Româ-
nilor în învăţămînt”.

Domnule Vieru? Există o serie de principii fundamentale cu caracter 
obligatoriu care reglementează relaţiile dintre state şi domină dreptul 
internaţional. Două dintre ele fiind principiul neamestecului în treburi-
le interne ale altui stat şi principiul egalităţii în drepturi a statelor. Re-
publica Molodova este un subiect de drept internaţional. Organizaţiile 
internaţionale şi statele la care vă referiţi în afirmaţia dumneavoastră 
de mai sus de asemenea sunt subiecte de drept internaţional. 

Mă întreb: în acest context preşedintele României, preşedintele 
SUA, preşedintele Republicii Franceze, orice alt conducător de stat ar 
avea dreptul să ridice sau, cum vă exprimaţi dumneavoastră, să „pună 
problema lichidării Republicii Moldova în mod tranşat şi deschis?” 
Şi tot eu îmi răspund: Nu! Pentru că oamenii de stat sînt obligaţi să 
respecte principiile fundamentale ale Dreptului Internaţonal Contem-
poran şi regulile de curtoazie, aplicabile în relaţiile internaţionale.

Cei care au dreptul şi trebuie să aducă mereu în discuţie ches-
tiunea unirii Basarabiei cu România, să revendice şi să lupte pen-
tru unirea provinciei cu Patria Mamă suntem noi, societatea civilă, 
locuitorii Basarabiei actuale, denumite politic Republica Moldova. 
Dar dumneavoastră, dle. Vieru, vă eschivaţi de la acest proces, in-
vocînd pretexte şi atacînd unionismul şi pe cei care-l susţin.

În baza cărui drept dumneavoastră, domnule G. Vieru, vă arogaţi 
calitatea de om de stat? De ce împuiaţi capetele oamenilor cu fal-
suri, abstracţii, absurdităţi şi imaginaţii subiective? De ce vă vîrîţi 
unde nu vă este locul? De ce prostiţi lumea?

Modelul german 1989 infirmă tot ce spuneţi dumneavoastră în 
legătură cu neunirea Basarabiei actule cu România.

Dacă „misiunea oamenilor de creaţie şi a intelectualilor în gene-
ral” din Republica Moldova constă doar în ceea ce spune scriitorul 
G. Vieru – în a „ocroti Biserica Naţională, Limba Română şi istoria 
Românilor în învăţămînt”, rezultatele practice ale acestei misiuni 
sunt aproape nule. Începînd cu anul şcolar 2006 – 2007, Istoria Ro-
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mânilor nu se mai predă în instituţiile de învăţămînt din Republica 
Moldova. Biserica Naţională rămîne scindată, iar creştinii de rit or-
todox sunt dezbinaţi. Limbii Române şi acum i se atribuie un nume 
impropriu şi i se limitează drepturile în favoarea limbii ruse. Aşa 
numita istorie integrată se bazează pe concepţia istorică falsă practi-
cată de fostul P.C.U.S. şi reactualizată de actualul P.C.R.M. şi-i me-
nită să înăbuşe spiritul românesc în Basarabia postsovietică. După 
părerea oamenilor informaţi şi cinstiţi, „cel care a dus la bun sfîrşit 
atît proiectul de recuperare a statutului juridic al Mitropoliei Basara-
birei, cît şi de continuare de mai departe a recuperării proprietăţilor 
Mitropoliei Basarabiei a fost şi rămîne Vlad Cubreacov”.

Fenomenele negative din actuala Basarabie nu se pot înlătura nici 
prin promovarea moldovenismului politic, nici prin tolerarea lui, nici 
prin practicarea românismului pragmatic. Nici vehicularea sloganu-
lui cu sens abstract „oricum, hotarul de la Prut va cădea aşa cum a 
căzut şi zidul Berlinului”, aşa de des folosit în ultimii 17 ani de cei 
cu spirit românesc pragmatic, n-a făcut să dispară hotarul cu pricina. 
Dimpotrivă, în acest răstimp el s-a consolidat din ce în ce mai tare. 

De dragul adevărului amintim că în perioada sovietică poetul 
G. Vieru şi-a pus creaţia în slujba propagandei comuniste. Oamenii 
de-o vîrstă apropiată cu cea a scriitorului încă îşi mai amintesc, de 
pildă, de poezia domniei sale „Steluţa”, care la vremea respectivă se 
învăţa pe de rost la şcoală.

În mai 1991, după demiterea abuzivă a primului premier al Republi-
cii Moldova, Mircea Druc (reprezentantul Frontului Popular din Mol-
dova), scriitorul Grigore Vieru a făcut următoarea declaraţie, cu care i-a 
nedumerit chiar şi pe cei care-l cunoşteau mai bine: „Deci, am sacrificat 
pe Mircea Druc fiind siliţi de împrejurări... Mircea Snegur a fost alături 
de noi în momentele cele mai grele. Să-l lăsăm să-şi facă treaba”.

În guvernarea Lucinschi, G. Vieru ne povăţuia: „Dacă nu-l aju-
tăm pe domnul preşedinte, măcar să nu-i punem beţe în roate”, iar în 
timpul alegerilor municipale din Chişinău, repetate şi eşuate, dum-
nealui ne îndemna prin videoclipuri şi apeluri radiofonice, să-l vo-
tăm pe candidatul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 
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Cele descrise mai sus permit, după părerea mea, schiţarea urmă-
torului portret politic şi moral al intelectualului şi cetăţeanului de 
elită Grigore Vieru: om cu spirit românesc pragmatic, mereu devotat 
regimurilor ostile unionismului românesc, mereu conservator, me-
reu oportunist, mereu profitor – personalitate care poate servi drept 
etalon pentru evaluarea a cam întregii elite din care face parte. 

După părerea ziaristului Mihai Conţiu, „cei mai mulţi dintre aşa 
zişii proromâni se tem de unirea cu România deoarece, în contex-
tul literaturii române, ar ajunge, din lideri de acum din literatura 
Republicii Moldova, marginali ai literaturii române”. Iar mai de-
parte: „Conştient de sine G. Vieru nu poate fi un adept al unirii cu 
România pentru că s-ar pierde într-o mulţime sufocantă de poeţi, 
lui rămînîndu-i un etc. greu digerabil... Unionismul său are valori 
strict pragmatice – sponsorizare românească pentru editarea cărţi-
lor sale, o căsuţă în Bucureşti etc., drepturi pe care nu i le contest, 
ci i le susţin... În sinceritatea unionismului său pot crede doar cei 
români care nu-l cunosc bine şi adepţii săi moldoveni pe care a ştiut 
să-i fanatizeze” („Moldova Suverană” 20.02.2007).

13. Unii vor cetăţenie română şi europeană, dar nu 
vor să le dobîndească prin unirea Basarabiei cu 
România

Scopul principal declarat al organizaţiei nonguvernamentale Fo-
rul Democrat al Românilor din Republica Moldova şi cel al Partidu-
lui „Acţiunea Europeană”, constituie de curînd, sunt definite cam la 
fel: „Integrarea Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene 
cu sprijinul României, prin România, împreună cu România”.

După cum se vede, ambele organizaţii evită să utilizeze formula 
explicită „prin unirea Republicii Moldova cu România.” Evitarea 
acestei formule denotă că ele urmăresc scopuri nedeclarate, ascun-
se, greu de depistat de către omul obişnuit, şi anume: să contraca-
reze organizarea Mişcării Unioniste şi să anihileze efectele activi-
tăţii unioniste în Republica Moldova, să reducă la pasivitate forţele 
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unioniste aflate în curs de organizare, să le dezbine, să le determine 
să se izoleze de Ilie Bratu şi să se adune în jurul respectivelor orga-
nizaţii.

Pe cînd lupta împotriva unirii Basarabiei postsovietice cu Ro-
mânia se desfăşoară deschis şi constant şi se consideră legală, fără 
a pune pe cineva într-o situaţie periculoasă, lupta pentru Unirea cu 
Ţara trebuie să se desfăşoare în ascuns, pentru a se încadra în lega-
litate, „pentru a nu expune nişte oameni”, după logica domnului N. 
Dabija.

Într-o zi, un individ cu statură de pitic, dar cu limba mai lungă 
decît propriul stat, cu cartuz în formă de căzănel ce i se potriveşte ca 
nuca-n perete, căruia mai înainte îi dăruisem un exemplar de carte 
„Spovedaniile Bsarabiei”, care încă şi mai înainte mi se lăudase că 
a cutreierat România în lung şi în lat timp de 15 ani, făcînd afaceri 
şi traversînd frontiera de la Prut cu ajutorul paşaportului eliberat de 
Marele Stat Moldovenesc, mi-a reproşat: „Ţi-am citit cartea…Dacă 
ai cunoaşte România (insul ştia că pînă atunci nu fusesem în Româ-
nia) şi pe români, dacă ai şti, de exemplu, cum trăiesc ţăranii români 
din judeţul Bacău, laolaltă cu animalele, în bojdeuci mai urîte de-
cît pe timpul lui Ion Creangă, n-ai mai pleda pentru unirea statului 
nostru cu România.” Ca şi cum situaţii similare nu s-ar întîlni şi în 
Basarabia actuală. Cînd i-am spus că produsul intern brut al celui 
mai sărac judeţ din România este mai mare decît cel al Republicii 
Moldova, el mi-a răspuns: „asta-i părerea ta”, şi s-a îndepărtat. Ul-
terior, l-am văzut printre cetăţenii moldoveni care stăteau în faţa 
Consulatului României de la Chişinău, criticînd autorităţile române 
care, după părerea piticului, îi tratează pe moldoveni cu indiferenţă, 
făcîndu-i să stea la coadă ca să obţină o viză şi refuzîndu-le cetăţe-
nia română. L-am mai văzut la televizor, plîngîndu-se că Ministerul 
Justiţiei al Republicii Moldova nu-i înregistrează „Asociaţia pentru 
apărarea drepturilor cetăţenilor români cu domiciliul stabil în Repu-
blica Moldova”. Un individ bezmetic, căruia dorinţa de cetăţenie ro-
mână i-a fost provocată doar de frontiera securizată de la Prut, care 
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după aderarea României la Uniunea Europeană a devenit frontieră 
de răsărit a statelor comunitare. 

În data de 2.02.006, la Radio România Actualităţi, Mihai Cimpoi, 
Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, declara, cu 
ocazia participării domniei sale la lucrările Congresului Spiritualită-
ţii Româneşti: „Noi, românii basarabeni, ne gîndim la o Integrare 
general europeană şi general românească”, fără să precizeze me-
toda prin care acei „noi” intenţionează să-şi realizeze obiectivul de 
„integrare generală” (prin unirea Moldovei de la est de Prut cu Pa-
tria-Mamă sau prin negocieri directe între Chişinău şi Bruxelles) şi 
fără să-i nominalizeze pe acei „noi”. Bănuim că în cazul dat pronu-
mele „noi” desemnează pe „aşa-zişii proromâni care se tem de uni-
rea cu România deoarece, în contextul literaturii române, ar ajunge, 
din lideri de acum ai literaturii din Republica Moldova, marginali ai 
literaturii române”, cum se exprimă ziaristul Mihai Conţiu. 

În treacăt fie spus, acest ziarist merită să fie stimat cel puţin pen-
tru faptul că constată şi critică fapte, situaţii, atitudini reale, consi-
derate subiecte tabu de zisa presă independentă/democrată/naţiona-
lă/din R.M. În acelaşi timp, dumnealui merită să fie criticat pentru 
metodologia pe care o pune la baza articolelor sale critice, metodo-
logie care constă în aceea că din fapte/ situaţii/atitudini reale, criti-
cabile, deduce concluzii false, convenabile puterii comuniste de la 
Chişinău, dar foarte dăunătoare cauzei româneşti. Politizarea prin-
cipiului „cauză şi efect” înseamnă falsificare. După vorba spusă de 
unul dintre eroii lui Honore de Balzac, valabilă şi în zilele noastre, 
„cînd efectul nu mai este în raport direct şi nici în proporţie egală 
cu cauza care l-a provocat, începe dezordinea”. M. Coţiu trebuie să 
alegă, cît nu e prea tîrziu, între ceea ce face în domeniul publicisticii 
de la Chişinău, între a fi complice la distrugerea spiritului românesc 
în Basarabia postsovietică şi a rămîne credincios numelui său, ca-
lităţii sale „de român de viţă veche”, cum îi place dumnealui să se 
exprime.
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14. Fără unitate în idei şi în acţiuni nu se poate realiza 
Unirea 

Clasa politică de la Chişinău nu este unitară în ceea ce priveşte 
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Discuţiile pu-
blice pe această temă relevă trei metode de intrare a R. M. în U. E. 
Şi iată care:

1. Prin demararea unor negocieri directe între puterea de stat şi 
instituţiile Uniunii Europene; această modalitate de aderare este ve-
hiculată în mod fariseic de Partidul Comuniştilor din R. M. şi de alte 
partide politice de la noi;

2. Prin unirea/reunirea Basarabiei cu România; acesta este punc-
tul de vedere al adepţilor unionismului românesc din această pro-
vincie şi de pretutindeni;

3. Prin crearea unei uniuni de state româneşti „fără frontiere între 
ele, cu două guverne, două parlamente, doi preşedinţi, etc.” (vorba 
lui N. Dabija); sub acest aspect priveşte problema integrări Repu-
blicii Moldova în Uniunea Europeană Forul Democrat al Românilor 
din R. M., mai precis, Sfatul Înţelepţilor, cum el se autodefineşte, de 
pe lîngă această organizaţie nonguvernamentală în frunte cu scriito-
rul şi publicistul N. Dabija.

În  „L. A.” din 25.03.2006, redactorul şef al acestui săptămînal şi 
prim-liderul Forului se declara dispus să pună la dispoziţia puterii 
comuniste modul sus-numit de aderare a Republicii Moldova la U. 
E.: „În locul planului mincinos de acţiuni R. M. – U. E.; Ministerul 
de externe de la Chişinău ar trebui să elaboreze, de urgenţă, în baza 
Programului Forului Democrat al Românilor din Moldova, pe care-l 
vom publica în unul din numerele următoare ale săptămînalului „L. 
A.”, un plan concret de acţiuni de integrare cu Ţara de la vest de 
Prut, care de la 01. 01. 2007 va fi membră a Uniunii Europene... Altă 
şansă de integrare nu avem...”

Cu prilejul întîlnirii sale cu un grup de sportivi olimpici basa-
rabeni domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, declara că 
dumnealui încă în 2005 i-a propus Preşedintelui Voronin ca Repu-
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blica Moldova să adere la Uniunea Europeană odată cu România, la 
1 ianuarie 2007, dar dumnealui a refuzat oferta.

Cu totul de-a-ndoaselea a reacţionat la propunerea şefului statu-
lui român presa centrală din Republica Moldova. Publicaţiile Parti-
dului de guvernămînt şi cele proguvernamentale au ripostat cu ură şi 
ostilitate. Ziarul „Moldova Suverană” şi fratele lui de cruce rusofon 
„Nezavisimaia Moldova” au publicat materiale cu caracter antiro-
mânesc şi antiunionist. Ca exemplu putem da articolele publicate în 
fiecare zi, pe parcursul lunilor ianuarie-februarie 2007, în paginile 
„Moldovei Suverane”. Redacţia ziarului „Săptămîna” a publicat, în 
prima pagină, harta României însoţită de expresia „Ce-ţi doreşti tu 
ţie ... n-are cum să fie”, prima parte a expresiei cu cele trei puncte 
fiind plasată în susul hărţii, iar cea de-a doua în josul ei.

Tot anapoda au reacţionat, prin vorbe şi fapte, la propunerea pre-
şedintelui român şi cei care se consideră şi vreau să fie consideraţi 
drept adevăraţi patrioţi ai Basarabiei. În loc să fructifice afirmaţia 
d-lui Traian Băsescu, Nicolae Dabija şi Ilie Bratu s-au antrenat într-
o companie distructivă de contraacuzaţii, care în scurt timp a dege-
nerat în una de orgolii şi calomnii, care pare să nu mai aibă sfîrşit. 
Campanie de denigrare prin articole de presă şi grai viu, în care 
Ilie Bratu era catalogat drept provocator care produce intenţionat 
daune unionismului românesc, iar Nicolae Dabija era caracterizat 
ca duşman mascat al unirii Basarabiei postsovietice cu România. 
„Unioniştii vor să-şi facă partid”, enunţa cu disperare N. Dabija în 
„L. A.”.

În consecinţă, la una din şedinţele Adunării reprezentanţilor „for-
ţelor democratice şi patriotice” s-a hotărît dizolvarea „Comitetului 
Cetăţenesc întru susţinerea Declaraţiei/Iniţiativei Băsescu”, creat 
ad-hoc la 08.07.2006.

Aşa s-a încheiat această etapă a pretinsei lupte pentru realiza-
rea „aspiraţiilor de integrare europeană ale cetăţenilor Republicii 
moldova”. Adevărat caraghioslîc! Care ar putea constitui un subiect 
pentru o carte de satiră şi umor!
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Divergenţele dintre I. Bratu şi N. Dabija sunt cauzate de trei fac-
tori: tendinţa lor de a se situa în fruntea unei mişcări inexistente; 
diferenţa dintre concepţiile lor diametral opuse privitoare la intrarea 
Republicii Moldova în structura Uniunii Europene; şi diferenţa din-
tre efectele aplicării celor două concepţii. În timp ce I. Bratu optează 
pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi la Or-
ganizaţia Tratatului Atlanticului de Nord prin reuniunea Basarabiei 
cu România, ţară care deja este membră a U. E. şi NATO, N. Dabi-
ja optează pentru intrarea Republicii Moldova în aceste organizaţii 
multistatale prin constituirea unei Confederaţii de state româneşti 
„fără frontiere între ele, cu două guverne, preşedinţi etc.” În primul 
caz statul Republica Moldova dispare, iar în al doilea el se menţi-
ne.

„Aşa-i orgoliul omului: ceea ce el nu pricepe, decretează că este 
greşeală sau nebunie” – vorba unui personaj din opera lui Honore 
de Balzac, valabilă şi astăzi.

După ce şi-a adus contribuţia la încetăţenirea tuturor „elibera-
torilor” Moldovei dintre Prut şi Nistru, cînd era deputat frontist şi 
membru al Comisiei de redactare a proiectului Legii cetăţeniei în 
Parlamentul de la Chişinău, Nicolae Dabija cere acum, în 2005, să 
li se acorde „eliberatorilor” şi cetăţenia română: „Dacă fiecare ce-
tăţean basarabean (cele 4 milioane) ar avea cetăţenie româna, acest 
lucru ar însemna că suntem cetăţeni ai Europei şi atunci cred că 
de la sine s-ar pune problema frontierei nu pe rîul Prut, dar pe rîul 
Nistru” (Fragment din discursul rostit în cadrul Congresului Consi-
liului Mondial Român, Iaşi, 10-14 iulie 2005).

Forul Democrat al Românilor din Moldova, înfiinţat recent de 
Nicolae Dabija, „cere reconfirmarea cetăţeniei române pentru toţi 
românii din Republica Moldova” care, conform ultimului recensă-
mînt, alcătuiesc numai 2% din totalul autohtonilor din Republica 
Moldova.

Cu toate că în Programul şi Statutul F.D.R.M. „nu se spune ni-
căieri că Forul ar pleda pentru independenţa reală a Republicii Mol-
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dova” (vorba lui N. Dabija), documentele organizaţiei abundă în 
compromisuri antiunioniste formulate abil.

Comunicaţiile de masă din Republica Moldova (radiodifuziunea, 
televiziunea, presa scrisă), oameni de ştiinţă, oameni de creaţie, in-
telectualitatea sus-pusă în general de aici evită să trateze/analizeze/
studieze problema unirii Basarabiei cu România.

Înscrierea prevederii privind „integrarea Republicii Moldova 
în sistemul economic european şi mondial” în Programul Fostului 
Partid al Forţelor Democratice, la sfîrşitul lunii noiembrie 1996, in-
augura şirul declaraţiilor de dragoste faţă de Uniunea Europeană şi 
NATO ale politicienilor de la Chişinău.

Preluată şi vehiculată în scopuri politice de P.P.C.D. timp de mai 
mulţi ani, devenită între timp problemă de dispută între P.F.D. şi 
P.P.C.D., ideea proeuropeană moldovenească ajunge în sfîrşit şi pe 
mîinile Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. După con-
stituirea Coaliţiei comunisto-creştine, totalmente nefirească şi mon-
struoasă, şi V. Voronin a început să-şi zăngănească arma ideologică 
proeuropeană.

Programul F.D.R.M. şi cel al Partidului „Acţiunea Europeană” 
încheie, deocamdată, serialul politic moldovenesc despre aspiraţiile 
proeuropene ale politicienilor din Republica Moldova.

Condiţiile defavorabile Republicii Moldova, create şi menţinute 
special de forţe antiromâneşti locale şi străine (ne referim la tergi-
versarea artificială şi specială a soluţionării aşa – numitei probleme 
transnistrene, la lipsa de progrese în ceea ce priveşte reformarea 
sistemelor statului Republica Moldova, la jocul de-a integrarea 
practicat de toate guvernările postsovietice de la Chişinău, la lipsa 
bunei înţelegeri între Republica Moldova şi ţările vecine, la poli-
tica internă şi externă păgubitoare promovată de toate regimurile 
postsovietice de la Chişinău ş.a.m.d.), nu permit acestui stat să se 
integreze în structurile comunitare europene şi nord-atlantice prin 
negocieri directe între Chişinău şi Bruxelles sau prin crearea unei 
Confederaţii de state româneşti.
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Unica cale posibilă, firească şi onorabilă, justificată din punct de 
vedere istoric, de integrare a Moldovei de la est de Prut în aceste 
structuri este calea care vine din jos, din rîndurile poporului conşti-
ent: calea integrării prin reunirea ei cu România, ţară care deja este 
membră a Uniunii Europene şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului 
de Nord; cale pe care n-au dreptul s-o ignore nici duşmanii deschişi 
ai unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, nici duşmanii ei mascaţi, nici 
policaştrii cu poziţie unionistă ascunsă, nici prostimea care se lasă 
abrutizată de aceştia.

Chiar dacă ar fi posibilă acum sau ar deveni realizabilă în viitor, 
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin negocieri 
directe între factorii de decizie de la Chişinău şi cei de la Btruxelles 
sau prin crearea zisei Confederaţii de state româneşti independen-
te ar reprezenta o gravă eroare politică, o reprobabilă pactizare cu 
duşmanii românismului şi unionismului românesc, un act de mare 
trădare naţională pe care istoria nu-l va ierta niciodată.

15. Părinţii Confederaţiei de state româneşti

 „Dacă în cadrul aşa-zisei Confederaţii Culturale, după cîte pri-
cep eu, la noi se primeşte mai mult sau mai puţin bine, se primeşte 
eu cred că bine, pentru că artiştii, scriitorii acţionează demult şi 
pînă la „Podul de flori de la Prut”, şi mai ales după „Podul de 
flori”, dacă pe domnul Crăciun pot să-l întîlnesc atît de des la Chi-
şinău, ca şi aici în Parlament, înseamnă că Confederaţia Culturală 
pentru care pledează dl ministru Ion Ungureanu, Uniunea Scriito-
rilor din Moldova şi din România (îl văd aici pe academicianul şi 
scriitorul din RM, dl Grigore Vieru) este în  acţiune şi e de dorit ca 
şi în cadrul economic să  acţionăm tot aşa de activ..., şi, mergînd pe 
aceste căi, ajungem şi la un acord interguvernamental şi te pome-
neşti cu o altă Confederaţie, vasăzică, din alt domeniu... eu vă do-
resc dumneavoasră multă sănătate, fericire, doresc să vă aud vocea 
şi în Parlamentul Republicii Moldova şi cum o spun eu totdeauna, 
măcar şi la recepţie, măcar şi la Parlament, „să ne ţinem de ne-
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amuri!” (Fragment din cuvîntarea rostită de M. Snegur în şedinţa 
comună a celor două Camere ale Parlamentului României, din ziua 
de 12 februarie 1991).

16. Ce trebuie să ştim despre aderarea statelor la 
Uniunea Europeană

În primul rînd, că depunerea cererii de aderare este un apanaj ex-
clusiv al statului solicitator şi nicidecum a vreunei organizaţii non-
guvernamentale cît de numeroasă n-ar fi ea.

În al doilea rînd, statul solicitant trebuie să întrunească un minim 
de condiţii pentru a fi invitat să depună cererea de aderare la U.E.

În al treilea rînd, depunătorul cererii de aderare trebuie să coopere-
ze cu instituţiile europene în vederea pregătirii sale pentru aderare.

În al patrulea rînd, trebuie să ştim că procesul preaderării cunoaşte 
mai multe etape: perioada monitorizării capitolelor de aderare (care 
în cazul României a avut o perioadă de aşteptare de 2 ani, care a în-
ceput la 22.06.2005, cînd România a depus cererea de aderare; eta-
pa legiferării statutului de membru/membră al/a Uniunii Europene, 
concretizată prin votarea Tratatului de aderare de către Parlamentul 
European, validarea Tratatului de către Parlamentele statelor mem-
bre ale Uniunii Europene şi semnarea Tratatului de aderare de către 
Guvernul Uniunii Europene şi guvernul statului primit în U.E.

Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, cu 
care se laudă guvernarea comunistă de la Chişinău, nu este în nici 
un caz un proiect de preaderare a R.M. la U.E.

Cererea de aderare la Uniunea Europeană depusă de Forul con-
dus de domnul Dabija şi publicată în „Literatură şi Artă” este un act 
fără valoare, menit să facă agitaţie în favoarea Forului Democrat al 
Românilor din Republica Moldova.

Legile Republicii Moldova sunt incompatibile cu Legislaţia Uniu-
nii Europene. Dar clasa politică de la noi nu-şi bate capul pentru a le 
compatibiliza. Dimpotrivă, de la an la an legislaţia moldovenească 
devine tot mai incompatibilă cu cea europeană. De exemplu, „Legea 
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privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova” nr. 880-XII, votată 
de prima legislatură postsovietică din care au făcut parte şi activişti 
actuali ai Forului, la 22.01.992, promulgată de M. Snegur şi semnată 
de Al. Moşanu, lege care prevede, prin articolul 36, „Restricţii asu-
pra utilizării documentelor Fondului Arhivistic de stat ce conţin date 
privind drepturile şi interesele ocrotite de lege ale cetăţenilor pe o pe-
rioadă de pînă la 75 ani de la data apariţiei documentelor respective”, 
lege elaborată şi promulgată de „patrioţi ai Basarabiei”. Mai dăm un 
exemplu: „Legea pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea 
nr. 880 – XII din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova”, votată şi de Parlamentul de la Chişinău la 07.07.2005, în-
registrată sub numărul 145 – XVI, semnată de Marian Lupu şi pro-
mulgată de V. Voronin, care prin art.1 introduce următoarea modifica-
re articolului 36 din Legea nr. 880 – XII: ”... după textul „75 de ani” 
se introduce textul „iar asupra utilizări registrelor de stare civilă, pînă 
la 100 de ani”, modificare votată de cei 11 deputaţi ai P.P.C.D., care de 
asemenea se bat în piept că sunt „patrioţi ai Basarabiei”.

Pe cine ocrotesc aceste legi? Evident, pe duşmanii românismului 
şi unionismului românesc, pe cei care au „eliberat Basarabia de sub 
jugul moşierilor şi capitaliştilor români”, pe cei care în perioada inter-
belică organizau subversiuni împotriva statului român, pe cei care au 
deportat români la polul nord şi în extremul orient sovietic, pe cei care 
au servit regimul sovietic ilegitim şi criminal din fosta R.S.S.M., pe 
cei care pe baza unor denunţuri calomnioase au băgat în puşcărie zeci 
de mii de moldoveni basarabeni, pe cei care au omorît oameni prin 
înfometare, pe cei care au făcut crime în numele „nordului sovietic”, 
pe mincinoşii şi trădătorii Basarabiei de ieri şi de azi etc., etc..

Despre aderarea statelor la Uniunea Europeană trebuie să mai 
ştim că Turcia, care este membră a Organizaţiei Tratatului Atlanti-
cului de Nord din 25.02.1952, încă nu a fost invitată să depună ce-
rerea de aderare la U.E. Pretenţiile Uniunii Europene faţă de această 
ţară sunt multiple: împărţirea clasei politice în adepţi ai regimului 
islamic şi adepţi ai regimului republican, proclamat din iniţiativa 
părintelui Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatük, la 29.10.1923; 
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susţinerea de către statul turc a unor lovituri de stat împotriva regi-
mului legal al Republicii Cipru; contribuţia statului turc la divizarea 
repetată a Insulei Cipru pe criterii etnice; ignorarea de către statul 
turc a cererilor repetate ale Adunării Generale a O.N.U. de a respec-
ta suveranitatea, integritatea teritorială şi independenţa Republicii 
Cipru; refuzul statului turc de a rezolva problema curdă în confor-
mitate cu recomandările O.N.U.; nerespectarea drepturilor omului 
în Turcia; legăturile clasei politice din această ţară cu regimuri isla-
mice ostile Europei Occidentale şi S.U.A.; neconformarea Turciei 
la valorile europene.

Drept urmare, doar partea de sud a Insulei Cipru, populată şi gu-
vernată de greci, a fost primită în U.E.

Trebuie să mai ştim că la 08.11.2006 Consiliul Europei a dat pu-
blicităţii un document privitor la perspectivele extinderii Uniunii 
Europene, din care rezultă că ultima extindere a scos la iveală mul-
tiple probleme şi a determinat amînarea viitoarei extinderi la o dată 
nedeterminată; că amînarea extinderii are la bază două cauze: re-
forma Instituţiilor Europene şi interesul cetăţenilor europeni faţă de 
problemele europene; că documentul nu defineşte U.E. în termeni 
geografici, ci în termeni de valori.

Potrivit unor analişti politici care au comentat documentul, în vii-
torul apropiat nu vor mai fi fixate termene de aderare la U.E., Comi-
sia Europeană va fi mai exigentă faţă de extindere; valul al cincilea 
de extindere nu va mai avea loc în viitorul apropiat; la intrarea Ro-
mâniei şi Bulgariei în U.E. a contat cu precădere interesul politic al 
U.E. şi mai puţin performanţele acestor ţări; Turcia nu are şansă să 
intre în viitorul apropiat în U.E., din cauza diferenţei între valorile la 
care ţine această ţară şi valorile la care ţine Uniunea Europeană…

17. Nicolae Lupan despre antiunionismul unor 
intelectuali moldoveni

„...Antiunionismul se cultivă în continuare şi de la 1989 încoace 
atît în Basarabia, cît şi în Nordul Bucovinei.
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În 1990, cînd se împlineau 72 de ani de la unirea Basarabiei cu 
România, patruzeci de basarabeni şi bucovineni îmi răspunseră la 
invitaţia de a participa la o masă rotundă prilejuită de această aniver-
sare şi toţi ca unul se pronunţau pentru Reîntregire. La un moment 
dat însă, spre surprinderea tuturor, se ridică un cunoscut ziarist, care 
îşi începu cuvîntarea prin a zice că „Românii din Basarabia sunt o 
mare forţă naţională românească”, dar că, zicea el, „nu putem pune 
problema frontierelor, chiar dacă toţi trăim acelaşi cuget şi aceeaşi 
simţire!”. După care adaugă că „este mai cuminte să punem doar 
problema înlăturării barierelor spirituale”.

Nu mi-a fost uşor să calmez cele circa 200 de persoane adunate 
în sala Arlus de pe Batiştei!... Am spus doar că „e timpul să sărim 
peste ceea ce se cheamă bariera fricii şi duplicităţii”.

Gînduri în adresa celor adunaţi în acel 15 iunie 1990 la mormîn-
tul lui Eminescu. Pentru mine clipe de supremă reculegere la căpă-
tîiul celui ce din generaţie în generaţie ne-a fost şi ne este scut în faţa 
intemperiilor ruseşti. Priveam în jur şi vedeam feţe de farisei de la 
Bucureşti şi Chişinău care, filosofind, căutau să mă convingă că nu e 
momentul să se pună deschis problema „secării” Prutului. Pentru că, 
chipurile, „Eminescu şi-a trăit traiul şi şi-a mîncat mălaiul”.

În capitala zisei Republici Moldova, România era deja numită 
„ţara vecină”. Şi aceasta în timp ce, cum ne învăţa Eminescu, „Ru-
sia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ. Or, noi, românii, nu primim 
nici un preţ. Primind un preţ, am vinde, şi noi nu vindem nimic”. 

În 1991 duplicitatea Frontului Popular de la Chişinău ajunsese 
pînă într-acolo încît Iurie Roşca lansase chemarea ca basarabenii 
din interiorul României să ceară „cetăţenie basarabeană.” Enormi-
tate ce cu greu am reuşit s-o curm. Sute de Basarabeni din interiorul 
ţării căzuse deja în cursă. Enormitate pe care „Izvestia” şi TASS-ul 
au exploatat-o, scriind că „mii de basarabeni din România cer repa-
trierea în U.R.S.S.” Apăruse şi sloganul „Basarabia ne cheamă!”.

Enormitate ce în ţară a fost îmbrăţişată cu naivitate şi de Nicolae 
Pantelimon Halippa! Mai mult, Consiliul Naţional al Reîntregirii, în 
frunte cu Mircea Druc, începu recensămîntul basarabenilor, nord- 
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bucovinenilor şi herţenilor din interiorul ţării! Ca şi cum aceştia n-ar 
fi fost români! Apăruse şi Asociaţia Victimelor Stalinismului care 
cerea statului român despăgubiri băneşti către basarabeni, nord-bu-
covineni şi herţeni pentru tot ce abandonaseră ei în teritoriile ocupa-
te de ruşi (pămînturi, case etc.)

Şi tot parcă întîmplător I.Roşca publica în ziarul său „Ţara” o 
hartă a României, făcută „pată albă” pînă la Prut, de unde, contra-
stat, începea conturul Basarabiei, care, chipurile n-ar avea nimic în 
comun cu România.

...Multe nereuşite dintre Prut şi Nistru erau şi sunt atribuite după 
1944 „regăţenilor”. Nimic mai neadevărat şi mai şovin! Şovin, pen-
tru că de la o vreme încoace există un şovinism basarabean cu rădă-
cinile înfipte în cel „velicorus”.

...În capitala Basarabiei se ţinea un Congres al „Frontului Popu-
lar din Moldova”. Din „Moldova”, deşi în repetate rînduri „Pro Ba-
sarabia şi Bucovina Mondială” îşi declarase deja public dezacordul 
cu această sintagmă, propunînd-o pe cea de Basarabia. 

...În clipa apariţiei zisei Republici Moldova, la Chişinău se lansa 
ziarul „Moldova Suverană”. Or, această pretinsă republică suverană 
n-a fost proclamată nicicînd de un for legislativ prin vot general şi 
secret, ci decretată arbitrar de Stalin la 2 august1940. Ziar care mai 
apoi a publicat un montaj fotografic antiunionist, strigător la cer, al 
domnitorilor a „Două provincii înrudite” cu sintagmele de „popor 
moldovenesc” şi „popor muntenesc”!

Zisa independenţă a Basarabiei ar fi fost un act politic pozitiv 
numai dacă ar fi fost urmat de reunirea cu România. Lucru ce 
nu s-a produs nici pînă în ziua de azi. Pentru că atît Chişinăul, cît şi 
Bucureştiul n-au cerut şi nici nu cer această reunire. Procedînd ast-
fel, Chişinăul şi Bucureştiul întreprind în continuare acţiuni politice 
antiunioniste şi contradictorii dreptului istoric românesc.

...La nu mai ştiu ce Congres al F.P.M., Front devenit peste noapte 
şi Creştin şi Democrat, s-a adoptat „ca simbol al Mişcării F.P.C.D. 
imaginea, proiectată într-un cerc, a Sfîntului şi Marelui Ştefan, care 
înalţă în semn de binecuvîntare Sfînta Cruce”. Să nu-şi fi dat seama 
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delegaţii la acel congres că o astfel de siglă, cu toată veneraţia pe 
care i-o poartă românii Marelui Domnitor, nu poate simboliza Ro-
mânia în hotarele ei străbune?!

Şi ca naiv între naivi ce era, Nicolae Halippa, titularul Filialei 
Bucureşti a „Pro Basarabiei şi Bucovinei”, la Conferinţa Naţională 
a Asociaţiei ţinută în septembrie 1993 la Galaţi, se ridică şi zise cu 
un apolitism nemaiîntîlnit: „Trebuie să fie scoase din statut cuvinte-
le: „Reintegrarea României în hotarele ei de drept stabilite la 1918 
pe baza principiului istoric şi al majorităţii naţionale”.

Mai mult, acest fiu al lui Pantelimon Halippa chema la „organi-
zarea de acţiuni pentru înfrăţirea oraşelor, satelor şi comunelor din 
România cu localităţi din Basarabia şi Nordul Bucovinei”(sic!). O 
logică sucită din care reieşea că basarabenii şi nord bucovinenii nu 
sunt fraţi cu românii din interiorul ţării. Era exact ceea ce zicea anti-
unionistul Snegur: „Să ne ţinem de neamuri!” Cum ar fi, de exemplu, 
italienii cu francezii, cu spaniolii ş.a.m.d. În acest ultim instantaneu 
al acestui serial al nereîntregirii noastre naţionale mă voi referi la 
unul din cele mai detestabile roluri antiromâneşti din Basarabia jucat 
de scriitorul Ion Druţă. Un pretins „moldovan” cu crucea în mînă şi 
piatra în sîn! Crucea fiind „limba maternă”, cum se exprima dum-
nealui ca să evite sintagma „limba română”, iar piatra hulpavitatea-i 
crasă atunci cînd, ducînd vorba de Reîntregire, zice că „nu trebuie să-
l zăpăcim pe înţeleptul nostru ţăran cu problemele revenirii la matcă, 
ci să-l lăsăm să-şi rezolve cum crede el problemele”.

18. „Moldova Suverană” despre „Patrioţi ai 
Basarabiei”

„În 1990, atunci cînd România era în sărăcie lucie în compa-
raţie cu Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, viitorii 
(acum actualii) unionişti (nume impropriu dat de ziaristul Mihai 
Conţin falşilor unionişti – n.n.) au făcut „Poduri de flori” ca să vină 
să vîndă televizoare color şi alte mărunţişuri amărîtului de român. 
Cei mai răsăriţi ducîndu-se la Ion Iliescu (preşedintele de atunci al 
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României – n.n.) ca să-i ceară bani pentru a-i face pe moldoveni 
 basarabeni”.

«În primăvara anului 2004, bătut fiind de socrul său, Nicolae 
Dabija transformă această cotonogeală într-un „atentat la viaţa lui 
Nicolae Dabija”, declarînd pentru revista „Flacăra” a lui Adrian 
Păunescu din Bucureşti că: „Sunt ameninţat cu moartea pentru că 
gîndesc şi scriu româneşte!”. Dabija, fără nici un dumnezeu, cerşe-
tor de milă şi subvenţii româneşti, l-a păcălit şi pe A. Păunescu care 
a făcut o declaraţie publică în Senatul României despre cum „ un 
ucigaş plătit l-a bătut pînă la inconştienţă pe N. Dabija”» (Vorba e 
de Şedinţa Senatului României din 31 mai 2004 – n.n.).

„Neocreştine Nicolae Dabija, este adevărat că, pe vremea cînd 
erai comsomolist devotat Uniunii sovietice, pentru a-i face pe mol-
doveni să uite tradiţiile creştin-ortodoxe oficiate la nunţi, făceai sce-
narii scrise atee, pentru nunţile tinerilor moldoveni care trebuiau să 
fie conform directivelor celor care demolau bisericile şi cu ajutorul 
tău?” Şi mai departe: „Nu cred că vrei unirea cu România şi cu 
Uniunea Europeană… Dacă Moldova de la est de Prut ar face parte 
din România sau U.E., tu ţi-ai pierde pîinea”.

„Dacă ar fi ziarist şi cetăţean cinstit, dacă şi-ar respecta cetăţenii 
şi ordinea publică, N. Dabija ar răspunde la întrebările pe care i 
le-am pus, chestionări legate de averea sa personală şi provenienţa 
acesteia, privatizarea exclusivă a „L. şi A.” şi a sediului acesteia, 
recunoaşterea oficială a funcţiilor de partid şi comsomol pe care le-a 
deţinut pînă în 1989, felul în care le-a obţinut, cum a denigrat statul 
român în autobiografiile sale, să ne indice măcar un articol anti-
sovietic pe care l-ar fi publicat în 1988, să recunoască motivul real 
pentru care a fost exclus din Universitate etc.” (Mihai Conţiu).

„N. Dabija a devenit jurnalist pentru că nu-i sigur pe reuşitele 
sale poetice, dar şi pentru a face avere, crede că o să-mi înşele per-
manent ţara”.

„Păunescu şi Tudor nu-şi recuză trecutul”.
„Acad. Anatol Codru, pe care l-am stimat şi continui să-l stimez, 

atinge paroxismul. Acesta mă blestemă!!! „Nu te-aş mai vedea în 
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vecii vecilor! N-aş mai auzi că exişti nicăieri, nefiind că ai fi–vai 
şi amarul părinţilor care te-au zămislit”. Academicianul blestemă 
un român care, împreună cu familia sa, cotizează la pensia pe care 
şi-o ridică din România, pensie de a cărei valoare îmi mărturisea 
că mulţumeşte statului român!”, scrie Mihai Conţiu în „Moldova 
Suverană”.

„Dumitru Matcovschi, aşa am înţeles, a luptat pentru redeştep-
tarea naţională, alături de Ion Gheorghiţă, Iurie Grecov, Nicolae 
Esinescu, Iacob Burghiu şi Alexandr Brodschi. Aşa o fi? Am avut 
ocazia să văd la poetul Gheorghe Vodă, absolut întîmplător, un ziar 
din anul 1991 („Glasul Poporului”, sau cam aşa ceva, nu-mi amin-
tesc bine titlul) în care, negru pe alb, era inserat un supratitlu din 
ceea ce spunea într-un interviu Dumitru Matcovchi: „Sunt mîndru 
că sunt membru al P.C.U.C.” În 1991 nu te mai obliga nimeni să fii 
mîndru de acest lucru, nu era, dealtfel, nici ruşinos, la urma urmei, 
dar, maestre Matcovschi, de ce vă spoiţi biografia? Dacă deputatul 
poet D. Matcovschi, iubite cititor, a fost poet de luptă cu poetul 
Nicolae Esinescu, te-ntreb, este normal ca Matcovschi să-l dea în 
judecată pe Esinescu, să-şi cîştige despăgubiri morale pentru nu mai 
ştiu ce afirmaţie a lui Esinescu?” – se întreaba şi-şi întreba cititorii 
ziaristul. (Notă: amintim că poetul D. Matcovschi „a fost strivit de 
un autobuz, la 17 mai 1989, urmînd o lungă perioadă de recuperare, 
fizică şi morală, la Chişinău, Moscova şi Bucureşti, suferind peste 
20 de intervenţii chirurgicale” – n. n.).

„Imperiul i-a recunoscut lui Nicolae Dabija nu ştiu ce valoare, i-a 
dat premii, funcţii de partid şi profesionale, pentru că nu te numea 
nici dracul într-o funcţie de redactor-şef dacă nu semnai cu el un 
Pact chiar şi pe vremea lui Gorbaciov”.

„Unde-s specialiştii şi patrioţii adevăraţi? Şi-au părăsit ţara sau 
se luptă pentru putere, nu pentru ţară! Ce fac de pildă G. Vieru şi Ni-
colae Dabija pentru prosperitatea acestei ţări? Ei suferă permanent, 
cultivă mitul suferinţei de dragul propriului confort. Cerşetori totali 
de ajutor românesc”.
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„Ciobanu Nicolae Trofimovici (Nicolae Dabija din zilele noa-
stre), cu propria-i mînuţă, într-o autobiografie a sa, scrisă în limba 
rusă, scrie că, între anii 1941 şi 1944, tatăl său , Ciobanu Trofim 
Nicolaevici, s-a aflat sub ocupaţie şi a fost argat, că în 1944 acesta 
s-a înrolat voluntar în Armata Sovietică, că tatăl său a luptat pentru 
eliberarea Cehoslovaciei şi este invalid de gradul doi al marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, că tatăl său a fost unul dintre orga-
nizatorii colectivizării din satul natal şi că acesta a condus mulţi ani 
organizaţia de partid a colhozului etc. Mama sa, potrivit autobio-
grafiei, între 1941 şi 1944, a trăit cu părinţii sub ocupaţie, avînd pe 
atunci, atenţie!, 12 – 14 ani!!! În noiembrie 1978, N.Dabija devine 
membru al P.C.U.S. Între 1975 – 1982 a fost secretar al organizaţiei 
comsomoliste de pe lîngă U.S. din R.S.S.M., iar la Congresul XIII 
al U.L.C.T. din R.S.S.M. a fost ales membru al C.C. al U.L.C.T. din 
R.S.S.M. Ciobanu Nicolae Trofimovici (Nicolae Dabija din zilele 
noastre) a fost numit, în 1984, de către Biroul Comitetului Cen-
tral al P.C.M., în funcţia de redactor-şef al revistei „Orizont”, iar 
Conducerea Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M, aleasă de congresul 
al VII-lea al U.S., l-a numit pentru ocuparea funcţiei de secretar 
al U.S. şi l-a confirmat redactor-şef la „Literatura şi Arta” (în mai 
1986). Toate aceste lucruri, stimaţi cititori, actualul N. Dabija le 
cunoaşte şi le semnează. Noi nu considerăm că ele ar fi de ruşi-
ne, ci le receptăm ca pe merite autentice. Nedumerirea, revolta şi 
scîrba noastră sunt provocate de neobrăzarea cu care N. Dabija se 
desprinde neruşinat de un trecut de invidiat pe care l-a avut pe vre-
mea puterii sovietice... Despre cît de şantajabil este Dabija de către 
pensionarii K.G.B.-lui vom vorbi cu alt prilej. Dabija şi mulţi alţii 
prin creaţiile lor au conservat prin toate puterile vechiul sistem so-
vietic pe care acum îl reneagă, ei vor să ne europenizeze prin tipare 
staliniste...”

În continuare, reproducem, în original, textul autobiografiei cu 
pricina, care poartă data de 4 mai 1988. 
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19. Trei istoriografii şi niciuna românească

Conform dicţionarelor româneşti, termenul „istoriografie” are 
două sensuri: 1. Ştiinţa auxiliară a istoriei, care se ocupă cu studiul 
evoluţiei concepţiilor istorice şi cu studiul operelor istorice. 2. To-
talitatea scrierilor istorice dintr-o anumită ţară sau dintr-o anumită 
perioadă determinată de timp.
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Tendinţa consecventă de unire a provinciilor istorice româneşti 
într-un singur stat naţional românesc constituie chintesenţa unionis-
mului românesc şi elementul de temei al istoriografiei româneşti.

În Republica Moldova sînt valabile trei istoriografii: istoriografia 
sovietică moldovenească, istoriografia Partidului Comuniştilor din 
R.M. şi „noua istoriografie moldovenească”. 

Ca şi istoriografia sovietică moldovenească, istoriografia 
P.C.R.M. combate „teritoriile antiştiinţifice ale falsificatorilor româ-
ni care denaturează trecutul şi prezentul poporului moldovenesc”, 
critică „ocupaţia burghezo-moşierească a Basarabiei” sau „ocupa-
ţia Basarabiei de către România burghezo-moşierească”; propagă 
exclusivismul moldovenesc, identitatea moldovenească, continui-
tatea statalităţii moldoveneşti; popularizează denumirile de limbă 
moldovenească şi de naţie moldovenească; răspîndeşte basme des-
pre suveranitatea şi independenţa moldovenilor de la est de Prut şi 
despre performanţele poporului moldovenesc în toate domeniile de 
activitate etc. – toate fiind menite să justifice continuitatea separării 
Basarabiei de România, formarea şi existenţa Republicii Moldova.

Citind „Curierul Românesc”, revista românilor de pretutindeni, 
am aflat că ”lui Alexandru Moşanu i se datorează numărul mare 
de istorici aflaţi astăzi la Chişinău, debarasaţi total de dogmele şi 
minciunile sovietice, cu o viziune modernă şi obiectivă asupra pro-
cesului de devenire istorică a populaţiei pruto-nistrene. Nume ca 
Anatol Petrenco , Ion Varta, Ion Şişcan, Vitalie Vartic, Gh. Negrei, 
Gh. Cojocaru şi alţii sînt semnificative pentru noua istoriografie de 
dincolo de Prut... Lui A. Moşanu i se datorează formarea unei şcoli 
istoriografice noi opusă total aceleia sovietice demagogice şi misti-
ficatoare”. 

Adevărul e că reprezentanţi ai „noii istoriografii”, absolvenţi ai 
„noii şcoli istoriografice”, discipoli ai istoricului A. Moşanu pro-
movează aşa numita Concepţie a celor două state româneşti inde-
pendente. Această concepţie are la bază atît elemente specifice is-
toriografiei româneşti (de pildă, unitatea de limbă, de cultură, de 
tradiţii, obiceiuri şi de istorie comună a locuitorilor din toate pro-
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vinciile istorice româneşti, inclusiv a autohtonilor din Basarabia), 
cît şi elemente caracteristice istoriografiei sovietice moldoveneşti 
(de exemplu, acceptarea separării Basarabiei de statul român din 
care a făcut parte).

În ciuda faptului că separarea Basarabiei de România şi caracte-
rul artificial al statului moldovenesc postsovietic au trezit tendinţe 
de separare şi dezmembrare în rîndul colectivităţilor alogene basa-
rabene, soldate în cele din urmă cu apariţia celor două unităţi sepa-
ratiste în teritoriul fostei R.S.S.M.

În perioada postsovietică, atît Al. Moşanu, cît şi cei mai mulţi 
dintre ucenicii lui nu s-au manifestat ca istorici şi istoriografi „de-
barasaţi total de dogmele şi minciunile sovietice”, de „istoriografia 
sovietică demagogică şi mistificatoare”. Crearea statului Republi-
ca Moldova, înlăturarea din învăţămîntul ei a manualelor de istorie 
elaborate de autori români şi înlocuirea acestor manuale cu cărţi de 
şcoală elaborate de A. Petrenco şi de alţi istorici din partea locului, 
tolerarea şi susţinerea tacită a moldovenismului politic primitiv şi 
alte atitudini şi fapte reprobabile pot face parte din ceea ce dezin-
formatorii numesc „viziune modernă şi obiectivă asupra procesului 
de devenire istorică a populaţiei pruto-nistrene?”.

În loc să-şi orienteze cercetările pe făgaşul adevărului şi dreptăţii, 
absolvenţii „şcolii istoriografice noi” au inventat şi aplică concepţia 
celor două state româneşti independente, care se încadrează perfect 
în parametrii „noii istoriografii moldoveneşti”. 

Tot din revista „Curierul Românesc” am aflat că „singurul partid 
de dreapta cu opţiuni unioniste clare, care a reuşit să intre în noul 
Legislativ de la Chişinău, este Partidul Popular Creştin Democrat, 
condus de I. Roşca”. Adevărul e că în Republica Moldova niciodată 
n-a existat vreun partid politic „cu opţiuni unioniste clare.” P.P.C.D. 
guvernează dar nu ia parte la luarea deciziilor. Afirmaţia din „Curie-
rul Românesc” este o dezinformare nereuşită şi un fals ordinar.
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20. Presa din Republica Moldova

Presa în Republica Moldova nu este nici liberă, nici independen-
tă, nici profesionistă, nici democrată, deoarece depinde financiar, 
politic, ideologic de grupări politice cu rădăcini în fosta nomencla-
tură sovietică. Săptămînalul „Democraţia” promovează mesajul po-
litic al Partidului Social Liberal, condus de Oleg Serebrian, „Timpul 
de dimineaţă” (director Constantin Tănase) şi postul de televiziune 
Euro TV promovează mesajul politic al Blocului Moldova Noastră 
(S. Urechian). Presa Partidului Comuniştilor din R.M. şi publicaţia 
„Săptămîna” au politici editoriale antiromâneşti. „Fluxul” promo-
vează politica personală a lui I.Roşca, preşedintele P.P.C.D. Postul 
de radio „Basarabia” face paradă de românism, prin emisiunile de-
magogice prezentate de Misail, Petrenco şi alţi „patrioţi ai Bsarabi-
ei”. Cei de la „Literatura şi Arta” şi-au luat ca normativ de judecată 
zisa Concepţie a celor două state româneşti independente, confede-
ralizate şi integrate în Uniunea Europeană.” 

Toate publicaţiile din Republica Moldova tabuizează unionismul 
românesc.

Din publicaţia „Literatura şi Arta” am aflat că în România există 
o „dictatură olteană, care ar hotărî cine este şi cine nu este valoros 
în cultura, literatura şi ştiinţa românească, „că în iunie 1940 românii 
nu au ripostat nici măcar cu un glonţ”, „că România foloseşte Basa-
rabia ca o monedă de schimb...”

Poate ar fi momentul potrivit să ne amintim că N. Dabija a re-
fuzat să publice în „Literatura şi Arta” un material electoral des-
pre patriotul român întemniţat la Tiraspol, Andrei Ivanţoc, propus 
candidat în alegerile din februarie 2005 de comitetul coordonator al 
Mişcării Populare „Solidaritate” (Preşedinte Victor Zugravu), mate-
rial din care reproducem doar cîteva propoziţii: „Fraţi moldoveni! 
Fiţi mintoşi şi curajoşi şi nu-i votaţi pe cei care de un deceniu şi 
jumătate vă atrag prin promisiuni deşarte, vă exploateză calităţile 
şi viciile, vă însărăcesc şi vă trădează! Ajutaţi-l pe cel care suferă 
pe nedrept! Votaţi pentru eliberarea fratelui nostru din închisoare! 
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Alegeţi-vă un deputat cu adevărat independent şi destoinic! Numele 
lui este Andrei Ivanţoc. 20 februarie 2005”.

21. Infracţiuni secretizate (Document, în extras, despre 
partide şi mass-media care parazitează bugetul statului român şi nu 
fac nimic pentru triumful cauzei româneşti în Basarabia)

În cursul lunii aprilie 2005, Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni (D.R.P.) de pe lîngă Guvernul României a iniţiat o eva-
luare internă a desfăşurării proiectelor şi programelor finanţate în 
cursul anului 2004 în Republica Moldova. Au fost examinate peste 
1500 de pagini de documente – contracte, note justificative, bor-
derouri, facturi, ordine de plată, pe de o parte, la care s-au adăugat 
întîlniri şi discuţii cu mai multe zeci de persoane implicate în deru-
larea proiectelor şi programelor desfăşurate de D.R.P. în Republica 
Moldova.

Din numărul persoanelor înregistrate în document ca contrac-
tante fac parte şi următoarele: Alexandru Bantaş, directorul „Casei 
Limbii Române” din Chişinău, care a raportat că banii româneşti 
sînt folosiţi pentru editarea unor volume şi reviste şi pentru organi-
zarea „cursurilor de limba română pentru alolingvi la care ar parti-
cipa peste 300 de rusofoni care doresc să înveţe – atenţie! – limba 
română, nu moldovenească”. În ceea ce-l priveşte pe expertul ro-
mân,  acesta „n-a putut aprecia şi nici nu a avut mijloace prin care 
să poată califica cifrele şi tirajele prezentate de directorul «Casei 
Limbii Române» ca fiind sau nu conforme cu realitatea.” Oleg Sere-
brean, preşedintele Partidului Social Liberal care „a susţinut că din 
lipsa fondurilor publicaţia partidului său „Democraţia” poate fi edi-
tată doar pînă la data de 9 mai, Ziua Europei”. Valeriu Saharneanu, 
care conduce Concernul „Euronova Media Grup”, din care face par-
te şi postul de televiziune „Europa Nova”, care face parte din aria de 
influenţă a liderului „Blocului Moldova Democrată”, Serafim Ure-
chian. În document figurează şi liderul P.P.C.D. Vlad Cubreacov, 
preşedintele Asociaţiei „Răsăritul Românesc”, care a achiziţionat 
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echipamentul pentru postul de radio „Magic F.M.” din Chişinău de 
la Agenţia de publicitate „Publinova”, care face parte din concernul 
„Euronova Media Grup.” Se ridică un uriaş semn de întrebare cu 
privire la realitatea informaţiilor politice din Republica Moldova: 
cum ar putea fi posibilă o asociere directă între Partidul Popular 
Creştin Democrat şi Blocul Moldova Democrată prin Valeriu Sa-
harneanu, în condiţiile în care cele două grupări, public, cel puţin, 
sînt pe poziţii complet opuse şi ireconciliabile? Constantin Tănase, 
directorul publicaţiei „Timpul de dimineaţă” (care se consideră şi 
se declară „patriot antiunionist al Basarabiei”, n.n.) a încheiat un 
contract de finanţare în valoare de 1.288.210.000 ROL cu Asocia-
ţia RODIM din Iaşi, sumă din care Asociaţia a reţinut 285.000.000 
ROL cu titlul de costuri proprii. În contractul de finanţare încheiat 
între D.R.P. şi RODIM nu au fost stipulate clauze în acest sens. Aso-
ciaţia RODIM a încălcat contractul de finanţare, deturnînd fondurile 
destinate editării publicaţiei „Timpul de dimineaţă”. 

În primăvara anului 2004, Alexandru Dorogan s-a adresat Am-
basadei României din Chişinău, insistînd pentru obţinerea de sprijin 
politic de la Bucureşti în vederea finanţării proiectului DTV. Amba-
sadorul Filip Teodorescu a trimis o notă la Bucureşti în care reco-
manda pozitiv susţinerea primarului Serafim Urechian şi a televiziu-
nii acestuia, menţionînd că ar fi un beneficiu pentru democraţie. 

Cu privire la unul dintre proiectele cele mai costisitoare derulate 
de D.R.P. în anul 2004 (contractul de finanţare NR. 5031/02.12.2005 
în valoare de 7.345.075.000 ROL), DTV, „Dorogan TV”, cum i se 
spune la Chişinău, nu voi comenta motivele pentru care Filip Teo-
dorescu, Ambasadorul României la Chişinău, Titus Corlăţean, Se-
cretarul de Stat la D.R.P., Alin Teodorescu, Şeful Cancelariei Primu-
lui Ministru, considerau că programele acestei televiziuni vor avea 
„mesaj democratic, naţional şi european” şi cu avizul lui Adrian 
Năstase, Primul Ministru al României, recomandau susţinerea fi-
nanciară, sub coordonarea Centrului pentru Democraţie din Iaşi, a 
acestei televiziuni. 
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Consultînd evidenţele Consiliului Coordonator al Audiovizualu-
lui din Republica Moldova, am descoperit că postul de televiziune 
„Dorogan TV” nu are licenţă de emisie. Alexandru Dorogan, fost 
redactor-şef al Redacţiei „Actualităţi” la Radio Moldova şi director 
general la Radio Moldova, actualmente directorul proiectului „Do-
rogan TV” şi consilier personal al primarului Chişinăului, Searafim 
Urechean, liderul Blocului Moldova Democrată, a afirmat că deşi a 
primit în data de 21 ianuarie 2005 suma de 6. 575.522.440 ROL, nu 
a folosit-o în timpul campaniei electorale pentru achiziţia echipa-
mentelor pentru ca Blocul Moldova Democrată „să nu fie acuzat că 
primeşte fonduri din România”. 

Majoritatea contractanţilor din Republica Moldova s-au dove-
dit a fi neloiali, nesinceri, au cheltuit cu iresponsabilitate fondurile 
publice. În toate proiectele nefinalizate sau defectuos finalizate se 
întîlneşte aceeaşi ecuaţie: un grup restrîns de persoane au distribuit 
clientelar, pe criterii cu totul străine interesului naţional, sume de 
bani unor reprezentanţi ai unor organizaţii din Republica Moldova 
fără a urmări finalitatea reală a cheltuirii sumelor decontate. Acest 
grup de persoane se poate face vinovat de abuz de putere, trafic de 
influenţă, deturnare de fonduri, înşelăciune.

În deplină înţelegere cu partenerii din Republica Moldova, grupul 
din România a participat la irosirea resurselor care puteau fi utilizate 
în beneficiul comunităţii româneşti din Republica Moldova. Cu sau 
fără intenţie, „contribuţia” grupurilor menţionate a reprezentat un 
avantaj în beneficiul frontului anti-românesc existent în spaţiul poli-
tic al Republicii Moldova.

Atît presa din România, cît şi serviciile specializate, bănuiesc, 
au informat opinia publică, respectiv autorităţile, asupra legăturilor 
dintre gruparea primarului Serafim Urechean şi reprezentanţi ai Ru-
siei şi ai regimului condus de Igor Smirnov.

Cred că cea mai mare parte a partenerilor din Republica Moldo-
va şi-au creat, în ultimii 10 ani, o mentalitate de asistaţi ai Statului 
Român, devenind tributari însă, în mod paradoxal, nu României şi 
Statului Român, ci diverşilor reprezentanţi ai grupurilor politice şi 



309

ai unor instituţii oculte, subordonate tot unor interese politice, de-
cît intereselor de stat. Ca atare, suntem astăzi în situaţia cel puţin 
penibilă de a discuta cu organizaţii şi persoane care şi-au arogat în 
ultimii ani caracteristici de „reprezentanţi ai Basarabiei”, care l-au 
jignit grav pe actualul şef al Statului (pe Traian Băsescu, n.n.), în 
propoziţii asumate în mod public şi instituţional. Oricît de pragma-
tici am încerca să fim, îmi este dificil de remarcat în ce fel va putea 
continua finanţarea de către Statul Român a unor persoane şi grupuri 
politice care apreciau, în noiembrie 2004, că actualul preşedinte al 
României este un dezastru.

 Constatăm astăzi, după 15 ani de politică dezordonată de spri-
jinire a publicaţiilor de limbă română din Republica Moldova, in-
consistenţa unui „front”al presei româneşti şi absenţa acesteia, ca 
instrument esenţial, în jocurile politice de la Chişinău. Tocmai de 
aceea, comuniştii moldoveni şi-au putut desfăşura, în perioada cam-
paniei electorale, controlul aproape total al spaţiului mediatic fără o 
replică cît de cît consistentă.

Ca o concluzie strict personală, în ceea ce mă priveşte, consider 
că în cazul proiectelor derulate în Republica Moldova în cursul anu-
lui 2004 sub acoperirea ordinului intern de secretizare, probabil că 
se ridică semnul de întrebare, care rămîne a fi clarificat de instituţiile 
şi persoanele competente. Personal, am putut constata într-un singur 
caz, ca urmare a sarcinii de serviciu încredinţate în luna octombrie 
2004, că în cazul Centrului pentru Democraţie din Iaşi există sus-
piciuni, deoarece mi s-a cerut să efectuez investigaţii care depăşesc 
competenţele mele.

Competenţele mele se limitau la urmărirea efectuării la termen a 
lucrărilor, neavînd nici un fel de atribuţii şi pîrghii care să-mi permi-
tă executarea unor activităţi specifice auditului financiar – contabil. 
În toate cazurile menţionate mai sus, inclusiv şi mai ales în cazul 
deciziei de secretizare a documentaţiei şi cadrului proiectelor deru-
late în Republica Moldova. S-a ajuns pînă acolo încît mi s-a interzis 
să sun măcar vreunul dintre contractanţii din Republica Moldova, 
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deoarece, mi s-a explicat, că aş putea „periclita viaţa celor de aco-
lo”.

În ce mă priveşte, nu mi-am însuşit nici un fel de sume de bani 
sau alte foloase materiale din banii cuveniţi comunităţilor româneşti 
aflate sub o presiune în afara graniţelor ţării.

Politica României în raport cu evenimentele de la răsărit a fost, 
în general, după părerea mea, lipsită de consecvenţă şi claritate. La 
nivel politic, guvernarea P.S.D. a sprijinit în mod prioritar gruparea 
primaruliu Serafim Urechean, Blocul Moldova Democrată. La nivel 
financiar, acest sprijin se reflectă în proporţia sumelor de bani acor-
date, sub acoperirea ordinului intern de secretizare a transferului de 
bani către proiecte din Republica Moldova.

Faptul că Statul Român a hotărît, prin reprezentanţii săi, să spri-
jine grupări politice din Republica Moldova, care, în mod vădit, au 
susţinut politica Moscovei, este regretabil, în opinia mea, dar este 
totodată de resortul instituţiilor abilitate şi comentarea acestei situa-
ţii nu intră în zona mea de competenţă. Întocmit de R.C., expert.
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Capitolul XII
MOLDOVENISMUL POLITIC 

NEGLIJEAZĂ ÎNVĂŢĂMINTELE ISTORIEI

Motto: Oamenii buni percep răul în lăuntrul lor şi luptă 
împotriva lui. Oamenii răi înţeleg răul din ei mai puţin şi, 

cînd se fac mai răi, cred că abia atunci sunt în regulă. 
Ei nu văd nici un rău. Ei înşişi sunt răul”. 

(C. S. Levis)

1. Aşezarea geografică – duşmanul natural al 
Basarabiei

Dacă e adevărat că poporul român suferă mult şi din cauza aşe-
zării geografice a teritoriului pe care habitează de-a lungul existen-
ţei sale multimilenare, poziţie situată „în calea tuturor răutăţilor”, 
atunci nu mai puţin adevărat e şi faptul că cea mai mare parte din 
timpul suferinţelor sale revine Basarabiei, populaţiei româneşti din 
Moldova dintre Prut şi Nistru, care din această pricină îndură şi în 
vremea de acum.

2. Datele istorice spun

Istoria cunoaşte numeroase cazuri în care unor ţări li se acordă 
denumirea după numele întemeietorilor lor. Astfel, documente de la 
mijlocul secolului 14 denumesc Ţara Românească Ţară a lui Basa-
rab, Basarabia sau Ţară Basarabească, după numele lui Basarab I, 
voievod român care a unificat voievodatele din stînga şi din dreapta 
Oltului, punînd în acest fel bazele statului feudal Ţara Românească, 
pe care l-a condus între anii 1322-1352. 

În urma luptelor purtate cu tătarii (1325-1328), Basarab I a cuce-
rerit teritoriul din nordul Deltei Dunărei cuprins între Prut, Nistru şi 
Marea Neagră. 
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Cu timpul, acest teritoriu va rămîne în istorie sub numele de Ba-
sarabia. 

Mircea cel Bătrîn (1386-1418) folosea în titulatura sa şi termenul 
de „Stăpînitor al părţilor tătărăşti”. 

Din secolul 14, istoria teritoriului din nordul Deltei Dunării s-a
contopit cu istoria Moldovei. Roman I (1391-1394) se intitula 
„mare domn, singur stăpînitor al Ţării Moldovei de la munte pînă 
la mare”. 

În domnia lui Alexandru cel Bun (1400-1432) Moldova s-a ex-
tins spre răsărit, „luînd în stăpînire, pe urmele unei paşnice coloni-
zări pastorale şi agricole, ţinutul dintre Prut şi Nistru”.

Ştefan cel Mare a marcat şi a întărit frontiera de răsărit a Mol-
dovei Mari printr-o salbă de cetăţi de la Hotin pînă la Cetatea Albă. 
Cronicarii afirmă că regiunile mărginaşe de est ale Moldovei erau 
păzite de puternice organizaţii militare. 

Cheorg Reicherstorffer, un călător din deceniul al treilea al se-
colului al XVI-lea ne-a lăsat, încă din 1527, următoarea informaţie 
despre hotarele şi importanţa cetăţilor care apărau Moldova dinspre 
Nistru în timpul urmaşilor lui Ştefan cel Mare: „ Acolo lîngă locul 
de trecere (poarta) al acestui rîu al Nistrului se află cetatea numită 
Hotin, iar trecînd peste acest rîu se intră pe pămîntul Moldovei; 
urmîndu-şi cursul (Nistru) se varsă în Marea Neagră, aproape de 
o cetate foarte puternică numită Cetatea Albă. În sfîrşit, după pu-
ţin timp se ajunge la un rîu numit Sniadin care desparte teritoriul 
Moldovei de cel vecin al Rusiei. Aici se arată la cea dintîi privire 
graniţele Moldovei” (Revista „Transilvania”, nr. 11/2004, pag. 12)

„Chilia era cheia de poartă a întregii Moldove şi a regiunilor 
dunărene”, spunea sultanul Baiazid în 1484. 

Prin Tratatul de la Lublau (1412) Nistrul se recunoştea pentru 
prima dată drept frontieră de răsărit a Moldovei.

„În timp ce kneazul Moscovei săruta mîna hanului tătărăsc, voie-
vodul nostru, Ştefan cel Mare, consfinţea, prin sacrificiile care le-a 
făcut, drepturile sfinte ale românilor asupra Basarabiei” (C-tin An-
dreescu).
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Datele istorice dovedesc că bazele Moldovei Mari au fost puse 
de ţăranii şi păstorii români din toate provinciile româneşti care s-au
strămutat în teritoriul de la Est de Prut în căutarea unor terenuri cul-
tivabile şi a unor locuri păşunabile.

Tot ele demonstrează că distrugerea Moldovei Mari este opera 
cotropitorilor turci, ruşi şi austrieci, care în repetate rînduri i-au dez-
membrat teritoriu şi i-au modificat structura demografică în detri-
mentul elementului demografic autohton.

Datele istorice mai dovedesc că la distrugerea Moldovei Mari 
a participat şi boierimea moldo-greacă hrăpăreaţă, care după anul 
1812 a acceptat tacit separarea Moldovei dintre Prut şi Nistru de 
Moldova dintre Prut şi Carpaţi şi a recunoscut tacit suzeranitatea 
statului rus asupra Moldovei de la Răsărit de Prut, în schimbul unor 
avantaje economice – extinderea moşiilor şi altele ce derivă din 
acesta.

Datele istorice recente demonstrează că procesul distrugerii Mol-
dovei istorice continuă şi în zilele noastre, că acest proces este dirijat 
de intelectuali moldoveni, hrăpăreţi şi orgolioşi aciuaţi în structurile 
statului care, petru a-şi ascunde fapta, îşi dau aere de descendenţi 
legitimi ai arcaşilor lui Ştefan cel Mare şi de apărători ai Moldovei.

3. O invenţie politică

Să ne oprim în continuare şi asupra controversatului fenomen 
numit la noi „naţiune moldoveană” sau „naţie moldovenească”.

În legătură cu această chestiune chiar de la bun început se cuvine 
să constatăm că în Basarabia şi în Transnistria n-a apărut şi nici n-a 
putut sa apară pînă acum o „naţiune moldoveană”.

Şi iată de ce: pentru că în perioadele ţaristă şi sovietică, timp în 
care se pretinde că ea ar fi luat naştere, în aceste provincii de fapt n-au 
existat premise obiective şi subiective de care depindea apariţia ei.

În primul rînd, Moldova de la răsărit de Prut şi Transnistria au 
fost ocupate de Rusia.
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În al doilea rînd, în perioadele ţaristă şi sovietică s-au săvîrşit 
crime monstruoase împotriva comunităţii moldovene de la răsărit 
de Prut, s-au luat măsuri abuzive pentru a-i obliga pe moldoveni să 
accepte stăpînirea rusească şi să îngenuncheze în fata ocupanţilor, 
pentru a-i face pe aceştia să-şi piardă conştiinţa propriului lor trecut, 
adică conştiinţa de sine, şi pentru a-i împiedica să-şi hotărască sin-
guri soarta conform adevărului istoric.

În al treilea rînd, în acest răstimp în Basarabia şi în Transnistria 
n-au existat condiţii fundamentale pentru ca comunitatea moldovea-
nă de aici să se poată constitui ca stat în genere şi ca stat suveran şi 
independent în special – factor primordial de care depinde transfor-
marea orişicărei comunităţi umane în naţiune. Gubernia Basarabia, 
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească şi Republi-
ca Sovietică Socialistă Moldovenească nici pe departe n-au fost sta-
te moldovene suverane şi independente, ci nişte posesiuni coloniale 
ruseşti lipsite de independenţă politică şi economică organizate după 
legi şi sisteme administrative ruseşti, conduse de ruşi, de rusificaţi 
şi de lichele locale vîndute ruşilor, nişte colonii în care comunitatea 
moldoveană majoritară niciodată nu s-a bucurat de dreptul de a fi stă-
pînă pe propriul destin, pe propriul său pămînt strămoşesc.

În al patrulea rînd, sub ruşii sovietici din trupul patriei moldave au 
fost rupte şi date vecinilor slavi sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei.

În al cincilea rînd, evoluţia omenirii demonstrează că naţiunile nu 
se formează prin ocuparea unor teritorii străine şi prin subjugarea unor 
popoare străine sau a unor porţiuni din ele de către naţiuni răpitoare şi 
state imperialiste; că prin minciună şi violenţă nu se pot crea nici măcar 
naţiuni artificiale; că naţiunile dispar o dată cu dispariţia independenţei, 
suveranităţii şi integrităţii lor şi reapar în urma scuturării jugului colo-
nial şi redobîndirii acestor atribute fundamentale de către ele.

Evident, în împrejurări vitrege (cînd moldovenii erau fără răgaz 
desconsideraţi, rusificaţi, deznationalizaţi, discriminaţi, asimilaţi, 
persecutaţi şi reprimaţi), aceştia nu numai că nu şi-au putut transfor-
ma comunitatea într-o „naţie moldovenească”, dar nici măcar n-au 
avut posibilitatea să-şi păstreze fiinţa moldoveană.
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Ideea de „naţiune moldoveană” are o vechime de aproximativ 
150 de ani şi e de origine străină, rusească, dar de promovat o pro-
movează lichelele din partea locului.

Aşa-zisa naţiune moldoveană nu are nici o legătura cu realitatea, 
cu date şi fapte concrete, cu starea de spirit a tuturor moldovenilor 
sau cel puţin a majorităţii moldovene, cu năzuinţele lor.

Pretinsa naţiune moldoveană există numai în teorie, adică în stra-
tegia imperialistă, în planurile perspective şi în preocupările de zi cu 
zi ale forţelor expansioniste. Această idee se foloseşte cu scopul de a-i 
statornici cît mai durabil pe venetici în teritoriile moldovene, pentru a-i 
dezbina şi slăbi cît mai tare pe moldoveni şi pentru a-i ţine pe aceştia cît 
mai departe de spiritualitatea românească, de sistemul instructiv-educa-
tiv românesc, de statul român şi de naţiunea română în genere.

Moldovenii de la răsărit de Prut de cînd se ştiu îşi zic moldoveni, 
se simt moldoveni şi se socot moldoveni, reprezentanţi ai comuni-
tăţii moldovene istoriceşte constituită în Moldova Istorică, dar nu 
reprezentanţi ai „naţiunii moldovene”. Totuşi, mulţi dintre moldo-
venii contemporani de la est de Prut încă nu înţeleg corect deose-
birea evidentă dintre cele două expresii şi nu-şi dau silinţa pentru 
a o cunoaşte. Mai mult, această categorie de moldoveni nici nu-şi 
dă seama de ceea ce implică atitudinile lor greşite. În consecinţă, 
aceştia cad foarte uşor în capcana escrocilor politici care le folosesc 
erorile în scopuri politice, contrare interesului lor colectiv.

După cum rezultă din teoriile şi practicile planificatorilor şi fău-
ritorilor de noi naţiuni din toate timpurile, dar mai ales din cele ale 
celor din zilele noastre, speculativa „naţiune moldoveană” este ca-
racterizată de un anume număr de trăsături generale care-o deose-
besc de ceea ce o precede, adică de neamul românesc, între care şi 
cele ce urmează:

– ea se poate crea şi trebuie creată prin minciună şi violenţă, prin 
îndobitocirea moldovenilor basarabeni şi transnistreni;

– ea trebuie sa aibă o conştiinţă de sine deformată;
– ea doar în aparenţă trebuie să existe ca stat suveran, indepen-

dent şi integral din punct de vedere teritorial;
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– ea trebuie să fie servilă naţiunii răpitoare;
– ea trebuie să fie rusofilă, rusificată şi cosmopolită;
– ea trebuie să fie românofobă;
– ea trebuie să fie moldoveană numai după denumirea sa;
– ea trebuie să fie condusă de lichele locale selectate după criterii 

subiective şi abuzive;
– ea trebuie să fie iresponsabilă şi indiferentă faţă de propriul său 

viitor;
– ea trebuie să fie lipsită de energie şi voinţă, de demnitate şi 

corectitudine;
– ea trebuie să suporte la nesfîrşit şi fără împotrivire asuprirea 

naţională şi exploatarea socială;
– ea trebuie să fie vrăjmăşită şi dezbinată;
– ea trebuie să accepte sărăcia materială şi spirituală ca elemente 

indispensabile modului său de viaţă;
– ea special trebuie ţinută într-o permanentă stare de inferioritate 

mintală, intelectuală şi morală;
– ea trebuie să consume excesiv băuturi alcoolice;
– ea trebuie să se chircească într-o anumită mentalitate, să judece 

şi să acţioneze întotdeauna în acelaşi fel, şi anume: cum convine 
stăpînului din răsărit;

– ea mereu trebuie silită să ţipe sloganul: ce diferenţă este în ce 
limbă vorbim, dacă avem ce mînca;

– ea trebuie să-şi ducă existenţa într-un mediu intelectual şi mo-
ral plin de paradoxuri şi absurdităţi;

– pe scurt, ea trebuie să fie nevaloroasă şi neimportantă. 
Se vede că anume la astfel de trăsături se raporta Vasile Tarlev 

cînd făcea această declaraţie pe cît de absurdă, pe atît de ipocrită: 
„Sîntem un popor foarte deştept, foarte dezvoltat, dar foarte sărac!” 
(la Radio Naţional, 1.06.2001).

Partea ascunsă a laudei tarleviste, adică substratul ei făţarnic / 
absurd / cinic, s-ar putea exprima prin următoarele cuvinte: „Fiţi 
nerozi şi neroade (în continuare) şi mîndriţi-vă cu asta (mai de-
parte), ca să vă putem înşela uşor şi în viitor”. Ea trădează inten-
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ţia abilă a comuniştilor moldoveni de a-i menţine pe basarabeni 
şi de acum în colo în stare de inferioritate intelectuală, naţională 
şi morală. De parcă n-ar fi îngrijorător nivelul de inferioritate 
la care au fost coborîţi aceşti moldoveni în perioadele ţaristă şi 
sovietică!

Vai şi amar de aşa naţiune!!! De aşa popor!!!
În ce mă priveşte, eu întotdeauna m-am simţit, m-am considerat 

şi m-am declarat moldovean de naţiune română şi sînt convins ca 
simţirea mea şi considerarea mea sînt fireşti şi adevărate, cinstite şi 
demne.

4. Nucleele propagandei moldovenismului politic

În Basarabia, ruşii n-au reuşit să formeze o naţiune moldoveană 
deosebită de cea română (deşi au făcut şi mai fac eforturi în vederea 
atingerii acestui scop), deoarece intenţia lor se izbeşte necontenit de 
rezistenţa firească a românilor basarabeni devotaţi cauzei naţionale, 
dar au izbutit să creeze şi să menţină / întreţină aici o mentalitate 
românofobă temeinică, pe care dînşii reuşesc s-o exploateze / s-o 
genereze cu dibăcie pentru a-şi permanentiza prezenţa şi pentru a 
anihila mişcarea unionistă românească în zonă, antrenînd în acţiune 
lichele autohtone rusificate şi special pregătite pentru desfăşurarea 
propagandei antiromâneşti în rîndul moldovenilor. 

Mintea românului basarabean întotdeauna a fost ţinta predi-
lectă a rusificatorilor ţarişti şi sovietici.

În Basarabia şi Transnistria, moldovenismul politic se propagă 
prin nişte nuclee inteligente de importanţă locală compuse de obicei 
din moldoveni transnistreni şi din naturalizaţi de origine străină (ru-
sească, ucraineană, evreiască, bulgară, poloneză, găgăuză etc.), care 
ţin foarte mult la originile lor etnice, la popoarele din care se trag, 
dar care în sinea lor îi dispreţuiesc pe moldoveni. Din cînd în cînd 
nucleele moldoveniste se completează cu intelectuali moldoveni din 
Basarabia, plămădiţi de regimurile coloniale ruseşti. Anume aceste 
grupuri restrînse de activişti politici şi culturali au făcut şi fac multă 
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paradă de patriotism moldovenesc local, şi-au dat şi-şi dau aere de 
reprezentanţi veritabili ai „naţiei moldoveneşti”, conduc instituţii 
locale şi centrale ale Basarabiei, îndobitocesc de-a lungul anilor ge-
neraţii de români basarabeni şi transnistreni.

Sub conducerea sau cu complicitatea elitelor viciate, Basarabia/
Moldova de la est de Prut a cunoscut şi cunoaşte cele mai tragice 
evenimente din istoria sa: deznaţionalizarea şi rusificarea forţată din 
perioada ţaristă; colonizarea cu elemente străine în acelaşi răstimp; 
ostilităţile revoluţionare din anii 1917-1918; activităţile reacţionare 
din perioada interbelică ce au favorizat ocuparea din iunie 1940; 
dezmembrarea teritorială şi scindarea naţională care au urmat după 
această ocupaţie; procesele sovietizării staliniste de după cel de-al 
doilea război mondial (omorurile şi deportările în masă, colecti-
vizarea silită şi foametea organizată; strămutarea moldovenilor în 
zone îndepărtate ale imperiului sovietic care au avut loc pînă pe la 
sfîrşitul anilor ‘60 ai secolului trecut, cînd instituţiile centrale şi lo-
cale ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti erau conduse 
aproape exclusiv de străini şi de moldoveni din stînga Nistrului în 
care puterea sovietică avea încredere); ruinarea şi jefuirea economi-
ei Moldovei post-sovietice şi pauperizarea populaţiei; promovarea 
ideilor moldovenismului local distructiv; sciziunea mişcării naţio-
nale din anii 1989-1992; conflictul armat de la Nistru; dezmembra-
rea Moldovei post-sovietice în state pitice; dezbinarea colectivităţii 
basarabene în români şi moldoveni...

5. Republici moldovene nefaste

Mai departe vom vorbi şi despre rolul aşa-numitelor republici mol-
dovene în viaţa / evoluţia moldovenilor de la Răsărit de Prut – subiect 
care, după părerea mea, ar necesita o cercetare istorică minuţioasă şi 
ar justifica elaborarea şi tipărirea unor monografii speciale. 

De la 1917 încoace, Basarabia şi Transnistria au avut parte de mai 
multe republici. Enumerate în ordine cronologică ele sunt următoarele:

– RDM (Republica Democratică Moldovenească);
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– RIM (Republica Independentă Moldovenească);
– RSSB (Republica Sovietică Socialistă Basarabeană);
– RSSAM (Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldove-

nească);
– RSSM (Republica Sovietică Socialistă Moldovenească);
– RM (Republica Moldova);
– RMN (Republica Moldovenească Nistreană).
Exceptînd primele două, care au avut o evoluţie aparte, cele mai 

tipice trăsături atestate ale celorlalte republici moldovene sunt: toate 
poartă amprente ruseşti, toate constituie nişte anomalii politice; toate 
reprezintă de fapt nişte arme politice rafinate de natură să ciuntească 
sau să înlăture total suveranitatea colectivităţii moldovene de la est 
de Prut; toate au fost menite să asigure continuitatea dominaţiei / 
prezenţei ruseşti în Moldova dintre Prut şi Nistru; apariţiile lor n-au 
fost justificate din punct de vedere istoric, n-au fost o consecinţă a 
unui proces istoric firesc, ci un rezultat al unor acte politico-milita-
re abuzive, incompatibile cu adevărul istoric, politic şi cu dreptul 
internaţional; toate s-au impus cu furie, cu violenţă, cu minciună, 
cu viclenie şi cu crimă; toate au produs numeroase nenorociri şi 
suferinţe de lungă durată; în timpul republicilor nefaste comunitatea 
moldoveană de la răsărit de Prut n-a devenit nici fericită, nici pros-
peră, nici integră, nici suverană, nici independentă, nici sigură în 
vremea de mîine. 

Republica Moldova este singura republică post-sovietică care are 
o patrie-mamă în exterior, dincolo de limitele teritoriului său.

Moldovenii din Republica Moldova fac parte din etnia română. 
Etnogeneza lor se bazează pe combinarea elementelor geto-dacic şi 
roman. Limba, religia şi istoria acestor moldoveni sunt identice cu 
cele ale românilor din exteriorul şi interiorul arcului carpatic. 

Republica Moldova este o formaţiune statală ad-hoc, artificială, 
dat fiind că ea a fost creată special pentru a zădărnici reunirea teri-
toriului dintre Prut şi Nistru cu România, dar şi pentru a menţine 
acest teritoriu, pe principii de subordonare noi, în sfera de influenţă 
a Federaţiei Ruse, succesoarea Uniunii Sovietice. 



320

În vederea realizării acestor scopuri au fost înjghebate la repezea-
lă şi prin metode staliniste Republica Moldovenească Nistreană în 
teritoriul transnistrian al Republicii Moldova şi Republica Găgăuză 
în partea de sud a RM, ultima numindu-se ulterior, de ochii lumii, 
Unitate Administrativă Autonomă.

RM este moştenitoarea tuturor abuzurilor, nenorocirilor şi suferinţe-
lor de care a avut parte Basarabia din anul 1812 pînă în timpul de faţă.

Datele istorice dovedesc că din apariţia şi existenţa pretinselor 
republici/state moldovene trag foloase numai creatorii şi conducăto-
rii lor – grupurile hrăpăreţe de pehlivani moldoveni şi străini care al-
cătuiesc doar o mică parte din totalul populaţiei moldovene. Restul 
colectivităţii, partea cea mai numeroasă din ea alegîndu-se numai cu 
dezastre şi nevoi de pe urma acestor formaţiuni politice fatale.

Datele istorice mai demonstrează că toate republicile crea-
te în Basarabia de-a lungul anilor au avut menirea să conserve 
prezenţa rusească în această provincie, să menţină regiunea în 
sfera de influenţă a Rusiei Sovietice şi a Rusiei Post-sovietice, să 
zădărnicească unirea Basarabiei cu România. 

R.S.S.B., R.S.S.A.M., R.S.S.M., R.M. şi R.M.N. au fost conce-
pute ca avanposturi ale expansionizmului rusesc în Europa.

6. Trădarea cauzei naţionale

Ziua de 11.III.1990, cînd Lituania şi-a anunţat independenţa faţă 
de U.R.S.S., a intrat în istorie ca un început al sfîrşitului marelui 
imperiu comunist, iar ziua de 8.XII.1991, cînd membrii fondatori ai 
U.R.S.S. (Rusia, Ucraina şi Belorusia) au semnat Acordul cu privire 
la Constituirea Comunităţii Statelor Independente, a marcat sfîrşitul 
acestui imperiu. 

La 21.XII.1991 şefii de state ai celor 11 foste republici sovietice 
s-au întrunit la Alma Ata şi au semnat Declaraţia de constituire a 
C.S.I. Fostele republici sovietice baltice n-au participat la această 
reuniune şi n-au semnat actul de aderare la noua uniune de state.
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Data de 21 decembrie 1991, cînd Moldova şi-a pecetluit aderenţa 
la Comunitatea Statelor Independente, a intrat în istorie ca un înce-
put al calvarului său post-sovietic în cadrul acestei uniuni de state 
aparent suverane şi independente.

Intelectualitatea autohtonă, moldoveană mai mult după adjecti-
vul ce o defineşte, ruptă timp îndelungat de spiritualitatea româneas-
că, deznaţionalizată, rusificată şi sovietizată n-a fost în stare nici să 
creeze un stat cu adevărat suveran şi independent, în care românii 
basarabeni s-ar simţi ca la ei acasă, nici să realizeze visul firesc din 
totdeauna al acestora de a se contopi cu întregul popor român.

Republica Moldova suferă din cauza guvernărilor defectuoase de 
care a avut şi are parte în ultimii 15 ani, din cauza neregularităţilor 
interne grave pe care echipele de guvernare le-au creat în acest răs-
timp.

M. Snegur şi complicii au deviat Moldova de la direcţia de dez-
voltare pe care i-a trasat-o Prima Mare Adunare Naţională a româ-
nilor basarabeni. Ei au nesocotit voinţa colectivă liber exprimată a 
celor aproximativ 850.000 de participanţi la Adunare, care au votat 
unanim independenţa totală a Moldovei faţă de puterea colonială 
din răsărit.

Îndată după înăbuşirea puciului comunist din 19-21 august 1991, 
Boris Elţin a scos în afara legii Partidul Comunist din Uniunea So-
vietică. La 7 septembrie 1993 Prezidiul parlamentului din Repu-
blica Moldova, condus de P. Lucinschi, repune în drepturi filiaţia 
moldoveană a fostului partid comunist sovietic, care s-a autointitu-
lat „Partidul Comuniştilor din Republica Moldova”. De la această 
dată în Republica Moldova procesele distructive au început să se 
intensifice, să se multiplice.

Timp de un deceniu şi ceva românilor basarabeni li se promit 
obiective politice, economice, sociale şi naţionale, dar nu se reali-
zează aproape nimic din ceea ce se proclamă în mod solemn, obiec-
tivele declarate rămînînd doar pe hîrtie. S-au desfiinţat instituţiile 
sovietice, s-au creat organe statale noi, cu titulaturi moderne, dar ce 
folos din cele create de curînd, dacă au nimerit tot pe mîinile dem-
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nitarilor vechi. Românii basarabeni văd pe viu, pe propria lor piele 
efectele nefaste ale aşa-numitelor reforme, ale suveranităţii cedate 
şi independenţei limitate specifice statului ai cărui cetăţeni sunt.

Chiar de la început statului moldovean i s-au atribuit, samavol-
nic, funcţii autoritare prioritare, dar improprii statului tradiţional 
contemporan şi incompatibile cu democraţia, adevărul şi dreptatea: 
funcţia a) de a contribui la modernizarea imperiului rusesc; b) de 
a păstra şi proteja pe teritoriul său privilegii sociale, naţionale şi 
financiare dobîndite nelegitim în timpul regimului sovietic; c) de a 
asigura menţinerea în slujbe şi îmbogăţirea rapidă a reprezentanţilor 
clasei conducătoare vechi; d) de a devia Basarabia (Republica Mol-
dova) de la evoluţia ei firească (aceea de a se reuni cu statul român) 
şi de a o ţine în continuare în sfera de influenţă a succesoarei Uniu-
nii Sovietice, adică a Federaţiei Ruse; şi altele. Exercitarea acestor 
funcţii, mai ales în regim de prioritate, creează Republicii Moldova 
multiple probleme sub toate aspectele.

De-o vreme, la noi, în Moldova de la răsărit de Prut, mereu se 
zăngăneşte statalitatea moldoveană, necesitatea apărării şi consoli-
dării ei, dar nu se întreprinde nimic serios, concret şi hotărît pentru 
a pune zăngăneala în practică. Drept urmare, la cea de-a 15-a ani-
versare a sa creatura sneguristă cu nume impropriu de stat mol-
dovean suveran şi independent se prezintă la fel de infirmă şi in-
utilă pentru moldoveanul cu scaun la cap – care trăieşte şi munceşte, 
simte şi gîndeşte conform dreptăţii, adevărului, omeniei şi binelui 
– cum a fost de la început.

De ce oare în anul de cotitură 1989 şi în perioada ce a urmat după 
el intelectualii moldoveni cu situaţii sociale înalte, cunoscuţi publicu-
lui larg ca scriitori, publicişti, jurişti, savanţi, profesori etc, cu preten-
ţii declarate la funcţii publice cît mai mari, care, în plus, se afişau şi ca 
mari patrioţi ai Moldovei şi adepţi ai românismului (noţiune în care 
mulţi dintre ei nu includ şi ideea reunirii Basarabiei cu România), cu 
poziţii avantajoase în societate şi cu suficiente calităţi intelectuale şi 
profesionale, s-au ataşat de M. Snegur, P. Lucinschi, V. Voronin şi de 



323

alţi demnitari sovietici de rang înalt, acceptînd posturi inferioare şi 
roluri de subordonaţi ai respectivilor înalţi funcţionari de stat?

De ce grupurile de intelectuali de care vorbim nu şi-au asumat 
răspunderea colectivă de a forma echipe de guvernare de sine stătă-
toare, de a conduce Moldova post-sovietică fără comuniştii care au 
condus-o şi mai înainte, de a hotărî soarta Moldovei dintre Prut şi 
Nistru în spiritul adevărului istoric şi dreptăţii naţionale, de a pro-
clama orientarea reunirii Basarabiei cu România şi de a crea condiţii 
pentru realizarea acestui obiectiv?!

De ce aceşti intelectuali mai degrabă au consimţit să joace roluri 
de unelte docile decît să ia în mîinile lor destinele ţării?!

De ce şi M. Snegur, şi P. Lucinschi, şi V. Voronin reuşesc, rînd pe rînd, 
timp de un deceniu şi ceva, să folosească asemenea persoane în scopuri ce 
nu au nimic în comun cu interesul populaţiei româneşti din Basarabia?

De ce oare în Republica Moldova nici azi nu există o lege cu 
privire la deconspirarea K.G.B.-ului sovietic cu toată plevuşca lui 
de colaboratori?!

De ce nici un partid politic creat şi condus de reprezentanţi ai 
nomenclaturii sovietice n-a lansat vreo iniţiativă legislativă privind 
deconspirarea acestei instituţii secrete şi a filialei ei din Moldo-
va?!

Şi de ce oare nici o guvernare moldoveană post-sovietică n-a 
întreprins măsuri adecvate şi hotărîte în vederea înlăturării conse-
cinţelor nefaste ale dominaţiei sovietice în Moldova şi n-a renunţat 
total şi definitiv la suzeranitatea rusească?!

La aceste şi alte întrebări de acest fel nu se poate da decît acelaşi 
răspuns: pentru că deasupra capetelor persoanelor numite sau subîn-
ţelese stă sabia lui Damocles – trecutul lor sovietic reprobabil ce le 
ameninţă situaţia în orice moment; pentru că toţi se simt cu musca pe 
căciulă, se ştiu vinovaţi; pentru că toţi depind de securitatea Federa-
ţiei Ruse care păstrează arhivele fostei securităţi sovietice şi deţine 
informaţii ce le-ar putea primejdui cariera şi reputaţia, dacă ar fi date 
publicităţii; pe scurt: teama de trecutul lor sovietic compromis. Să 
mai amintim aici că prin „legea”, ticluită tot de către ei încă în 1990, 
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li se asigură liniştea pe un termen de – ţineţi-vă bine! – 75 de ani, 
cînd „vom avea acces” la dosarele acestor monştri ai secolului XX. 
Nomenclatura comunistă ascunde dosarele care iar putea aduce pre-
judicii.

Dintre motivaţiile care i-au determinat şi-i mai determină pe 
mulţi intelectuali moldoveni sus-puşi (şi nu numai) să tindă spre 
înstrăinarea Basarabiei de România fac parte şi cele ce urmează:

– teama de concurenţa intelectuală şi profesională din Româ-
nia;

– dorinţa exagerată de a se îmbogăţi cît mai rapid posibil şi de 
a face mai lesne carieră, lucrări ce se pot realiza, după cum cred ei, 
cu mai multă siguranţă prin crearea unui stat moldovean post-sovie-
tic condus de ei înşişi şi subordonat intereselor lor personale şi de 
grup;

– gradul mare de rusificare şi sovietizare pe care ei l-au atins 
încă în perioada sovietică;

– obişnuinţa de a-şi servi fără rezerve stăpînul din răsărit;
– frica de revoluţia anticomunistă din România din decembrie 

1989, mai precis teama de urmările ei (de pildă, imposibilitatea de 
a-şi tăinui la nesfîrşit trecutul compromis, pierderea avantajelor şi 
vechilor privilegii, neputinţa de a se îmbogăţi prin folosirea funcţii-
lor publice etc).

Tendinţa de a îndepărta Basarabia de România şi de a o închina 
Federaţiei Ruse nu are motivaţii pozitive, obiective. Toate motiva-
ţiile invocate pînă acum în legătură cu această tendinţă sunt negati-
ve şi subiective.

Realităţile sinistre din Republica Moldova sunt o consecinţă di-
rectă a acestei orientări politice. Ele demonstrează că tendinţa la 
care ne referim este greşită şi dăunătoare din toate punctele de ve-
dere şi că „ţărişoara” se guvernează în mod defectuos. 

Sărmana Moldovă! Pe mîinile cui a ajuns? Şi cum să nu ne amin-
tim de Danemarca vremurilor lui Hamlet, în care „orice ticălos ocu-
pă funcţii importante”?
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7. Federalizarea – consecinţă a tuturor guvernărilor 
moldovene

Mai departe să ne oprim asupra federalizării Republicii Moldova. 
Ea s-a desfăşurat pe etape succesive. În intervalul de timp 1989-

1992 s-a înfăptuit federalizarea de facto a Republicii Moldova. Con-
flictul armat din primăvara şi vara anului 1992 a marcat încheierea 
acestei etape. Apoi a urmat stadiul de consolidare a structurilor fe-
derale, care a durat pînă la alegerile parlamentare din 25.02.2001. 
După această dată procesul a intrat în ultima sa fază de dezvoltare 
– faza trecerii de la federalizarea de facto la cea de jure. 

Ceea ce întreprind acum comuniştii grupaţi în jurul lui V. Voronin 
nu este altceva decît o încercare (deocamdată amînată) de a consa-
cra juridic federalizarea Republicii Moldova, de a legaliza o situaţie 
de fapt, de a consfinţi o realitate creată şi întărită în anii precedenţi.

Demn de remarcat este şi faptul că înainte de 25.02.2001 aproa-
pe nimeni şi nici un organ de presă de la noi nu denumea procesul 
distructiv federalizare. În acest răstimp fenomenul se exprima prin 
termeni mai puţin expliciţi: „separatism”, „structuri separatiste”, 
„republici fantomă”, „republici autoproclamate”, „aşa-numitele re-
publici nistreană şi găgăuză”, „autonomie”, „autonomie largă” şi 
alţi termeni. Ceea ce constituie încă o dovadă a faptului că succesul 
federalizării Republicii Moldova s-a asigurat şi prin alegerea şi în-
trebuinţarea unor termeni speciali, improprii fenomenului, procedeu 
menit să inducă în eroare opinia publică.

Introducerea în circuit a termenului de federalizare după data 
amintită mai sus urmăreşte acelaşi scop: să buimăcească lumea, să 
ascundă o situaţie compromiţătoare şi foarte neplăcută pentru cei 
care au condus Republica Moldova pînă la alegerile din 25.02.2001, 
să arunce vina federalizării în întregime asupra conducerii de stat 
instalată în urma acestui scrutin. 

Aşadar, la introducerea federalismului în Republica Moldova şi-
au adus şi-şi aduc contribuţia, în chip conştient sau inconştient, toţi 
politicienii care au roit şi roiesc în jurul celor trei înalţi funcţionari 
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ai statului (M. Snegur, P. Lucinschi şi V. Voronin), care din ce în 
ce mai mult au pactizat şi pactizează cu imperialiştii din răsărit, de 
care sunt legaţi prin interese ce nu au nimic în comun cu adevărata 
cauză a băştinaşilor din Republica Moldova, a propriului popor şi a 
propriului stat.

Ce numai nu se întreprinde la noi pentru a justifica înstrăinarea 
Basarabiei de România, pentru a păstra în această mult încercată 
provincie urmările dominaţiei sovietice, menţinînd-o în limitele 
sferei de interese a Federaţiei Ruse! Se pun la cale mişcări sepa-
ratiste; se dezlănţuie războaie între fraţi; crimele se transformă în 
virtuţi; călăii se fac victime, iar victimele călăilor se transformă 
în călăi; eroii se transformă în criminali şi se tratează conform 
situaţiei în care sunt puşi pe nedrept; se mutilează conştiinţa popu-
laţiei româneşti a provinciei; se calcă legile şi adevărul istoric şi 
în genere orice adevăr; minciuna şi falsul se ridică la rang de poli-
tică de stat; se denaturează prezentul şi trecutul românilor basara-
beni; se inventează naţia moldoveană, limba moldoveană, istoria 
moldoveană; se neagă numele veritabil al limbii vorbite de româ-
nii basarabeni; se publică manuale de pseudo-istorie şi dicţionare 
pseudo-ştiinţifice; conceptelor li se atribuie sensuri false; teritoriul 
se împînzeşte cu posturi de radio şi televiziune ce emit în limba 
rusă; se sistează emisiunile televizate de la Bucureşti; se bruiază, 
cu ştirea sau fără ştirea autorităţilor moldovene, emisiunile postu-
rilor de radio de la Iaşi şi Bucureşti (Radio Iaşi şi Radio România 
Actualităţi); se interzice difuzarea presei româneşti din România; 
presa scrisă din Federaţia Rusă se pune în vînzare în toate colţurile 
teritoriului; şi aşa mai departe.

Faptele demonstrează că Republica Moldova a fost proclamată şi 
există nu pentru a înlătura pe cale paşnică acele consecinţe nefaste 
ale stăpînirii străine, ci pentru a le statornici; nu pentru a-i ferici pe 
moldoveni, ci pentru a le prelungi starea nenorocită.

Modul în care evoluează Republica Moldova după anul 1989 mai 
demonstrează că acest stat a fost creat şi există pentru a servi în primul 
rînd pătura superioară a fostei nomenclaturi sovietice care l-a întemeiat 
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şi-l guvernează fără întrerupere timp de peste un deceniu, şi pentru a-l 
supune intereselor unei puteri străine care nicidecum nu vrea să se eli-
bereze de povara vechilor prelungiri imperialiste în teritorii româneşti.

Dacă moldovenii basarabeni fără ranguri şi-ar pune mintea la con-
tribuţie, calculînd chiar şi cu aproximaţie ce sume se cheltuiesc anual 
pentru menţinerea structurilor statului-pitic moldovean (preşedenţia, 
guvernul, parlamentul, sistemul judiciar, poliţia, armata, instituţia secu-
rităţii, ambasadele şi consulatele moldovene în străinătate etc.), pentru 
realizarea contrareformei teritorial-administrative, pentru finanţarea că-
lătoriilor interne şi externe ale înalţilor demnitari de stat moldoveni, etc, 
atunci ei şi-ar putea da seama destul de uşor cît de negativ se răsfrînge 
asupra vieţii lor, asupra bunăstării lor întreţinerea acestui organism sta-
tal şi cine cu adevărat trage foloase din existenţa lui.

În ce mă priveşte, sunt convins că cheltuielile ce s-au făcut de-a 
lungul anilor şi se fac în prezent pentru finanţarea Administraţiei 
de stat de la Chişinău ar fi suficiente, de pildă, pentru majorarea cu 
mult a pensiilor şi salariilor bugetare.

8. Politică lingvistică falimentară

După adoptarea legilor lingvistice, proclamarea suveranităţii şi 
independenţei statului moldovean, în Republica Moldova totdeauna 
s-au utilizat două limbi de stat: rusa şi româna. Prima şi-a îndeplinit 
funcţia mai ales în virtutea tradiţiei lingvistice moştenite de la regi-
mul sovietic, acceptată / tolerată tacit şi cu abilitate de autorităţile 
de la Chişinău. Cea de-a doua s-a întrebuinţat în conformitate cu 
legislaţia lingvistică în vigoare (Legea fundamentală, Legea cu pri-
vire la limba de stat, Legea despre funcţionarea limbilor vorbite pe 
teritoriul Republicii Moldova).

Această situaţie satisfăcea întrucîtva cerinţele populaţiei ruso-
fone, crea şi întreţinea aparenţa unei limbi de stat unice (a limbii 
române), inducînd astfel în eroare pe vorbitorii ei, şi potolea în oa-
recare măsură spiritele în ambele tabere lingvistice. 
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O asemenea politică lingvistică duplicitară s-a promovat în Re-
publica Moldova pînă la alegerile parlamentare din 25 februarie 
2001. De la această dată echipa de guvernare a partidului comunist, 
majoritară în parlament, nu face altceva decît să pună în concordan-
ţă legislaţia lingvistică cu realitatea lingvistică moştenită de la gu-
vernările anterioare, adică să legifereze situaţia de fapt a limbii ruse, 
care nu are şi consfinţire juridică necesară. Din această pricină, cei 
care au condus statul pînă la alegerile amintite nici nu reacţionează 
în mod adecvat la intenţia de a stabili prin lege rolul real al limbii 
ruse (acela de limbă de stat). Toţi tac precum peştii..., spre a nu se 
da de gol. 

9. Distrugerea conştiinţei naţionale româneşti

Datele istorice demonstrează că în timpul regimurilor ţarist şi 
sovietic moldovenii basarabeni şi transnistrieni au fost întotdeauna 
împiedicaţi să evolueze către o conştiinţă naţională românească, să 
capete conştiinţa unităţii naţionale româneşti, să exprime în mod pu-
blic păreri alternative cu privire la evoluţia politică a pămîntului lor 
natal.

Ele mai arată că sub aceste regimuri patrioţii moldoveni au fost 
permanent persecutaţi şi reprimaţi.

Din aceste cauze rolul moldovenilor în evoluţia politică a Basa-
rabiei şi a Transnistriei a fost dintotdeauna sub capacităţile, dreptu-
rile şi obligaţiile lor naţionale, şi mult mai redus în raport cu prepon-
derenţa lor demografică, şi prea ineficient comparativ cu rezulatele 
activităţii forţelor rusificatoare şi deznaţionalizatoare.

De aceea moldovenii basarabeni şi transnistreni niciodată n-au 
fost în măsură să joace un rol politic decisiv în istoria Patriei lor, 
destinul colectivităţii moldovene rămînînd la discreţia străinilor.

Aceste fenomene continuă să se menţină şi în Moldova post-so-
vietcă.

Iată de ce moldovenilor contemporani li s-a putut devia şi confis-
ca revoluţia naţională din anii 1989-1992.
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Iată de ce în Moldova post-sovietică s-a ajuns la restaurarea for-
ţelor politice ultrareacţionare şi a situaţiei lingvistice, culturale şi 
instructiv-educative dinaintea acestei perioade revoluţionare.

Iată de ce Republica Moldova s-a transformat într-o fundătură a 
Federaţiei Ruse (în care se experimentează pe moldoveni tot felul 
de idei năstruşnice), într-un teatru de război notoriu (în care numai 
moldovenii devin victime), într-o ţară fără de stăpîn (în care domină 
haosul total), într-o împărăţie a sărăciei, a corupţiei, a minciunii, a 
mafiei, a injustiţiei.

Iată de ce noua economie a Moldovei a nimerit în mîinile unor 
clici mafiote alogene şi indigene care, în plus, deţin şi monopolul 
puterii politice în societate.

Iată de ce Moldova post-sovietică degradează progresiv pe toate 
planurile.

Iată de ce Moldova dintre Prut şi Nistru nu se simte mîndră de 
ea însăşi.

Iată de ce moldovenii basarabeni nu se simt mîndri de ei înşişi.
Istoria Basarabiei şi Transnistriei demonstrează şi alte situaţii in-

structive demne de reţinut, şi anume: ca în tot timpul de pînă acum 
moldovenii de la răsărit de Prut au dobîndit, prin educare şi instruire 
colonialistă, numeroase vicii de caracter; că forţele imperialiste tot-
deauna exploatează cusururile moldovene, trăgînd din ele foloase în 
mod constant; că coexistenţa purtătorilor şi profitorilor de astfel de 
defecte mereu le joacă festa moldovenilor, lipsindu-i de clarviziu-
ne, văduvindu-i de sentimentele demnităţii şi solidarităţii naţionale, 
măcinîndu-le fiinţa naţională.

Efectele rusificării Basarabiei şi Transnistriei se manifestă tot 
timpul în mentalităţile servile ale moldovenilor basarabeni şi trans-
nistrieni, în incapacităţile multora dintre ei de a înţelege corect eve-
nimentele, de a prevedea desfăşurarea fenomenelor în viitor şi de 
a acţiona şi reacţiona în mod adecvat, în dezbinarea colectivităţii 
moldovene şi în comportamentul celor nepăsători care nu simt ne-
voia de a se opune răufăcătorilor şi de a se răzbuna pe ei.
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Dacă şi de aici încolo nu vom fi capabili să organizăm în Ba-
sarabia un sistem instructiv-educativ cu adevărat naţional, bazat 
pe valori spirituale şi pe tradiţii didactice şi pedagogice româneşti, 
condus eficace de oameni merituoşi, dacă şi de acum înainte nu vom 
spune lucrurilor pe nume, nu vom înfăţişa destinul istoric propriu în 
tot aspectul său real, plăcut şi neplăcut, nu vom elabora şi edita cărţi 
despre istoria adevărată a Basarabiei şi a Transnistriei, atunci răul 
din lăuntrul moldovenilor de la răsărit de Prut şi rădăcinile lui vor 
dăinui un timp indefinibil, pînă cînd identitatea românească a aces-
tor moldoveni va dispărea definitiv şi ireversibil; atunci istoria celor 
două provincii se va falsifica/denatura şi în viitor, şi se vor elabora 
manuale de istorie falsă în care trădătorii de neam şi vînzătorii de 
ţară şi cei care în vieţile lor totdeauna au ezitat între sentimentul da-
toriei faţă de neam şi interesul propriu sau de gaşcă vor fi zugrăviţi 
ca patrioţi, iar adevăraţii luptători pentru apărarea şi pentru prospe-
ritatea patriei vor fi daţi astfel uitării; atunci ocupanţii, asupritorii şi 
rusificatorii şi în viitor se vor prezenta în chip de eliberatori, civili-
zatori şi protectori ai moldovenilor de la est de Prut.

10. Cît despre condiţiile de care în cea mai mare 
parte depinde expansionismul rusesc în teritorii 
străine, locuite de obicei de popoare mici şi 
slabe, ele sunt arhicunoscute: „Prima condiţie este 
ca procedeele (folosite în acest scop – n. n.) să fie cît mai 
credibile. Cu cît masca e mai bine pusă pe faţă cu atît este 
esenţa mai ascunsă şi mai uşor de impus. O condiţie, dacă 
nu prima, e ca „reprezentanţi” ai popoarelor dominate să 
elaboreze şi să promoveze, chiar ei, tezele convenabile 
acestui expansionism!”(Iftene Pop, „Basarabia din nou la 
răscruce”, pagina 205).

Atît rusificatorii ţarişti cît şi cei sovietici s-au străduit şi chiar 
au reuşit să creeze în Moldova/Basarabia şi în Transnistria o mare 
încîlceală etnică generatoare de rele (suspiciuni, neînţelegeri, cer-
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turi şi divergenţe interetnice, situaţii conflictuale şi războaie locale), 
de care ei se folosesc cu dibăcie pentru a-şi exercita în continuare 
stăpînirea asupra teritorilor anexate.

Constatăm un fenomen extrem de complex şi foarte dăunător 
popoarelor mici şi slabe situate din punct de vedere geografic în 
sfera de interese a Rusiei. Pentru acest motiv, el trebuie tratat sub 
toate aspectele sale: şi ca obiectiv permanent al expansionismului 
rusesc; şi ca conglomerat etnic eterogen în care relaţiile dintre păr-
ţile sale alcătuitoare sunt doar în aparenţă aşa cum se descriu oficial 
– armonioase, întemeiate pe dreptate, pe adevăr; şi ca condiţie fun-
damentală de care depinde desfăşurarea întregului mecanism al ru-
sificării şi deznaţionalizării/autorusificării şi autodeznaţionalizării; 
şi ca mediu social în care se pot crea administraţii urbane şi rurale 
dominate de reprezentanţi ai minorităţilor alogene şi organe de stat 
supuse unor interese străine; şi ca ambianţă politică în care se pot 
elabora şi aplica, în dezavantajul autohtonilor, aproape orice lege, 
regulament administrativ sau sistem de guvernare.

Avem de-a face cu un fel de cal troian rusesc greu de înlăturat 
din Moldova/Basarabia şi din Transnistria în primul rînd din cauza 
moldovenilor înşişi, cărora mereu nu le ajunge înţelepciune, curaj, 
voinţă, coeziune etnica şi spirit de organizare pentru a-l face să 
dispară din părţile noastre pe vecie.

Somnul raţiunii creează oameni cu serioase defecte morale şi 
intelectuale – persoane care nu citesc deloc sau citesc foarte puţin; 
inşi fără conştiinţă naţională, indiferenţi şi pasivi în raport cu in-
teresele comunităţii etnice din care fac parte; indivizi nedemni care 
satisfac orbeşte şi servil voinţa oprimatorilor – o pătură patriotardă 
şi cosmopolită de care se folosesc stăpînii de origine străină pentru 
a constrînge poporul pe de-a-ntregul.

„Orice doctrină împinsă de stăpînul străin l-a supus şi umilit pe 
moldoveanul basarabean: dacă a fost panslavismul, rusul îi era su-
perior; dacă a fost ortodoxia, aşijderea; dacă a fost comunismul, 
moldoveanul era net inferior celui ce-a făcut „cea mai mare revolu-
ţie din istorie”; dacă a căzut comunismul, învins de democraţie, tot 
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străinul e „mai democrat” decît moldoveanul şi tot el îi face legea”. (If-
tene Pop, „Basarabia din nou la răscruce”, editura „Demiurg”, 1995).

11. Îndobitocirea continuă

În împrejurările actuale îndobitocirea moldovenilor de la răsărit 
de Prut se intensifică şi se diversifică. Cum şi cine face acest lucru se 
vede din grupajul de exemple ce urmează.

„Uniunea noastră (numită Patria-Rodina – n.n.) se compune din 
socialişti, comunişti şi reprezentanţi ai societăţii civile”. (Victor Mo-
rev, rus, deputat în Parlamentul de la Chişinău, preşedinte al Partidu-
lui Socialiştilor din Moldova);

„Noi (adică Partidul Socialiştilor din Moldova – n.n.) am apărut 
pentru că în Moldova s-a impus şi se menţine necesitatea existenţei 
unei forţe politice capabilă să desfăşoare o activitate politică susţinută 
pentru dreptate socială şi pentru raporturi deosebite şi privilegiate cu 
Rusia, cu Ucraina şi cu C.S.I. în genere” (Igor Kucer, ucrainean, om 
de afaceri, membru şi sponsor al Comitetului Organizatoric pentru 
restabilirea Partidului Comunist din Moldova);

„Noi (adică P.S.M. – n.n.) îndemnăm Moldova noastră să se în-
drepte într-acolo unde există resurse fundamentale pentru dezvoltarea 
economică a oricărui stat contemporan şi anume: existenţa învăţămîn-
tului modern, prezenţa ştiinţelor aplicate, accesul la cele mai avansa-
te tehnologii, existenţa forţei de muncă calificată – şi unde Moldova 
şi-ar putea restabili treptat propriile resurse de bază. După cum arată 
practica ultimilor 10-12 ani, cînd ţara noastră a colaborat activ cu di-
ferite state occidentale, cea mai mare parte din potenţialul ei econo-
mic, creat în perioada sovietică, s-a pierdut. Occidentul întotdeauna 
a fost cointeresat mai întîi în a trage foloase proprii din această cola-
borare, inclusiv în cele de ordin economic. Iar noi astăzi suntem cei 
mai săraci în Europa” (Valentin Krîlov, rus, preşedinte al Comitetului 
Executiv al Partidului Socialiştilor din Moldova);

„Noi (adică P.S.M. – n.n.) propunem poporului nostru să aleagă ca-
lea aderării la spaţiul economic creat de Rusia, Ucraina, Belorusia şi 
Kazahstan, unde Moldovei nu numai că i-ar fi convenabil să se afle, 
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dar şi n-ar fi nevoită „să prietenească” cu unele ţări în detrimentul 
altor ţări, lucru inevitabil dacă se alege calea occidentală de dezvol-
tare, situaţie în care Moldova se va vedea silită „să prietenească” 
cu S.U.A. şi N.A.T.O. împotriva Rusiei… Noi vă propunem să ale-
geţi direcţia orientală de dezvoltare economică, pentru că dificila şi 
dureroasa problemă a Transnistriei se poate rezolva chiar în viitorul 
apropriat doar în cadrul spaţiului economic oriental” (Oleg Horjan, 
moldovean, doctor în ştiinţe, docent, decan al facultăţii cadastru şi 
drept la Universitatea agricolă de stat din republica Moldova); 

„Noi (adică P.S.M. - n.n.) ne îndreptăm activitatea spre federaliza-
rea Moldovei” (Valeriu Ianoglo, reprezentant al societăţii civile, între 
anii 1999 – 2002 vice-başcan al regimului găgăuz de la Comrat). 

Extrase din programele electorale anterioare ale Partidului Socia-
liştilor din Moldova: „lichidarea frontierelor dintre statele – membre 
ale C.S.I.; intrarea Moldovei în zona rublei ruseşti; cetăţenie dublă, 
rusă şi moldoveană; limba rusă – a doua limbă de stat în Republica 
Moldova; împotrivire unirii cu România”.

Doctrinarii socialişti îi prezintă pe alegătorii rusofoni ca pe nişte 
victime ale comuniştilor moldoveni, care ar fi capabili doar de a 
trezi trebuinţe, dar nu şi de a satisface trebuinţe. „Comuniştii şi-au 
luat angajamentul de a acorda limbii ruse statutul de limbă de stat în 
Republica Moldova, dar ulterior au renunţat la el”, zic socialiştii. 

În adevăr, limba rusă în nici un moment în perioada post-sovie-
tică n-a încetat să joace rolul de limbă de stat în Republica Mol-
dova. Din acest considerent, atitudinea socialiştilor moldoveni în 
această chestiune nu este altceva decît o manevră politică abilă 
prin care se încearcă adormirea deplină a conştiinţei moldovenilor 
basarabeni şi aşa adormită serios de formaţiunile care s-au perin-
dat la putere în ultimii 15 ani la Chişinău.

Socialiştii lui V. Morev se întrec cu comuniştii lui V. Voronin şi la 
falsificarea istoriei Basarabiei: „… strămoşii moldovenilor, aşa-numi-
ţii „dacii liberi”, nu au fost sub ocupaţia romană şi nu au participat la 
aşa-numitul „act de naştere a poporului român” cu care se mîndresc 
românii contemporani (sic!); începînd cu era lui Hristos, dacii liberi au 
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trecut printr-o perioadă lungă de suferinţe de pe urma pătrunderii pe 
teritoriul lor a popoarelor migratoare…; important este faptul că dintre 
toţi migratorii (goţi, sarmaţi, huni, avari ş.a.) nimeni nu s-a reţinut cu 
traiul în spaţiul populat de băştinaşi (ei nu-i acceptau pe migratori), în 
afară de slavi (sic!). Băştinaşii nu numai că i-au acceptat pe slavi ca 
conlocuitori pe pămînturile lor, dar liber formau familii mixte cu ei, 
comunităţi săteşti şi religioase, îşi amestecau graiul ş.a.m.d. (sic!); prin 
secolul XIV d. Hr., locuitorii fostei Dacii libere îşi formează statul lor 
(sic!); în perioada feudală statul moldovenesc s-a aflat sub dominaţia 
otomană (turcească); moldovenii îşi căpătaseră deja denumirea lor ac-
tuală şi îşi numeau limba lor moldovenească; între Ţara Moldovenilor 
şi Ţara Muntenilor aveau loc războaie crîncene (a fost chiar şi un răz-
boi de aproape 60 de ani pe vremurile domnitorului moldovean Şte-
fan cel Mare contra muntenilor conduşi de Radu cel Frumos) în care 
muntenii de fiecare dată erau aliaţi ai turcilor contra moldovenilor şi le 
pustiiau ţara (sic!); pe parcursul existenţei sale Moldova a fost aliata 
Rusiei în războaiele ruso-turce (sic!); domnitorii moldoveni aveau re-
laţii de rudenie cu ţarii ruşi şi manifestau devotament faţă de ei; în anul 
1812 o parte din teritoriul statului feudal moldovenesc, aşa-numita Ba-
sarabie (actualul teritoriu al Republicii Moldova) trece în componenţa 
Rusiei (sic!). Moldovenii nu erau expuşi asimilării puternice din partea 
slavilor deoarece slavii nu doreau să şteargă identitatea moldovenilor 
(sic!); sunt o raritate căsniciile între moldoveni şi locuitorii României 
(românii adevăraţi) (sic!); moldovenii sunt un popor cu o cultură şi o 
limbă romanică, dar de origine slavă (sic!); moldovenii continuă să-şi 
creeze relaţii de rudenie cu aceeaşi slavi” (Notă explicativă: Absur-
dităţile istorice, greşelile ortografice şi de stil din citat aparţin în în-
tregime „specialiştilor” Partidului Socialiştilor din Moldova, redacţiei 
foii socialiste „Patria-Rodina”; caracterul absurd al textului reprodus 
denotă starea persoanelor rele, lipsite de moralitate, de inteligenţă şi de 
învăţătură care l-au elaborat). 

Ca şi în trecut, cei mai aprigi prigonitori şi trădători ai Basarabiei 
contemporane se dau drept cei mai mari binevoitori, binefăcători şi 
apărători ai ei. 
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Ca şi altă dată, numitorul comun reprezentat de cei mai mulţi dintre 
prigoniţii şi trădaţii zilelor noastre este incapacitatea lor de a judeca şi 
a aprecia just oamenii şi evenimentele. 

Ca şi odinioară, nenorocirile şi suferinţele Basarabiei contempo-
rane îşi găsesc izvorul în coexistenţa nefirească dintre prigonitori şi 
prigoniţi, trădători şi trădaţi, întreţinută artificial / abil / abuziv de 
forţe de rea-credinţă din interiorul şi exteriorul societăţii basarabe-
ne – PCM, PSM şi Mişcarea Şovină „Ravnopravie” / „Egalitate în 
drepturi” ş.a.

Istoria omenirii se repetă prin faptele contemporanilor. Dar isto-
ria Basarabiei se repetă cu precădere prin fapte negative. De aceea 
aici mai des se succed perioade de regres şi de cădere cu nenorociri 
şi suferinţe omeneşti.

12. Campioni la prostie?

Dacă e adevărat ceea ce se declară la stînga şi la dreapta despre 
Republica Moldova de azi (că ea s-ar situa pe locuri de frunte în ceea 
ce priveşte exportul ilegal de prostituate ieftine, la capitolul sărăciei 
galopante, la meteahna beţiei abuzive, la numărul de parlamentari pe 
cap de cetăţean, la cantitatea de structuri statale paralele pe cap de om, 
la mulţimea de unităţi teritorial-administrative pe kilometru pătrat, la 
numărul de ambasade pe suta de mii de locuitori, la exportul de braţe 
de muncă ieftine, la numărul de tot felul de trădători de neam şi vîn-
zători de ţară pe cap de moldovean şi aşa mai departe); dacă îndemnul 
popular „să-i alegem pe cei mai vechi că-s cu buzunarele pline şi vor 
fura mai puţin de acum încolo” se ia în serios şi se dă drept argument 
electoral după care se aleg deputaţii şi şefii statului, iar prin aceştia se 
distribuie posturile în stat; dacă în „ţărişoară” se inversează noţiunile 
ştiinţifice, se modifică legile statului şi se întoarce pe dos cursul poli-
tic o dată cu schimbarea echipelor de guvernare; dacă simultan cu 
asemenea fapte năstruşnice se mai răstoarnă şi mentalitatea colec-
tivă, şi orientările politice ale cetăţenilor; dacă în „ţărişoară” din 
an în an se organizează ceremonii publice pentru sărbătorirea unor 
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evenimente aparent reale (de pildă, sărbătorirea statutului de limbă 
de stat fictiv al limbii române, a independenţei statale inexistente) şi 
dacă cei mai mulţi dintre moldoveni nu percep ori nu vor să percea-
pă şi părţile tăinuite ale acestor acţiuni politice şi nu-şi dau seama în 
ce postură umilitoare se pun cînd se adună în piaţa centrală a Chişi-
năului pentru a comemora asemenea evenimente, bînd bere, cîntînd 
şi dansînd; dacă la moldoveni minciuna şi falsul se pun înaintea 
moralităţii şi ştiinţei şi se ridică la rang de politică de stat; dacă… 
(lista situaţiilor se poate prelungi), atunci de ce noi, moldovenii ba-
sarabeni, nu ne-am situa în fruntea altor colectivităţi umane inclusiv 
la aşa caracteristici, cum sunt răutatea şi prostia? – vicii umane ce 
stau la baza tuturor nenorocirilor sociale! Suntem îndreptăţiţi să ne 
întrebăm, să ne luăm inimile în dinţi!!

Şi dacă lucrurile se prezintă în felul acesta, atunci de ce căutăm 
ţapi ispăşitori printre oamenii noştri cumsecade sau printre străini??

Să luăm aminte: „Nici o fericire nu-i posibilă în ignoranţă” 
(Emile Zola).

Intelectualii basarabeni care se declară adepţi ai românismului şi 
indică pe frontispiciul ziarelor pe care le scot că ele sunt „publicaţii 
de limbă română”; care călătoresc des prin România, colaborează 
cu oameni de cultură, de ştiinţă şi de afaceri români, dau interviuri 
unor ziarişti români, se întîlnesc cu colective de cetăţeni români, îşi 
publică lucrări în România, primesc tot felul de ajutoare din partea 
autorităţilor române şi de la anumiţi cetăţeni români etc., pretutinde-
ni şi cu orice ocazie repetînd formula „limba noastră cea română” 
din Basarabia, dar la ei acasă nu propagă ideile unionismului româ-
nesc în rîndul populaţiei româneşti, nu se implică practic în promo-
varea acestor idei, colaborează tacit cu forţele ostile unionismului, 
pe scurt fac paradă de patriotism românesc, aceşti intelectuali nu 
insuflă stimă celor din jur şi nu sunt demni de stima altora.

Falsul patriotism, oportunismul, făţărnicia şi laşitatea ce-i carac-
terizează îi împiedică să profite de circumstanţele istorice favorabile 
pentru a reda Basarabiei statutul pe care ea la avut înainte de anul 
1940, acela de parte componentă a statului român.
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13. Ne ţin de proşti? Dar în ce sens?
Pentru data de 31 august 2004, zi în care în Republica Moldova 

se sărbătoreşte limba română, la Chişinău s-a programat şi un con-
cert de muzică populară românească cu Nicolae Furdui Iancu. Totul 
ar fi fost bine, dacă distinsul artist n-ar fi fost prezentat în modul în 
care a fost prezentat publicului adunat în Piaţa Marii Adunări Naţio-
nale de către scriitorii Mihai Cimpoi şi Grigore Vieru. Unul dintre ei 
spunînd, printre altele, că în timp ce alţi interpreţi români nu-i preţu-
iesc pe moldovenii basarabeni, „socotindu-i oameni proşti”, domnul 
Nicolae Furdui Iancu îi onorează pe moldoveni prin prezenţa sa în 
piaţă şi prin cîntecele frumoase pe care le va interpreta pentru ei de 
ziua limbii lor materne.

14. Generatorii răului
Punîndu-ne întrebarea cine dintre locuitorii Moldovei post-so-

vietice (indigenii sau alogenii) se fac vinovaţi în mai mare măsură 
de starea dezastruoasă în care ea a ajuns după anul 1989, răspunsul 
care se cuvine dat este următorul: moldovenii înşişi. Între aceştia, 
cea mai mare parte din răspunderea colectivă o poartă, fără nici o 
îndoială, intelectualitatea moldoveană, care-i plină de elemente se-
midocte, pseudopatriotice şi oportuniste, laşe şi egoiste, invidioase 
şi lacome, intrigante şi demagogice, îngîmfate şi ranchiunoase. Între 
intelectualii moldoveni, cea mai de vină este noua clasa conducă-
toare care de fapt este tot aceea care a fost şi în perioada sovieti-
că. Anume în sînul acestei minorităţi diriguitoare, deznaţionalizată 
spiritual şi bolnăvicioasă din punct de vedere moral, se găsesc cei 
direct răspunzători pentru situaţia nenorocită în care se află astăzi 
succesoarea fostei republici sovietice.

Dacă şi în Moldova post-sovietică nu se pune în valoare adevă-
rata cauză naţională a moldovenilor de la est de Prut – reunirea ce-
lor două părţi ale Moldovei istorice în cadrul statului naţional român, 
dacă tematica reîntregirii Moldovei istorice se consideră un subiect 
tabu şi în zilele noastre, dacă aici nu se urmăreşte realizarea unităţii 
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naţionale a românilor basarabeni în faţa pericolului deznaţionaliză-
rii, dacă şi în împrejurările actuale pe mulţi dintre moldovenii de 
la răsărit de Prut nu-i sensibilizează şi dacă acestora nu le sînt de 
învăţătură urmările trecerii noastre prin maşina de tocat popoare a 
Rusiei ţariste şi a Rusiei sovietice, de vină se face nomenclatura 
sovietică moldoveană care şi acum se cuibăreşte, împreună cu dis-
cipolii săi, în aparatul de stat, în structurile administraţiei locale, în 
publicaţiile periodice, în instituţiile radiodifuziunii şi televiziunii, 
în sistemul instructiv-educativ etc.

15. Moldoveniştii politici sunt cei mai periculoşi 
antimoldoveni 
Trecutul istoric al Basarabiei arată că partizanii şovinismului 

slav totdeauna fac cauză comună cu adepţii moldovenismului ba-
sarabean primitiv împotriva românismului. Această constatare este 
valabilă şi astăzi. 

Partidul Comuniştilor din Moldova, dominat de şovini de origi-
ne slavă şi de moldovenişti basarabeni, răvăşeşte fără cruţare spiri-
tul, memoria, moralul, gîndirea moldoveanului basarabean, pentru 
a-l face să creadă că el este… buricul pămîntului. 

Plagiere, minciună, obscurantism, neruşinare – iată cele patru 
cuvinte mai nimerite ce definesc întreaga activitate a moldoveniş-
tilor basarabeni. 

Apariţia „Cuvîntelnicului” lui V. Stati, unul din îndrumătorii ide-
ologici ai Partidului Comunist, ne determină a ne da seama încă o 
dată, dacă mai era nevoie, cît de dubios, necinstit şi neruşinat este 
acest autor reacţionar, care face mereu paradă de erudiţie, cît de 
înapoiată şi distructivă este actuala guvernare comunistă, care se 
sprijină pe asemenea farisei, şi cît de vicioasă este colectivitatea 
moldoveană contemporană şi pătura ei intelectuală, în mijlocul că-
rora se întîmplă asemenea fapte dezgustătoare.

Cu prilejul acestei apariţii, nolens-volens ne amintim de o epocă 
de mult apusă, de evul mediu, cînd obscurantismul îl domina şi-l 
făcea să regreseze, să rămînă în urmă din punct de vedere cultural, 
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politic, economic şi social, înăbuşea orice acţiune de răspîndire a 
ştiinţei şi culturii în cercurile largi ale populaţiei.

Ca şi scolasticii medievali (care făceau un fel de pseudo-ştiinţă, 
căutînd, de pildă, să determine distanţa maximă pînă la care pot sări 
puricii), moldoveniştii zilelor noastre se căznesc să realizeze nişte lu-
cruri inutile şi ridicole, ce nu au nimic în comun cu adevărata ştiinţă.

Editarea aşa-numitului dicţionar moldo-român demonstrează că 
obscurantismul moldovenismului politic basarabean (reprezentat 
de V. Voronin, V. Tarlev, V. Stepaniuc, V. Stati şi de toată gaşca lor 
ticăloasă) e tot atît de păgubitor pentru Moldova mileniului 3 al erei 
creştine, cum a fost obscurantismul medieval pentru ţările europe-
ne, în perioada evului mediu.

În ce priveşte metoda prin care a fost alcătuit pseudo-dicţionarul, ea 
poartă un singur nume (după cum o demonstrează cu lux de amănunte 
şi alţi autori oneşti) – acela de plagiere, de furt intelectual, de prezen-
tare pe dos a realităţii (despre metodologia acestui furtişag scrie, de 
exemplu, Valeriu Dulgheru în Literatura şi Arta din 28 august 2003).

A-i învăţa pe moldoveni să-şi ridiculizeze, deprecieze şi negli-
jeze limba care o vorbesc (realizare de nepreţuit a strămoşilor lor), 
a-i îndemna să aprecieze în viaţă doar ceea ce se pune pe limbile 
lor (adică pe organele musculare din gurile lor), a-i aproviziona cu 
produse tipografice pline de minciună şi fals, de incultură şi imo-
ralitate, înseamnă a-i trata pe moldoveni ca pe nişte debili mintali, 
sau ca pe nişte oameni bătuţi în cap, nişte proşti şi înapoiaţi. 
Moldoveniştii basarabeni sunt cei mai periculoşi antimoldo-
veni. Ca antimoldoveni ce sunt, aceştia uneori îi întrec chiar şi 
pe şovinii ruşi care stau în spatele primilor, finanţîndu-le şi în-
curajîndu-le acţiunile. 

16. Păreri ce dau de gîndit
Unii consideră că rolul moldovenilor basarabeni în evoluţia politică a 

patriei lor, adică a Basarabiei rupte abuziv din trupul Moldovei istorice, 
s-ar putea compara cu cel al frunzelor desprinse de pe copaci şi purtate 
alandala de criveţe năprasnice.
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După părere altora, cea mai laconică, cea mai pe înţelesul tuturor şi 
cea mai precisă cugetare asupra rolului jucat de moldovenii majoritari şi 
alogenii minoritari în istoria Basarabiei ar putea fi exprimată sub formă 
de anecdotă: în timpul unei plimbări prin codrul Moldovei de la răsărit de 
Prut, un basarabean alogen a dat de nişte moldoveni care tăiau o bombă.

– Va exploda!, zise trecătorul.
– Nu-i nimic, mai avem una!, răspunseră moldovenii aproape în cor.
– Molodţî rebiata! (Bravo băieţi!), îi încurajă veneticul şi plecă iuţindu-

şi mersul.
***

Atîta vreme cît moldovenii basarabeni vor continua să trăias-
că cu capurile în nori, să facă politică din instinct, adică pe ne-
gîndite, să pună soarta patriei lor la discreţia străinilor şi la cea 
a înstrăinaţilor de neamul românesc şi de năzuinţele lui istorice, 
atîta timp cît ei vor continua să se măgulească cu pseudo-repu-
blici moldovene, să se lase amăgiţi cu state malefice, Moldova de 
la est de Prut se va afla în primejdie de moarte – ea se va expune 
pericolului de a fi pierdută chiar de moldovenii înşişi.

Ceea ce a mai rămas din teritoriul istoric şi din specificul românesc 
ale Basarabiei de odinioară se poate salva şi dezvolta în mod firesc 
numai în cadrul României, numai împreună cu poporul român, nu-
mai prin solidarizarea moldovenilor basarabeni în jurul aces-
tui obiectiv de interes naţional.

Falsificînd evenimentele istorice şi neglijind învăţămintele is-
toriei, moldoveniştii politici de la Est de Prut periclitează prezen-
tul şi viitorul Basarabiei.

Deoarece „secretul succeselor universale eterne constă în ade-
văr” (Honoré de Balzac), tot El şi numai El, Adevărul (recunoscut 
şi conştientizat, popularizat şi materializat) ne mai poate lumina şi 
pe noi, moldovenii, ne mai poate da libertatea pe care o merităm, ne 
mai poate ajuta să înlăturăm oprimarea naţională, politică şi socială 
pe care timp de un veac şi jumătate suntem constrînşi s-o acceptăm 
şi s-o suportăm.



341

Capitolul XIII
BASARABIA 

ŞI POLITICIANISMUL ROMÂNESC 

Motto: „Politicianismul joacă cartea rusească, sfidînd, cu o superbă ignoranţă, 
toate avertismentele trecutului. Este ticăloşia intelectualului român 

care nu trăieşte încadrat istoriei naţionale,nu stă sub dominaţia
imperativelor patriei, ci stă la pîndă să joace cartea – blestemata 

carte – a ambiţiei gata de toate trădările”.
(Pamfil Şeicaru)

„Spovedaniile Basarabiei” n-ar fi destul de complete, de sincere 
şi de obiective dacă n-ar pune în lumină şi aspecte revoltătoare din 
activitatea unor persoane împuternicite să vorbească şi să acţioneze 
în numele României – Patria Mamă a Basarabiei. 

În perioada interbelică, politica internaţională a fost marcată de 
lupta dintre ţările care doreau revizuirea prevederilor Tratatelor de 
Pace semnate la Conferinţa de Pace de la Paris de după primul răz-
boi mondial şi statele care apărau statu-quo-ul.

Pentru informarea cititorilor vom aminti că Rusia sovietelor 
– predecesoarea U.R.S.S. – nu a fost invitată să participe şi nu a 
vrut să participe la lucrările Conferinţei de Pace de la Paris de după 
primul război mondial (18 ianuarie 1919 – 21 ianuarie 1920), din 
multiple motive, asupra cărora aici nu se cuvine să ne oprim.

Germania hitleristă cerea anularea clauzelor incomode ale Trata-
tului de Pace dintre Puterile Aliate şi Asociate şi Germania (Tratatul 
de la Wersailles) din 28 ianuarie 1919. „Sforţările constante ale po-

POLITICIANISMUL – MIJLOCUL DE 
ACŢIUNE AL OAMENILOR NEGATIVI

Partea V
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liticii germane vreau acelaşi obiectiv – revizuirea Tratatului de la 
Wersailles” (Pamfil Şepcanu, Opere, vol. 3, pag. 136).

Revizionismul Ungariei se făcea cunoscut prin tendinţa guverne-
lor acestei ţări de a anula stipulaţiile Tratatului de Pace de la Trianon 
(1920) şi de a dobîndi Transilvania.

Politica revizionistă a URSS se manifestă, între altele, şi prin 
cererea guvernelor sovietice de a anula clauzele Tratatului încheiat 
între Principalele Puteri Aliate şi Asociate şi România, Polonia, Sta-
tul Sîrbo-Croato-Sloven şi Cehoslovacia (Sevres, 28 iulie/19 august 
1920), prin care, între altele, se recunoştea şi suveranitatea Români-
ei asupra teritoriilor delimitate prin frontierele cu toate ţările vecine 
şi din toate punctele cardinale. Această cerere de anulare se exprima 
prin declaraţii permanente de contestare a actului Unirii Basarabiei 
cu România, votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918 şi recunoscut pe 
plan internaţional.

Expansionismul sovietic şi revizionismul ungar ameninţau direct 
şi constant independenţa şi integritatea teritorială ale României in-
terbelice.

Cu ce fel de politică au răspuns partidele şi guvernele României 
la planurile Uniunii Sovietice de a rupe Basarabia din trupul Româ-
niei? – iată întrebarea la care încercăm să răspundem în continuare.

În 1928, cînd Partidul Naţional Ţărănesc prelua puterea politică 
în România, liderii naţional – ţărănişti considerau că regimul sovie-
tic este democratic, că experienţa sovietică în domeniul agriculturii 
merită să fie luată în seamă, că în URSS există alegeri libere etc, etc. 
ca şi cum URSS n-ar fi fost implicată, patru ani mai înapoi, în orga-
nizarea subversiunii din localitatea basarabeană Tatar – Bunar, prin 
care se urmărea desprinderea Basarabiei de România. Ca şi cînd ser-
viciile secrete sovietice n-ar fi acţionat atunci pe teritoriul României 
în vederea pregătirii unui astfel de act.

În 1929, Ion Mihalache, liderul ţărăniştilor români, „trimitea în 
URSS pe agronomul Arva să studieze organizarea colhozurilor şi 
sovhozurilor, fiind convins de inferioritatea micii proprietăţi ca uni-
tate economică” (Pamfil Şeicaru, Scrieri, vol. 3, pag. 133. Editura 
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Victor Frunză, Bucureşti, 2003). „Sub guvernele naţional - ţără-
neşti, comuniştii nu erau hărţuiţi şi puteau folosi libertăţile statului 
burghez pentru propaganda lor revoluţionară” (în aceeaşi lucrare).

După moartea lui Ion I.C. Brăteanu (1928), cel care a dominat 
politica externă a României timp de aproape un deceniu a fost Ni-
colae Titulescu. El a influenţat stabilirea obiectivelor fundamentale 
ale politicii externe româneşti şi formarea cadrelor diplomatice ro-
mâneşti în perioada dintre două războaie mondiale.

„Pentru Nicolae Titulescu nu există decît o singură gravă ame-
ninţare pentru România – revizionismul ungar… Rusia sovietică 
era pentru el o republică democratică care nu avea nimic în comun 
cu Rusia ţaristă a cărei politică de cucerire luase sfîrşit o dată cu 
moartea ţarului Nicolae al II-lea” (Pamfil Şeicaru, Opere, vol. 3, 
pag. 140. Editura Victor Frunză, Bucureşti, 2003).

„De la 1919 la 1937, cît timp în România a existat un regim 
parlamentar, n-am auzit un singur om politic român să conside-
re regimul sovietic ca un regim de structură totalitară” (Ibidem, 
pag.141).

Aceste idei au străbătut întreaga politică externă românească în 
perioada interbelică.

Grava eroare n-a făcut decît să încurajeze elanul expansionist al 
satrapilor de la Kremlin şi entuziasmul revoluţionar profund anti-
românesc al forţelor reacţionare localnice care acţionau în vederea 
desprinderii Basarabiei de România.

Notele Ultimative Sovietice din 26 şi 27 spre 28 iunie 1940 (prin 
care URSS declara război României şi ocupa Basarabia, cu o supra-
faţă de peste 44000 kmp şi o populaţie majoritară românească) şi 
Cel de-al doilea Dictat de la Viena din 4 iulie şi 29 august 1940 
(prin care guvernele Germaniei şi Italiei obligau România să cedeze 
Ungariei şi Bulgariei o suprafaţă de 43492 kmp, cu o populaţie de 
2 667 007 locuitori, din care majoritatea erau români) sunt dovezi 
incontestabile în acest sens.

României interbelice nu i-au fost de folos nici caracterul excesiv 
de prudent, de concesiv şi de slugarnic al politicii sale faţă de URSS, 
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nici eforturile constante ale diplomaţiei române de a exploata ten-
siunile dintre Germania hitleristă şi Uniunea Sovietică stalinistă.

În România anului 1935 cenzura se aplica „în tot ce privea poli-
tica externă”. Lui Pamfil Şeicaru i s-a cenzurat un articol în care se 
constata că Basarabia era trecută în toate hărţile oficiale ale URSS, 
că o astfel de hartă se expunea în vitrina biroului de turism sovietic 
de la Bucureşti.

„Cum eram deputat, am luat cuvîntul la Cameră şi după ce mi-
am citit articolul cenzurat am căutat să-mi completez documentarea 
prezentînd deputaţilor revista „Красная Бессарабия / Basarabia 
Roşie”, care avea pe copertă lozinca „Jos laba de pe Basarabia!”. 
Cînd am citit lozinca, deputatul naţional – ţărănist Ghiţă Pop m-a 
întrerupt spunînd: „Traducerea e forţată, nu „Jos laba…!”, ci „Jos 
mîna…!”. Deputatul ţărănist era convins că aducerea în dezbaterea 
Camerei a pretenţiilor sovietice asupra Basarabiei dăunează politi-
cii de apropiere a României de URSS… Dar admiţînd că termenul ar 
fi fost „mînă”, se înlătura oare sensul şi conţinutul numitei reviste? 
Sensul ameninţător al hărţilor Uniunii Sovietice care cuprindeau 
Basarabia ca teritoriu în litigiu? Era oare în interesul României să 
se ascundă opiniei publice adevărul?” (Ibidem, pag. 134 şi 140).

„Cînd eu ridicam la tribuna Camerei echivocul sovietic faţă de 
Basarabia, fără îndoială că tulburam acţiunea de îmbrobodire a 
opiniei publice” (P. Şeicaru).

„Desigur că nici un moment N. Titulescu sau unul din oamenii 
politici nu puteau măcar concepe perspectiva anulării actului Uni-
rii Basarabiei, dar nici nu-şi dădeau osteneala de a adînci sensul 
manifestărilor ruseşti” – conchide Pamfil Şeicanu.

Citatele ce urmează ne vor ajuta să înţelegem mai bine măsura 
şi modul în care Nicolae Titulescu se implica şi în politica internă a 
României.

„În ziua de 7 decembrie 1933, în şedinţa Consiliului de miniştri 
(prezidată de I. Duca –n.n.) s-a ridicat problema dizolvării „Gărzii 
de Fier”, hotărîndu-se în fine ca să nu fie dezvoltată” (Arhivele 
Statului, Bucureşti, dosar 5/1940).
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„I. C. Duca mi-a spus că „aseară, după ce s-a ridicat şedinţa de 
la el, a fost chemat de N.Titulescu, care se întorsese din străinătate 
în aceeaşi seară. Fireşte, m-am dus. Cînd a auzit că s-a hotărît ne-
dezolvarea Gărzii, a început să vocifereze, ameninţînd că dacă nu 
se dizolvă această organizaţie, nu numai că el pleacă din guvern, 
dar vom avea şi complicaţii externe” (Victor Iamandi, Memoriu, 8 
decembrie 1933).

„Consiliul de Miniştri, în şedinţa din 8 decembrie 1933, avînd 
în vedere că în ţară funcţionează o grupare politică denumită la în-
ceput „Legiunea Arhanghelul Mihail”, iar azi „Garda de Fier”…, 
în virtutea art.107, ultim aliniat, din Constituţie şi art. 2 al legii 
din 23 decembrie 1925, hotărăşte: art. 1 – Gruparea „Arhanghelul 
Mihail”, azi „Garda de Fier”, este şi rămîne dizolvată” (Monitorul 
Oficial, 9 decembrie 1933).

„Cel care a pus la cale procedura dizolvării „Gărzii de Fier” a fost 
Titulescu” (Constanţa Arghetoianu, Însemnări Zilnice, 1933-1937).

„Camarila se scindase în două, de o parte creştinii, care coche-
tau prin Nae Ionescu cu „Garda de Fier”, pe de alta jidanii, gata să 
sprijine politica antigardistă a lui N. Titulescu” (G. Gafencu).

Consecinţele implicării lui N. Titulescu în politica internă a Ro-
mâniei interbelice sunt cunoscute: arestarea în masă a gardiştilor; 
închiderea localurilor lor de întrunire; uciderea în masă a gardiş-
tilor; asasinarea (prin strangulare) a grupului de deţinuţi politici, 
membri ai „Gărzii de Fier” din care făcea parte şi căpitanul acestei 
organizaţii, Corneliu Zelea Codreanu (în noaptea – de 29 spre 30 
noiembrie 1938), de către bandele lui Armand Călinescu şi Gavrilă 
Marinescu; răzbunarea gardiştilor manifestată prin asasinarea lui I. 
Duca (29 decembrie 1933) şi a lui Nicolae Iorga (noiembrie 1940) 
şi prin alte acţiuni de răzbunare; dezbinarea românilor; activizarea 
organizaţiilor diversioniste pe tot cuprinsul României, dar mai ales 
în Basarabia, unde şi mai tare s-a consolidat mafia celor înstrăinaţi 
de idealurile istorice ale poporului român etc.

Conferinţa de pace de la Paris (29 iulie – 15 octombrie 1946) 
s-a desfăşurat în momente deosebit de potrivnice pentru România. 
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Ţara era invadată de trupe sovietice. Ea căzuse în ruină. Comuniştii 
români făceau cauză comună cu ocupantul sovietic, justificînd Pro-
tocolul Adiţional Secret şi lansînd manifeste prin care lăudau, prin 
cuvinte entuziasmate, ceea ce ei numeau „eliberare a Basarabiei şi 
Bucovinei de sub jugul boierilor şi capitaliştilor români”. Lucră-
rile Conferinţei erau dirijate de delegaţia Uniunii Sovietice. Între 
aceasta şi delegaţiile SUA, Marii Britanii şi Franţei exista o deplină 
comunitate de idei, de interese şi de scopuri.

Dar pentru a pune în adevărată lumină împrejurările în care nu-
mita Conferinţă a ajuns să cedeze Basarabia şi Bucovina Uniunii 
Sovietice se cuvine să amintim că în memoriul intitulat „La Rou-
mania devant la Conference de la paix”, elaborat de delegaţia Ro-
mâniei la Conferinţa de Pace de la Paris, în persoana diplomaţilor 
Gr. Niculescu – Buzeşti, Creţeanu şi Vişoianu, memoriu tipărit în 
limbile engleză şi franceză şi menit să exprime poziţia României 
faţă de problemele internaţionale ce se dezbăteau la Conferinţă, nu 
s-a pomenit de Notele Ultimative Sovietice adresate guvernului Ro-
mâniei de către puterea de la Kremlin la 27 iunie şi în noaptea de 27 
spre 28 iunie 1940.

În acelaşi timp, „în ţară Iuliu Maniu – pe care cei trei cavaleri 
ai apocalipsului pretindeau că-l reprezintă – cerea plebiscit pentru 
teritoriile sfîşiate din trupul României” (Opere, vol. 3, pag. 274, 
Pamfil Şeicaru. Editura Victor Frunză, Bucureşti, 2003).

„Nu înţelegem însă şi nici un român nu poate să înţeleagă cum a 
fost cu putinţă ca ultimatumul Rusiei, ca şi actul de tîlhărie săvîrşit 
asupra Basarabiei şi Bucovinei să fie trecut sub tăcere tocmai de 
aceşti domni, plătiţi cu banii naţiei, neriscînd nimic” – se indignea-
ză, în mod întemeiat, Pamfil Şeicaru.

Nici Gheorghe Tătărăscu (ministru de externe şi vice-preşedinte 
al Consiliului de Miniştri al României în perioada 6 martie 1945 – 7 
noiembrie 1947) la Conferinţă „nu a menţionat ultimatumul şi sfîr-
şierea Basarabiei şi Bucovinei din trupul României. Înţelegem: era 
un simplu funcţionar al trupelor de ocupaţie, obligat să citească un 
text impus de Vîşinski” (Tot acolo).
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Şi nici comunistul român Lucreţin Pătrăşcnu în lucrarea sa „Soua 
trois dictatures”, publicată în anul Conferinţei de Pace de la Pa-
ris, „nu pomeneşte de ultimatumul sovietic din 1940 şi de actul de 
tîlhărie săvîrşit asupra Basarabiei şi Bucovinei, ca şi asupra unei 
părţi din judeţul Dorohoi (Ibidem)”. (Notă: În locul franţuzismului 
„brigandaj” din original am folosit echivalentul românesc „tîlhă-
rie” – mai cunoscut cititorilor din Basarabia).

Ca şi Nicolae Ceauşescu, care la unul dintre ultimele congrese 
ale culturii socialiste din RSR declara că ţara sa nu are pretenţii 
teritoriale faţă de URSS, Ion Iliescu, primul preşedinte al României 
post-decembriste, alerga la Moscova, în toiul destrămării Uniunii 
Sovietice, pentru a arăta dezinteresul elitei politice de la Bucureşti 
faţă de Basarabia.

La 27 august 1991 guvernul român recunoştea independenţa Re-
publicii Moldova – act prin care se refuza reunirea Basarabiei cu 
România.

Cu această ocazie, Corneliu Coposu, şeful opoziţiei din Româ-
nia, declara că „România nu are nevoie de încă patru milioane de 
minoritari”.

Emil Constantinescu, cel de-al doilea preşedinte al României post-
decembriste, semna Tratatul cu Ucraina fără a lua în consideraţie că 
această ţară stăpîneşte părţi rupte din teritoriul României (1997).

„ Am renunţat de bună voie la pămînt străbun din afara graniţelor, 
semănînd tratate prin care România recunoaşte că teritorii româneşti 
vremelnic ocupate nu ne aparţin. Am recunoscut Basarabia ca repu-
blică independentă care nu aparţine României (1991). Am semnat cri-
minalul Tratat cu Ucraina (1997), ajutîndu-ne inamicii din istorie să 
ne fure teritoriile” (Corvin Lupu).

Pe la mijlocul lunii februarie 2005, Traian Băsescu, cel de-al trei-
lea şef de stat al României post-socialiste, se deplasa la Moscova 
(după ce vizitase în regim de urgenţă Chişinăul) pentru a cere facto-
rilor politici de acolo să susţină participarea României la negocierile 
privind soluţionarea diferendului transnistrean.
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Proaspătul şef de stat român, dornic de a se evidenţia în această 
calitate prin orice mijloace politice şi cît mai repede posibil, se im-
plică, după părerea mea, într-o acţiune extrem de periculoasă, care 
strică reputaţia poporului român şi primejduieşte cauza pentru care 
se jertfesc adevăraţii fii ai Basarabiei contemporane.

Mai mult, domnul preşedinte Băsescu lasă pe seama istoricilor 
aşa probleme de interes naţional şi de demnitate naţională cum este 
aceea a tezaurului românesc confiscat abuziv de autorităţile Rusiei 
sovietice la finele primului război mondial şi cea a Basarabiei, răpite 
repetat, tot în mod abuziv, de URSS mai întîi în anul 1940, apoi la 
sfîrşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un tînăr istoric şi conferenţiar universitar de la Bucureşti, par-
lamentar român şi partizan al doctrinei liberale, membru la alianţei 
politice din care face parte şi domnul preşedinte Băsescu, declara în 
cadrul emisiunii „Garantat 100%” din 10.02.2005 că „în istoria Ro-
mâniei sunt anumite lucruri care merită să fie uitate”. Dacă Traian 
Băsescu se referea anume la această categorie de istorici, atunci Ba-
sarabia nu va mai avea nici o şansă de a se reuni vreodată cu patria-
mamă România.

Cînd a vizitat Chişinăul, şeful statului chinez a refuzat să mear-
gă la depozitul subteran de vinuri cu care se mîndresc conducătorii 
beţivi ai Republicii Moldova, încălcînd (poate pentru prima oară în 
perioada post-sovietică) astfel tradiţia moldoveană, potrivit căreia 
negocierile interstatale (şi nu numai ele) încep şi sfîrşesc cu ceremo-
nialul trecerii negociatorilor prin labirinturile împărăţiei subterane a 
moldoveanului Bachus. 

Într-un interviu dat publicaţiei „Literaturnaia gazeta” de la Mos-
cova (9 mai 1990), Ion Iliescu zicea: „Astăzi în Europa nu este in-
dicat să abordăm problema frontierelor de stat, căci aceasta ar putea 
destabiliza situaţia pe continent”.

Politicianismul românesc actual a ajuns la culme, probabil, prin 
declaraţia şocantă făcută de senatorul Adrian Păunescu în cadrul 
programului „Miezul problemei” din 3 mai 2007, declaraţie care 
sună cam aşa: pe Voronin îl detest, pentru că este un antiromân or-
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dinar; iar pe M. Snegur îl ador, fiindcă este un român adevărat; cu 
Snegur m-am înfrăţit demult, m-am făcut frate de cruce; pe Snegur 
l-am iubit, il iubesc şi-l voi iubi mereu...

Să nu ştie oare domnul Adrian Păunescu că „fratele său de cruce” 
este, de fapt, primul şi principalul killer înverşunat al românismului 
şi, mai ales, a unionsmului românesc în Basarabia postsovietică? 

Politica României faţă de Republica Moldova ar trebui să 
se întemeieze pe următoarele elemente fundamentale:

– în primul rînd, ar trebui să ţinem seama de faptul că proble-
ma Transnistriei este o chestiune artificială, creată special pentru 
a-i şantaja pe moldovenii basarabeni (chipurile, dacă vreţi să aveţi 
parte de un stat moldovenesc în limitele teritoriului fostei RSSM, 
care ar cuprinde şi Transnistria, atunci nu mai chirăiţi atîta că vreţi 
să vă uniţi cu România, renunţaţi la această intenţie), adică pentru 
a face imposibilă rezolvarea problemei Basarabiei post-sovietice în 
spiritul dreptăţii naţionale şi adevărului istoric şi politic.

– în al doilea rînd, ar trebui să luăm în consideraţie şi faptul că pre-
tinsa statalitate moldoveană este şi ea o formaţiune politică artificială, 
creată special pentru a zădărnici reunirea Basarabiei cu România, dar 
nu pentru a-i ferici şi îmbogăţi pe moldoveni, cum spun politicienii pe-
hlivani din Basarabia actuală şi de aiurea;

– în al treilea rînd ar trebui să fim conştienţi de faptul că a par-
ticipa incorect la soluţionarea problemei Transnistriei înseamnă, de 
fapt, a face efort de consolidare a aşa-zisei statalităţi moldovene, 
creată în vederea înstrăinării definitive a ceea ce a mai rămas din 
teritoriul istoric, din specificul românesc ale Basarabiei;

– în al patrulea rînd, ar mai trebui să înţelegem că participarea 
României contemporane la soluţionarea diferendului transnistrian 
ar putea avea efecte politice şi istorice de lungă durată aproape echi-
valente cu cele ale participării României de altă dată la războiul 
anti-sovietic din anii 1941-1944;
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– mai trebuie să înţelegem că cele două probleme (cea a Transni-
striei şi cea a Basarabiei post-sovietice) trebuie soluţionate separat, 
pe principii/criterii şi pe căi diferite;

– interdependenţa dintre cele două probleme este şi ea impusă şi 
artificială şi are aceeaşi menire – să complice şi mai mult rezolvarea 
problemei Basarabiei post-sovietice în spiritul arătat mai înainte, 
adică să facă imposibilă integrarea provinciei cu România.

Ce se poate face şi ce trebuie să facem pentru Basarabia în îm-
prejurările date?

Să luminăm populaţia românească din provincie, să demascăm şi 
să combatem propaganda şi agitaţia anti-româneşti, să neutralizăm 
constrîngerile ce se exercită asupra moldovenilor basarabeni, să nu 
acţionăm în detrimentul cauzei pentru care militează, neajutoraţi de 
nimeni, dar persecutaţi de toate guvernările moldovene, adevăraţii 
fii ai Basarabiei – cauza reîntregirii neamului românesc, să ne asu-
măm responsabilitatea readucerii a ceea ce a mai rămas din Basara-
bia de odinioară la neamul românesc, din care se trag şi moldovenii 
basarabeni.
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BASARABIA

(Strofe din poem)
Ţara noastră zbuciumată,
Mamă mult îndurerată,
Ţi-au furat cei răi o fată
Încă-o dată şi-ncă-o dată.
Şi-au făcut să fie roabă
Fata ta cea basarabă.
I-au făcut coşciug din lemne 
Răii cu purtări nedemne.
Limba ei să o îndemne
La remorca altor semne.
I-au golit pe oase lutul
Şi i-au arestat trecutul. 
Mamă, să-ţi înveţi recruţii
Să mai facă revoluţii.
Într-o carte dreaptă du-ţi-i,
La o hartă sfîntă du-ţi-i.
Mamă, lacrimă de jale,
Mamă cu mîniile goale,
Cheamă-ţi fiii să se scoale
Pentru dreptul fetei tale.
Şi nu uita niciodată
Că nici astăzi nu eşti toată,
Şi că-ţi este încă roabă
Fata ta cea basarabă
Ce de dorul tău întreabă...
Ea-şi răspunde, ea-şi întreabă. 

(Adrian Păunescu)
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Capitolul XIV
CUCERITORI ŞI JEFUITORI

Materialul de faţă este alcătuit după o recenzie radiodifuzată a 
unei cărţi încă nepublicate, cel puţin pînă în momentul difuzării 
– „Pradă de război” a istoricului Pavel Knîşevski – recenzie elabo-
rată de colaboratori din Moscova ai Postului de radio „Libertatea” 
şi transmisă prin intermediul emiţătoarelor din München ale acestui 
prestigios Centru de radiodifuziune. Traducerea din limba rusă în 
română a originalului sonor şi titlul aparţinînd autorului prezentei 
cărţi.

Rod al unor serioase investigaţii de arhivă, cartea amintită înmă-
nunchează informaţii preţioase privind modul în care sovieticii au 
pus în practică, în teritoriile germane ocupate de ei, aşa-zisul drept 
al învingătorilor de a-l jefui pe cel învins.

Conform datelor culese de Pavel Knîşevski în mai multe arhive, 
inclusiv în cele considerate pînă acum secrete, numai în anul 1945 
comandamentul armatei sovietice pregătise pentru expediere în 
U.R.S.S. peste 400 000 vagoane cu bunuri jefuite din Germania. Se 
căra de toate: produse alimentare, metal şi utilaj industrial, cu toate 
că, conform convenţiei interaliate, scoaterea utilajului industrial din 
ţara ocupată trebuia să se facă doar în scopul distrugerii potenţialu-
lui militar german şi în nici un caz pentru accelerarea şi ridicarea la 
o treaptă superioară a cursei înarmărilor.

Se transportau din Germania în U.R.S.S. nu numai tehnologii şi 
utilaje industriale, dar şi valori spirituale ce alcătuiau patrimoniul 
naţional al germanilor. În februarie 1945 Vladimir Bonci-Bruievici, 

DIN ARHIVE 
SECRETE SOVIETICE

Partea VI
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directorul Muzeului „A.S. Puşkin” din Leningrad, vechi bolşevic, 
adresa lui Stalin o amplă scrisoare, pe care Pavel Knîşevski o repro-
duce în întregime, noi limitîndu-ne la următorul pasaj: „Toate arhi-
vele şi muzeele trebuie divizate în două categorii: cele aflate în ţă-
rile agresoare şi cele situate în ţările-satelit, adică în Germania, în 
Austria, în România, în Ungaria, în Finlanda, în Italia şi Bulgaria. 
Sunt de părere că din aceste ţări trebuie să confiscăm în întregime 
arhivele, manuscrisele ruseşti, epistolele, documentele, tablourile, 
portretele, gravurile, cărţile rare preţioase din biblioteci, obiectele 
de preţ etc., precum şi toate manuscrisele slavone. Mai ales în Ger-
mania trebuie să confiscăm tot ce este rusesc”. 

În continuare Bonci-Bruievici indică concret din ce muzee şi ce 
anume trebuie confiscat şi expediat în Rusia. Pe lîngă ţările deja 
enumerate, autorul scrisorii mai indică muzee din Cehoslovacia, 
Franţa, Norvegia, Danemarca, Belgia, deşi apartenenţa unora din 
acestea la ceea ce zelosul bolşevic numeşte „ţări agresoare şi ţări-
satelit” este evident inacceptabilă. Cu toate acestea, Bonci-Bruie-
vici nu a fost apreciat după merite, restul vieţii petrecîndu-şi-l în 
calitatea modestă de director al Muzeului de istorie a ateismului şi 
religiei din Leningrad. Ce-i drept, în toamna anului 1945, probabil 
pentru a-i mîngîia amorul propriu atins, autorităţile sovietice şi-au 
amintit de el, încredinţîndu-i o misiune de mare responsabilitate: să 
ia în primire şi să păstreze în taină, în subsolul muzeului, o colecţie 
de picturi şi sculpturi capturate, care ulterior au dispărut fără urmă.

Mai departe Pavel Knîşevski reproduce hotărîrea Comitetului de 
Stat al Apărării din 26 iunie 1945, cu numărul 9256: „Strict secret. 
A obliga Comitetul de Stat pentru Arte de pe lîngă Consiliul Comi-
sarilor Poporului al U.R.S.S., personal pe tovarăşul Hrapcenko să 
asigure, pe baza Comitetului din Moscova, completarea muzeelor 
de stat cu cele mai valoroase opere de artă, produse de artizanat, 
precum şi cu cărţi şi obiecte vechi de artă din tezaurele captivate la 
Dresda. Stalin”. 

După cum se vede, scopul evacuării lucrurilor de preţ de la Dres-
da consta nu în a le feri de eventuale pericole, cum pretindea propa-
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ganda sovietică, ci în a le include în fondurile muzeelor sovietice. 
În plus, se dădeau instrucţiuni privind selectarea celor mai valoroase 
dintre ele.

Pentru a risipi orice motive de îndoială în ce priveşte adevăra-
tele intenţii ale demnitarilor sovietici în această chestiune, Pavel 
Knîşevski mai reproduce un document. Este vorba de memoriul lui 
Hrapcenko către Molotov, vicepreşedintele Consiliului Comisarilor 
Poporului în acea vreme, datat cu 22 august 1945: „Conform hotă-
rîrii Comitetului de Stat al Apărării din 26 iunie curent, la Mosco-
va au fost aduse valori muzeale din fondurile Galeriei de Artă din 
Dresda. Printre valorile transferate sunt numeroase opere de artă 
de importanţă mondială – „Madona Sixtină” a lui Rafael, o serie 
dintre cele mai desăvîrşite creaţii aparţinînd pictorilor Rembrandt 
(14 tablouri), Tintoretto (3 tablouri), Rubens (11 tablouri), Tiziano 
(5 tablouri), Velasquez (3 tablouri), Ribera (5 tablouri), Van Dyck 
(12 tablouri), Giorgione („Venus dormind”), Botticelli (2 tablouri) 
şi altele. Între lucrurile de preţ transportate la Moscova se află şi 
opere de sculptură aparţinînd sculptorilor greci Praxitele, Miron, 
Policlet, Scopas, vase egiptene, colecţii unice de porţelan vest-eu-
ropene şi orientale ş.a.m.d. În total au fost aduse aproximativ 2 000 
de exponate muzeistice. Comitetul pentru Artă de pe lîngă Consiliul 
Comisarilor Poporului al U.R.S.S. a decis să transmită valorile so-
site Muzeului de Arte Plastice „A.S. Puşkin” din Moscova, care, 
prin contopirea celor două colecţii, se va transforma într-un muzeu 
de talie mondială, asemănător celor din Luvru – Paris, Londra şi 
Leningrad, care cuprind numeroase şi valoroase colecţii de artă 
universală din toate timpurile”. 

Cu toate acestea, constată autorul cărţii nepublicate, conducătorii 
de stat şi de partid sovietici n-au întreprins nimic concret în vederea 
creării noului muzeu. Căci expunerea de opere de artă capturate ar 
fi însemnat recunoaşterea actului de capturare. De fapt, şi tăinuirea 
îndelungată a unor capodopere universale ar fi avut acelaşi rezultat. 
Din această cauză, prin anul 1955, sovieticii au restituit Galeriei de 
Arte din Dresda 1240 de opere de artă, pentru ca în anul 1959 să i le 
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întoarcă pe celelalte. Aşa a fost. Iar în sursele de informare sovietice 
(monografii, dicţionare etc.) timp de 50 de ani s-a multiplicat min-
ciuna: „La sfîrşitul celui de-al doilea război mondial (1945) tablou-
rile galeriei au fost salvate (?) de către trupele armatei sovietice, 
iar în anul 1955 (?) restituite Republicii Democratice Germane”.

Jefuirea patrimoniului spiritual german nu s-a încheiat însă o dată 
cu punerea în aplicare a instrucţiunilor „marelui cîrmaci al tuturor 
popoarelor”. Acţiuni similare celor descrise mai sus s-au întreprins 
necontenit pe tot teritoriul german ocupat de armatele sovietice şi 
administrat de generali sovietici. 

În ziua de 14 mai 1945, generalul Şikin transmitea superiorilor săi 
de la Moscova următoarea informaţie: „Consiliul militar al Frontului 
III ucrainean ne-a raportat că în raza oraşului austriac... (urmează 
descrierea locului – n.n.) au fost descoperite circa 2000 de picturi 
vechi, un număr mare de sculpturi, covoare preţioase şi obiecte de 
cult din aur şi argint. O comisie specială alcătuită din reprezentanţi 
ai comandamentului nostru a constatat că valorile găsite aparţin Mu-
zeului de Istorie din Viena. S-a hotărît evacuarea lucrurilor de preţ 
prin modalităţi administrative, ca trofee de război”. 

Iar informaţia ce urmează generalul Şikin a primit-o de la şeful 
direcţiei politice a grupului de armate de ocupaţie „Nord”, generalul 
Okorokov: „În zona dislocării armatei a 65-a... (se descrie locul 
dislocării – n. n.) s-a descoperit o bibliotecă cu un fond de cărţi de 
aproximativ 55.000 de tomuri. Cea mai mare parte din ele sunt edi-
tate în secolele 16-18 şi prezintă valori bibliografice. Biblioteca are 
şi manuscrise unice. Rog să daţi indicaţii privind utilizarea biblio-
tecii”. Au folosit-o în acelaşi mod: ca trofeu de război.

La începutul lunii septembrie 1945, generalul Teleghin, membru 
al consiliului militar, comunica superiorilor săi de la Moscova des-
pre căutările de trofee efectuate în minele din Saxonia şi despre lu-
crurile de preţ descoperite acolo. Iar la sfîrşitul lunii octombrie 1945 
un grup de activişti ai C.C. al P.C.(b) raporta lui Malenkov următoa-
rele: „Conform dispoziţiilor dumneavoastră, direcţia de propagan-
dă şi agitaţie a C.C. al P.C.(b) a deplasat în Germania o brigadă de 
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colaboratori ştiinţifici pentru aprecierea valorilor culturale desco-
perite în minele de potasiu de lîngă Magdeburg, precum şi în oraşul 
Leipzig şi în suburbiile acestuia. În mine s-a găsit multă literatură 
ştiinţifică aparţinînd Academiei de Ştiinţe a Prusiei, Universităţii 
din Leipzig, bibliotecilor din Berlin – Lübeck şi din alte oraşe, co-
lecţii aparţinînd Muzeului de Stat din Berlin, Muzeului Etnografic 
din Berlin, Muzeului Orăşenesc Magdeburg, o colecţie de negative 
ce aparţine Fototecii de Stat Berlineze, o colecţie de tablouri apar-
ţinînd Galeriei de tablouri din or. Dessau şi altele. Brigada le-a ales 
pe cele mai valoroase din punct de vedere artistic şi ştiinţific, pentru 
a fi expediate în U.R.S.S. Pentru transportarea lor avem nevoie de 
80 de vagoane”.

În continuare, Pavel Knîşevski descrie conţinutul celor 80 de 
vagoane: „Fondurile bibliotecii Universitare din Leipzig (opere 
ştiinţifice de autori europeni şi americani de la Universităţile din 
Paris, Leipzig, Toulouse, Oxford, Lisabona, New York, Chicago, 
Stockholm, Amsterdam şi din alte oraşe; teze şl lucrări ştiinţifice în 
domeniile filozofiei, istoriei, dreptului, medicinei, matematicii, ştiin-
ţelor naturii şi ştiinţelor tehnice; literatură în domeniul orientalis-
ticii şi o colecţie de manuscrise orientale, cărţi editate în secolele 
16-18, gramote din secolele 13-14, manuscrise de Siam executate 
pe foi de palmier, literatură ştiinţifică privind istoria artelor şi o 
colecţie de reviste din secolele 17-18 (în total – 1500 de lăzi); Fon-
durile Bibliotecii Academiei de Ştiinţe Prusiene (publicaţii periodi-
ce aparţinînd mai multor societăţi ştiinţifice şi culturale, academii 
şi institute, cărţi despre cultura Orientului Antic – China, Tibet, 
Egipt, – o arhivă ştiinţifică cu texte egiptene, o colecţie de publi-
caţii engleze privitor la săpăturile arheologice din Egipt, o colecţie 
de manuscrise realizate pe pergament, hîrtie şi papirus în limbile 
arabă, chineză şi tibetană; arhive valoroase aparţinînd diferitelor 
academii (în total – 1400 de lăzi); colecţii bibliografice din diferite 
oraşe germane, constînd din manuscrise, incunabule şi cărţi vechi, 
fragmente ilustrate din cărţi vechi tipărite în primii ani de la intro-
ducerea tiparului (în total 200 de lăzi); Arhiva oraşului Lubeck în-
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globînd o colecţie de documente manuscrise inedite privind istoria 
medievală a acestui oraş (în total – 1003 lăzi); Fondurile Bibliote-
cii Academiei Medicale din Berlin (în total – 20 lăzi); o colecţie de 
arme albe şi de foc din secolele 13-18, aparţinînd oraşului Berlin 
(în total – 13 lăzi) ş.a.m.d., ş.a.m.d. Enumerarea bunurilor furate de 
ruşi în Germania ocupă în cartea lui P. Knîşevski mai multe pagini. 
Din fondurile Muzeului Orăşenesc Magdeburg şi din cele ale Mu-
zeului de Arte Plastice din Leipzig s-au furat 42 de lăzi cu tablouri, 
desene, gravuri şi sculpturi din diferite epoci. Se mai adaugă 455 
de lăzi cu colecţii de manuscrise vechi orientale, cărţi vechi, colec-
ţii în coperte artistice minunate, literatură în domeniul sinologiei, 
papirusuri, cărţi despre medicina arabă, rapoarte ale expediţiilor 
universităţii din Leipzig. „Toate acestea vor acoperi doar parţial 
pagubele pricinuite nouă de ocupanţi”, se arată în scrisoarea acti-
vistului de partid către Molotov. 

Există însă o versiune cu privire la scopul adevărat al evacuării 
de valori culturale din Germania în cantităţi mari: „pentru a distru-
ge în mod intenţionat originile culturii naţionale germane şi pentru 
a crea în mod artificial un gol spiritual pe care sovieticii aveau de 
gînd să-l completeze apoi cu cultura şi ideologia lor”, conchide Pa-
vel Knîşevski.

Un rol decisiv în strămutarea valorilor culturale şi istorice din 
Germania în U.R.S.S. i-a revenit mareşalului Gheorghi Konstanti-
novici Jukov. Dar el nu uita nici de interesul personal. Trenul per-
sonal al mareşalului Jukov era alcătuit din şapte vagoane pline cu 
mobilă germană din lemn de mesteacăn de Karelia, de nuc şi din 
lemn roşu, tapisată cu mătase şi pluş, fire aurite: seturi de mobilă 
pentru saloane, dormitoare, sufragerii şi camere pentru copii, atît 
pentru vilă, cît şi pentru apartament. 

În ziua de 5 ianuarie 1948, la indicaţia lui Stalin, agenţi ai securităţii 
sovietice (K.G.B.) au percheziţionat apartamentul din Moscova al lui 
Jukov. Căutau o valiză cu bijuterii de trofeu. Zadarnic. Căci în safeu au 
găsit doar cîteva lucruri de valoare – vreo 20 de ceasornice de aur cu 
pietre scumpe, cam 15 pandantive şi inele şi alte obiecte din aur. 
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Peste trei zile au repetat percheziţia la vila lui Jukov din Rublio-
vo. Acolo copoilor le-a mers ceva mai bine. În cele 51 de valize şi 
cufere, pe pereţi şi pe podea au găsit peste 4000 metri de mătase, ca-
tifea fină şi brocart, multe ţesături de lînă şi alte produse textile, plus 
323 de blăni de maimuţă, samur, vulpe, pisică şi de caracul, plus 44 
de covoare şi goblenuri foarte scumpe, extrase din Palatul din Pots-
dam şi din alte localuri publice din Germania, 55 de picturi clasice, 
extrem de scumpe, de dimensiuni mari, fixate în rame decorative, 7 
lăzi mari pline cu veselă de cristal ş.a.m.d.

Pentru a demonstra proporţiile jafului sovietic în teritoriile ocupate 
şi exclusiv controlate de ei de la terminarea războiului şi pînă la for-
marea R.D.G., autorul „Prăzii de război” citează lungi pasaje dintr-
un interogatoriu, întrebările le pune anchetatorul, colonelul Putinţev. 
Răspunsurile aparţin anchetatului, general-maiorului Sidnev. 

„Întrebare: După plecarea Dvs. din Berlin au fost descoperite 
mari furturi de obiecte de preţ din aur, la care aţi fost părtaş. Vorbiţi 
despre acest caz.

Răspuns: După cum se ştie, armatele sovietice, ocupînd Berli-
nul, au capturat multe trofee de război. În diferite zone ale oraşului 
au fost descoperite depozite de aur şi argint, de diamante şi de alte 
lucruri de preţ. Concomitent, au fost descoperite depozite în care se 
păstrau blăni şi blănuri foarte scumpe, diferite tipuri de ţesături, de 
asemenea foarte preţioase, lenjerie şi altă avere. Despre tacîmuri, 
servicii şi alte mărunţişuri nici nu face să vorbesc, ele fiind fără 
număr. Aceste lucruri erau furate de diferite persoane.

Întrebare: Percheziţionînd apartamentul Dvs. din Leningrad, s-au 
descoperit circa o sută de obiecte din aur şi platină, sute de metri 
de ţesături de mătase şi lînă, circa 50 de covoare foarte scumpe, un 
număr mare de obiecte din cristal şi porţelan şi alte bunuri.

Răspuns: Nu neg faptul că am adus din Germania mai multe 
lucruri valoroase.

Întrebare: Priviţi fotografiile celor cinci goblenuri unice confis-
cate în timpul percheziţiei făcute în locuinţa Dvs. Unde le-aţi şter-
pelit?
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Răspuns: Goblenurile le-am luat din subsolurile Băncii Impe-
riale, unde oameni bogaţi le dăduseră pentru păstrare.

Întrebare: Locul acestor goblenuri este numai la muzeu. Ce tre-
buinţă v-au putut ele satisface?

Răspuns: Vorbind cinstit, nu mi-am dat seama că le fur. Mi-au 
picat şi le-am luat.

Întrebare: Cu toate acestea, n-aţi furat ce vă cădea în mîini, la 
întîmplare, ci numai lucruri dintre cele mai valoroase; prin urmare, 
nu sunteţi un hoţ ordinar.

Răspuns: Desigur, luam ceea ce era mai de preţ, dar acum nu-mi 
mai pot aminti ce lucruri mi-am mai însuşit.

Întrebare: Vă reamintesc eu – o poşetă de damă confecţionată 
din aur pur. De unde aţi luat-o?

Răspuns: Nu-mi amintesc exact, dar cred că am luat-o eu sau a 
luat-o soţia mea tot din subsolul Băncii Imperiale.

Întrebare: Cu cele 32 de articole de blană scumpe, cu cele 178 
de pielicele, 1500 de m de ţesături de mătase, lînă, catifea şi alte 
produse textile, cu cele 405 perechi de ciorapi de damă, 78 perechi 
de încălţăminte, 296 obiecte de îmbrăcăminte – toate acestea repre-
zentînd doar o parte din lucrurile confiscate în locuinţa dvs. – ce 
aveaţi de gînd să faceţi, poate intenţionaţi să le vindeţi?

Răspuns: Nu intenţionam să le vînd ”.
Lucrarea istoricului Pavel Kneşevsckii mai conţine informaţii 

despre realizarea unor construcţii de propoţii vaste din materiale 
furate din Germania şi prin exploatarea prizonierilor de război ger-
mani. În acest mod şi-au construit vile mareşalul Rokosovski, gene-
ralul Peresîpkin, generalul Papanin, poetul Lebedev-Kumaci şi alte 
persoane sovietice cunoscute.
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ÎN LOC DE POSTFAŢĂ

Moldoveni! Dacă această carte va trezi în inimile voastre înăl-
ţătoare sentimente de demnitate şi de solidaritate, dacă va contri-
bui la înlăturarea minciunii din viaţa voastră (minciună la care se 
recurge cu scopul de a vă umili şi a vă abrutiza), dacă vă va ajuta 
să cunoaşteţi, să înţelegeţi şi să apreciaţi corect aspectele ascunse 
ale realităţilor basarabene din timpul de faţă şi din trecutul apropiat 
şi îndepărtat, dacă vă va face mai rezistenţi în faţa vitregiilor, mai 
organizaţi, mai combativi şi mai consecvenţi în tot ce faceţi pentru 
apărarea şi promovarea cauzei româneşti în Basarabia, dacă vă va 
stimula dorinţa de a vă elibera de răul din voi înşivă, care (să luăm 
aminte!) nu este mai puţin grav decît răul de import, înseamnă că 
truda mea n-a fost zadarnică.

Poruncind Moldova urmaşilor săi moldoveni, Ştefan cel Mare o 
încredinţa tuturor generaţiilor viitoare de seminţie moldoveană, dar 
nu numai moldovenilor de la răsărit de Prut, şi se referea la Moldova 
întreagă, dar nu numai la Moldova din partea de est a acestui rîu, 
răpită repetat de puterea colonială din răsărit. Iată de ce reîntregirea 
Moldovei istorice prin reunirea Moldovei dintre Prut şi Nistru cu 
Moldova dintre Prut şi Carpaţi, în limitele statului naţional român, 
reprezintă un imperativ ce-şi are izvorul atît în povăţuirile de bine 
ale distinsului domnitor moldovean, cît şi în însuşi sensul dezvoltă-
rii istorice a poporului român.

Moldova „e a urmaşilor noştri”. N-o trădaţi, n-o divizaţi şi n-o 
împărţiţi cu străinii! Luptaţi pentru reîntregirea Moldovei lui Ştefan 
cel Mare şi Sfînt! În felul acesta veţi rupe lanţul colonial ce vă încă-
tuşează libertatea şi independenţa timp de peste un veac şi jumătate 
şi veţi merita stima şi admiraţia popoarelor care vă cunosc şi ale 
celor care vă vor cunoaşte.
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