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PREFAȚĂ 

 
 
Pentru spațiul de cultură și civilizație europeană în ansam-

blu, anul 1918 a însemnat nu numai sfârșitul Primului Război 
Mondial, cu nemaiîntâlnitele până atunci jertfe umane și distru-
geri materiale, ci și, totodată, triumful unui nou principiu, al celui 
național, de organizare a statelor pe continentul european. Prin 
victoria puterilor democrate euroatlantice, prin luptele proprii 
ale națiunilor cucerite și subjugate de secole, anul 1918 a adus li-
bertatea și unitatea națională de stat pentru 115 milioane de lo-
cuitori din Europa Centrală și de Sud-Est, consfințită de geopoliti-
ca Sistemului de la Versailles, profund democratic și înnoitor.  

Creată prin efortul și sacrificiile poporului român într-un 
context internațional favorabil, prin mecanismele juridice de ex-
primare democratică a voinței populare în adunările reprezenta-
tive de la Chișinău (9 aprilie 1918), Cernăuți (28 noiembrie 
1918) și Alba-Iulia (1 decembrie 1918), România Întregită a fost 
și rămâne cel mai important și influent eveniment al istoriei con-
temporane a românilor, „ora noastră astrală”. A fost și rămâne un 
act de dreptate istorică, un triumf al voinței și dreptului impre-
scriptibil al poporului român de a trăi în libertate și demnitate în 
perimetrul neciuntit al spațiului de cultură și civilizație româ‑
nească. A fost și rămâne împlinirea idealului nostru pentru care 
au luptat și s-au jertfit generațiile de înaintași din toate provincii-
le istorice locuite de români. 

Marea Unire din 1918 a marcat sfârșitul unei etape – aceea a 
„secolului naționalităților”, când s-au trasat și s-au consfințit ho-
tarele statelor în conformitate cu drepturile istorice și etnice ale 
națiunilor – și, totodată, intrarea întregii societăți românești, cu 
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toate provinciile istorice în cadrul Noii Românii, într-o etapă cali-
tativ nouă a evoluției sale istorice1. 

Cu referire la autodeterminarea Basarabiei în anii 1917-
1918, dezlipirea acesteia de Rusia nu a fost un fenomen izolat sau 
accidental; în același timp și din aceleași cauze obiective s-au des-
părțit de Rusia și alte popoare captive – Finlanda, Estonia, Leto-
nia, Lituania, Polonia –, toate revendicându-și dreptul inalienabil 
la autodeterminare națională și de constituire a statelor indepen-
dente și suverane2. 

În ultimii ani și mai ales din 1989/1991, atât în România, cât 
și în Republica Moldova, istoricii preocupați de problematica Ma-
rii Uniri au editat monografii, culegeri de documente, studii și 
sinteze de mare valoare științifică și probitate. Cu toate acestea și 
în pofida valoroaselor contribuții recente, Unirea Basarabiei cu 
România rămâne, încă, un fenomen insuficient de studiat pe plan 
istoriografic. Astăzi, la fel ca în anii interbelici, rămân perfect va-
labile interogațiile lui Ștefan Ciobanu formulate într-o memorabi-
lă cuvântare din 1937: „Cine putea să creadă că Basarabia, răpită 
prin intrigi şi trădare prin lăcomia vecinilor noştri, înnăbuşită 
printr-un regim sălbatec de deznaţionalizare, de sugrumare a 
limbii populaţiei băştinaşe, va reveni vreodată la trunchiul nea-
mului românesc? Cine putea să-şi imagineze, că un popor, al cărui 
conştiinţă era adormită timp de un veac, se va redeştepta, că o ra-
mură a neamului nostru, socotită pierdută pentru ideea naţiona-
lă, va reînvia la o viaţă nouă? Şi cu toate acestea, în momentul 
când întreg poporul românesc face o sforţare supraomenească 
pentru a se întregi, când râuri de sânge se varsă pentru realizarea 
idealului de veacuri, poporul românesc din Basarabia fu atras de 
o putere nevăzută şi intră în luptă, pentru acelaşi ideal. El îşi cere 
imperios dreptul lui la viaţă”3. 

                                                           
1 Ion Agrigoroaiei, România interbelică. Unificare și evoluție economică, Iași, Casa 
Editorială Demiurg, 2015, p. 7-8. 
2 Dr. P. Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru. 1812-1918, Iași, Editura „Viața Româ-
nească” S.A., F.a., p. III. 
3 Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studiu şi documente cu privire la mişcarea na-
ţională din Basarabia în anii 1917-1918, Chişinău, Editura Universitas, 1993, p. 7. 
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În căutarea unor răspunsuri pertinente la aceste și multe al-
te întrebări de acest fel, istoricii s-au concentrat în special pe uti-
lizarea documentelor oficiale, ale jurnalelor și memoriilor, iar, 
mai recent, inclusiv pe valorificarea locului și rolului presei, por-
nindu-se de la statutul acesteia de principală sursă de informare 
în epoca respectivă. Demnă de remarcat, în această privință, este 
Antologia în mai multe volume coordonată de istoricii Marius Di-
aconescu și Andrei Florin Sora de la Universitatea din București, 
care demonstrează cu argumente concludente adevărul că, fără 
presa care a pus bazele, deciziile politice de la Chișinău, Cernăuți 
și Alba Iulia din 1918 nu ar mai fi fost luate4. Așa cum pe bună 
dreptate consideră coordonatorii Antologiei respective, rolul pre-
sei în înfăptuirea Marii Uniri nu trebuie redus doar la un singur 
jurnalist, ziar sau câteva articole. Presa trebuie privită în ansam-
blul ei, pentru că fiecare articol care dezbătea cauza națională 
prindea la un anumit număr de cititori. Pas cu pas, printr-o cam-
panie de presă mai mult sau mai puțin conștientă, uneori chiar de 
conjunctură sau de oportunism politic, această idee a unei Româ‑
nii Mari a fost susținută, explicată și asumată5. 

Pornind de la aceeași convingere a rolului presei de formator 
și catalizator al opiniei publice în înfăptuirea Unirii, prezenta anto-
logie Unirea din 1918 în presa din regiunea Moldovei (Basarabia), 
îngrijită de conf. univ. dr. Diana Vrabie de la Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți, a urmărit ideea de a surprinde felul în care 
a fost pregătită și înfăptuită Marea Unire din 1918 și, respectiv, 
modul în care a fost reflectată, în presa timpului din Basarabia.  

Demersul autoarei într-un domeniu valorificat preponde-
rent de istorici este nu numai logic și firesc, ci și binevenit. Critic 
și istoric literar, doctor în filologie cu teza Drama cunoașterii 
și tentația autenticității în literatura românească interbelică la 

                                                           
4 Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Vol. I: 
Promovarea idealului Unirii Basarabiei, Transilvaniei și Bucovinei: 21 Martie – 15 
Decembrie 1917; Vol. II: Basarabia pe calea Unirii cu România: 16 Decembrie 1917 
– 8 Aprilie 1918 / Marius Diaconescu, Andrei Florin Sora (coord.), București, Edi-
tura Ars Historica, 2018. 
5 Ibidem, vol. I, p. 7. 
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2004), conferențiar 
universitar la Facultatea de Litere a Universității de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova și a Uniunii Scriitorilor din România, Diana Vrabie și-a 
menținut, pe parcurs, nu numai interesul pentru temele de cerce-
tare predilectă (literatura de frontieră, literatura pentru copii, 
conceptul de autenticitate și imagologie etc.), ci a valorificat in-
clusiv direcții noi de investigație, orientându-și atenția inclusiv 
spre perioada interbelică. Astfel au rezultat volume cu o largă pri-
ză la publicul cititor de pe ambele maluri ale Prutului – Orașul 
Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza6, Ima-
ginea Iașilor în presa interbelică ieșeană7 și, mai recent, Chișinău: 
evocări interbelice8. 

Noul volum al autoarei reunește circa 200 de texte selectate 
de antologatoare din ziarele apărute în Basarabia anilor 1917-
1918 (Cuvânt Moldovenesc, Ardealul, Luminătorul, Soldatul mol-
dovan, România Nouă, Sfatul Țării, Școala Moldovenească, Basa-
rabia ș.a.), oferind publicului cititor posibilitatea familiarizării cu 
majoritatea covârșitoare a subiectelor aflate în atenția intelectua-
lilor și a opiniei publice din acea perioadă: lupta pentru autono-
mia Basarabiei în domeniile administrativ, economic, cultural; 
alegerea puterii supreme în ținut – Sfatul Țării; introducerea lim-
bii materne a populației majoritare din Basarabia ca limbă oficia-
lă în administrație și justiție, ca limbă de predare în școală și în 
serviciul religios în biserică, românii de peste Nistru și Basarabia 
etc. Totodată, așa cum pe bună dreptate menționează autoarea, 
textele cuprinse în volum descoperă informații foarte diferite des-
pre personalități istorice, întâmplări, evenimente cruciale, de ne-
găsit adesea în alte surse, dar și opinii, atitudini radicale ale unor 
personaje care au marcat epoca. 

                                                           
6 Diana Vrabie, Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza, 
Editura Muzeelor Literare, Iași, 2016. 
7 Idem, Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană, Iași, Editura Junimea, 2016. 
8 Chișinău: evocări interbelice. Ediție îngrijită de Diana Vrabie, București, Editura 
Eikon, 2018. 
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Ordonate conform criteriului cronologic, articolele incluse în 
prezentul volum permit urmărirea evoluției ideilor și atitudinilor 
care au reușit să modeleze opinia publică a societății basarabene 
în anii 1917-1918, culminând cu istorica decizie a Sfatului Țării 
din 27 martie / 9 aprilie 1918 de Unire a Basarabiei cu România. 

Constituind o contribuție esențială la reconstituirea unei 
etape istorice complexe și extrem de importante din istoria nea-
mului nostru, care i-a determinat întregul destin, păstrându-și re-
levanța inclusiv în zilele noastre și constituind o prețioasă sursă 
de educare în rândul tinerei generații a spiritului civic, a identită‑
ții și conștiinței naționale, pentru asigurarea progresului general 
al societății, noul volum al conf. univ. dr. Diana Vrabie va fi de un 
real interes și utilitate pentru toate categoriile de cititori, care vor 
găsi pagini instructive și teme dintre cele mai diverse ale istoriei 
noastre contemporane. 

 
 

Nicolae ENCIU 

doctor habilitat în istorie, director adjunct 
pentru probleme de știință al Institutului de Istorie, 

mun. Chișinău 
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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 

 
 
Apărută la inițiativa Bibliotecii Județele „Gh. Asachi” din Iași, 

în contextul marcării Centenarului Marii Uniri, prezenta antolo-
gie se adresează publicului interesat de acest eveniment cu sem-
nificative repercusiuni istorice, oferindu-i posibilitatea să pătrun-
dă mai bine în culisele acțiunilor ce au dus la realizarea acestui 
ideal național. E o antologie pentru consumatorul de istorie, pa-
sionat de trecutul istoric, dar și pentru toți cei care vor să-și înțe-
leagă nuanțat epoca, modelată de evenimentele anterioare, refle-
xele cărora au rămas imprimate pe retina publicațiilor periodice.  

Rolul presei în înfăptuirea Marii Uniri este unul covârșitor, 
dat fiind faptul că în perioada interbelică aceasta reprezenta 
sursa esențială de informare, având și rolul de formator și catali-
zator al opiniei publice. Libertatea presei din Basarabia este fa-
vorizată de instalarea Guvernului provizoriu de la Petrograd 
după Revoluția din februarie 1917 și menținută de patrioții con-
secvenți, între care Onisifor Ghibu, Pan Halippa, Simion Murafa, 
Nicolae Alexandri ș.a. Articolele de opinie, știrile, reportajele, in-
terviurile, anchetele devin veritabile fișe de temperatură ale unei 
epoci antenate în mișcarea națională a unificării. Am reținut arti-
cole aparținând diverselor specii jurnalistice, cu condiția ca ele 
să exprime o opinie referitoare la mișcarea națională. Astfel, vom 
găsi înregistrate, prin vocile autorilor, toate premisele care au 
contribuit la realizarea Marii Uniri, între care ședințele Adunării 
Guberniale a zemstvei, activitatea Partidului Național Moldove-
nesc, activitatea Adunării Întemeietoare, dar și a societăților 
moldovenilor din Odessa, Kiev, Rusia, care salută „Stăpânirea 
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Vremelnică şi noua orânduială”, recuperarea drepturilor națio-
nale și culturale, autonomia Basarabiei etc., acestea reprezen-
tând o platformă extrem de eficientă pentru pregătirea Marii 
Uniri. 

Volumul de față reunește circa 200 de texte, circumscrise 
unei tematici comune: realitatea politică, socială și culturală din 
Basarabia în perioada 1917-1918, edificatoare pentru acea oră 
de grație divină a istoriei noastre naționale, care a culminat cu 
Marea Unire. 

Articolele reunite în acest volum au fost identificate în ziare-
le apărute în Basarabia, prioritar în Chișinău și în Bălți, în cursul 
anilor 1917-1918. Am optat pentru această perioadă în ideea de 
a surprinde felul în care a fost pregătită și înfăptuită Marea Uni-
rea din 1918 și, respectiv, modul în care a fost reflectată, în presa 
timpului din Basarabia. Cele mai generoase mărturii sunt oferite 
de publicațiile Cuvânt Moldovenesc, Ardealul, România Nouă, Lu-
minătoriul, Soldatul Moldovan, Sfatul Țării, Școala Moldovenească, 
Glasul Moldovenesc, Basarabia, Bessarabski iujnâi krai, reperabile 
încă la această oră. Într-un peisaj politic zbuciumat şi contradic-
toriu, într-o societate angrenată în schimbări masive și într-o 
epocă în care publicațiile se mențineau cu dificultate, aceste re-
viste au reușit performanța de a menține linia necesară a conti-
nuității, devenind tribune autentice ale cauzei naționale. 

În chip firesc, nu avem pretenția unui demers inedit (exis-
tând deja numeroase antologii dedicate Marii Uniri). Am încercat 
să ne apropiem cu echidistanță de oferta publicistică, fără a nutri 
iluzia exhaustivității (altminteri utopică) și fără pretenția de a 
propune o infailibilă imagine a Marii Uniri (mai mult decât utopi-
că). Antologia își propune modestul demers de a completa anu-
mite registre ale memoriei noastre colective, prin relevarea unor 
texte ce vorbesc în numele celor care au contribuit la realizarea 
Marii Uniri.  

Axat pe presa din Basarabia, volumul nu constituie decât un 
prim pas într-un proiect mai amplu, care ar viza reflectarea Marii 
Uniri din întreaga presă românească din diverse regiuni: Buco-
vina, Ucraina, Ungaria etc. Evident, că acest criteriu geografic nu 
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este decât o soluție de compromis, care facilitează organizarea 
avalanșei textelor din presă, soluția ideală rămânând tratarea 
unitară a evenimentelor Marii Uniri din 1918. Mai mult, numărul 
mare de articole identificate ne-au forțat să ne reconfigurăm stra-
tegia de lucru pe parcursul cercetării. Astfel, prezentul volum, ca-
re urma să conjuge publicații din întreaga regiune a Moldovei, a 
reținut doar articolele din presa basarabeană, urmând să fie 
completat cu publicațiile apărute la Iași, Botoșani, Suceava, Galați 
etc., într-un volum ulterior. 

Drept repere de orientare științifică ne-au servit Dicționarul 
presei literare românești (1790-2000), ediția a III-a, de I. Hangiu, 
dar și Presa Basarabeană de la începuturi până în anul 1957 (edi-
ție îngrijită de Lidia Kulikovski), iar cercetarea și acumularea 
materialului a fost realizată în baza fondului de carte și de publi-
cații periodice ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din 
București, ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” 
din Iași, ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova din Chiși-
nău și ale Bibliotecii Arhivei Naționale a Republicii Moldova din 
Chișinău. În mod regretabil, nu toate publicațiile interbelice 
identificate, care ar fi putut oferi mărturii reprezentative, în pri-
vința înfăptuirii Marii Uniri, le-am putut găsi la momentul cerce-
tării. Este cazul revistelor Frăția românească, Foaia Basarabiei, 
Renașterea basarabeană, Unirea Basarabiei, Unirea din Bălți, Gla-
sul moldovenesc ș.a. Atinse de vicisitudinile sociale, arhivele au 
salvat doar fragmente din mărturiile vremii. Altminteri, nicio bi-
bliotecă din spațiul românesc nu are colecțiile complete ale pu-
blicațiilor care au apărut în epocă. În aceste condiții nu ne rămâ-
ne decât să ne consolăm cu acele numere reperabile ale publica-
țiilor atestate. 

Mai mult, nu toate publicațiile atestate ne-au putut oferi 
probe publicistice elocvente privind tematica dată, așa cum ni 
s-a întâmplat în cazul revistelor Răsăritul, Democratul ș.a. Au 
urmat mici bucurii, triste decepții. Au fost desfoliate colecții de 
publicații și arhive, ce conțin, într-un fel sau altul, referințe la ca-
uza națională. Am urmărit să coagulăm aspecte ale vieții sociale, 
politice și culturale, cu elanuri spectaculoase, dar și stagnări, 
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frânări, ezitări, complexe demoralizante. Având un pregnant 
scop didactic, sperăm ca elevii și studenții să identifice în ea un 
instrument eficient de lucru, descoperind detalii inedite ale culi-
selor politice și sociale. 

Cititorul va descoperi în paginile antologiei numeroase texte 
din revista Cuvânt Moldovenesc, care în perioada interbelică a 
contribuit decisiv la intensificarea mișcării naționale românești 
din Basarabia, coagulând întreaga elită intelectuală care, în ciuda 
ezitărilor de la început, și-a asumat rolul de a promova spiritul 
național printre moldoveni. În anul 1917, de pildă, Cuvânt Moldo-
venesc, alături de revista Luminătoriul au fost unicele publicații în 
limba română cu caractere chirilice. Începând cu data de 2 aprilie 
1917, Pan Halippa devine prim redactor-șef, promovând cu asi-
duitate idealul unirii. Evident, la o simplă contabilizare, se poate 
constata că prioritatea, în această antologie, o dețin, în chip pre-
vizibil, articolele din Cuvânt Moldovenesc. 

Prin colaboratorii săi, tribuni ai mesajului unirii, dar și învă‑
țători, preoți, țărani, aceste publicații au dat glas mesajelor politi-
ce mai multor fruntași români, dar și vocilor din popor care își do-
reau reîntregirea și care deplângeau starea deplorabilă a moldo-
venilor forțați să-și uite graiul și identitatea. Textele descoperă, în 
mod surprinzător, informații foarte diferite despre personalități 
istorice, întâmplări, evenimente cruciale, de negăsit adesea în alte 
surse, dar și opinii, atitudini radicale ale unor personaje ce au 
marcat epoca.  

Cititorii prezentei antologii vor identifica și alte numeroase 
pagini pline de efuziuni răscolitoare ale „chestiunii basarabene”, 
de probe uluitoare privind constituirea Sfatului Țării, de mărturii 
ce vizează actul Unirii Basarabiei cu România și, respectiv, insta-
larea administrației românești.  

Antologia se deschide cu un articol din ziarul Cuvânt Moldo-
venesc, din 12 martie 1917, cu un sugestiv titlu, Noi despre noi în-
şine, care anunță starea febrilă din societatea basarabeană și 
dorința sinceră de unire a tuturor românilor într-o singură țară: 
„Iar pentru aceasta, norodul trebueşte trezit la viaţă, trebueşte 
luminat şi povăţuit cu cuvântul de bine şi numai atunci ne vom 
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putea sprijini pe el. Atunci el singur, poate, îşi va râdica glasul 
pentru interesele sale naţionale, şi, fireşte, că aceasta va fi mult 
mai cu folos pentru neamul nostru”. Într-un context al polemici-
lor și disputelor politice pe tema Unirii Basarabiei, antologia se 
încheie cu Interviul dlui I.C. Grădişteanu, fost ministru şi naţiona-
list român, din revista Basarabia, din 5 octombrie 1918, în care 
este evaluată situația generală politică şi mai ales naționalistă 
din Basarabia. 

Criteriul ordonator al antologiei a fost cel cronologic, artico-
lele ocupându-și locul în funcție de data apariției. Acest criteriu ni 
s-a părut cel mai inspirat și cel mai în măsură să configureze pro-
cesul pregătirii marii uniri, înfăptuirea și impactul ei ulterior. Au 
fost incluse deopotrivă texte de autor, dar și anonime. Referințele 
bibliografice au fost trecute la începutul articolului.  

Deoarece ediția de față, pe de o parte, cuprinde texte din pe-
rioada interbelică, iar pe de altă parte, se adresează unui anumit 
cerc de cititori, ne-am străduit ca transcrierea în ortografia cu-
rentă a textelor să nu denatureze particularitățile lingvistice rea-
le ale epocii, eliminând inadvertențele. Am păstrat, prin urmare, 
stilul și limbajul specific fiecărui ziar pentru a menține culoarea 
locală. Pentru ziarele editate în limba română cu caractere chiri-
lice, am adoptat regulile de transliterare specifice, cu neînsem-
nate adaptări, care ar facilita înțelegerea textului de către citito-
rul de azi. 

Am menținut titlurile și subtitlurile originale, precum și sub-
linierile pentru a nu denatura accentele puse de autori. 

Articolele au fost reproduse in extenso, cu insignifiante ex-
cepții. Acolo unde lectura a fost imposibilă sau doar incertă, fap-
tul a fost marcat prin paranteze drepte – […]. Am recurs la 
parantezele drepte și în cazul în care am identificat autorul unui 
articol nesemnat. În transcrierea textelor ne-am condus după 
principiul de aur al editării științifice, și anume de a păstra tot ce 
reprezintă fapt real de limbă, specific autorului, și de a înlocui tot 
ce se datorează numai redactării vetuste. 

Cert rămâne faptul că publicațiile Cuvânt Moldovenesc, Ar-
dealul, Luminătoriul, Soldatul moldovan, România nouă, Sfatul 
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Țării, Școala Moldovenească, Basarabia ș.a. au reușit să surprin-
dă gândurile și atitudinile care au stat la baza sentimentului na-
țional al societății. Prin articolele de opinie adunate pe par-
cursul activității lor, aceste publicații au reușit să modeleze opi-
nia publică, punând bazele deciziilor politice de la Chișinău, care 
au dus, în consecință, la unirea tuturor românilor în anul 1918.  

 
Diana VRABIE 



17 

1 

Noi despre noi înşine 
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 21, 12.03.1917, p. 1) 

Am primit mai dăunăzi o scrisoare dela un prieten al „Cuvântu-
lui Moldovenesc”, care ne probozeşte, de ce nu râdicăm glasul pen-
tru interesele noastre naţionale. Iată câteva rânduri din această 
scrisoare: 

... Urmăresc număr cu număr tot ce scriţi. Văd, că vă doare ini-
ma de multe, că vă bateţi capul cu fel de fel de lucruri, dar pentru noi 
pentru starea norodului nostru, demult nu mai găsesc nimica în ga-
zetă... Se scrie, cum leşii sunt pe cale de a-şi căpăta neatârnarea poli-
tică, cum evreii şi alte neamuri din împărăţia rusască îşi dobândesc 
drepturi şi aşa mai departe. Şi numai moldovenii rămân în nemişca-
re. 

Şi ce însamnă aceasta? Oare moldovenii trebui să rămâe, ca mai 
înainte, robi? Nu. Nu se poate. Voi, cari ţineţi steagul „Cuvântului 
Moldovenesc” în mânele voastre, n-aveţi voe să tăceţi, ca şi cum aţi fi 
luat apă în gură. Trebui să strigaţi, căci altfel păziţi-vă de nemulţămi-
rea norodului... 

Aşa ne scrie prietenul „Cuvântului Moldovenesc”. Şi fiindcă pă‑
rerea dumisale despre feliul, cum ar trebui să fie purtată gazetă, o fi 
fiind, poate, şi la alţii, credem nimerit de a lămuri feliul nostru de a 
vedea lucrurile. 

Împotriva învinuirei prietenului nostru, că ne batem capul cu 
fel de fel de lucruri din lumea întreagă, trebui să spunem, că noi 
scrim despre faptele cele mai însămnate din lume, nu de dragul lu-
mei, ci pentru folosul moldovenilor noştri. Pân acuma ei au trăit în-
tr-un cerc strâmt de viaţă, în cât ştiau numai satul lor, volostea lor şi, 
cel mult, târgul lor de ţinut. Strâmtoarea cercului de viaţă a avut ca 
urmare scurtarea vederei sufleteşti la moldoveni. De aici mărginirea 
sufletească a lor; de aici potopul de credinţi deşarte, în care se înea-
că cei mai mulţi din ei; de aici aerul stricat în viaţa familială şi ob-
ştească la moldoveni, în care se înăduşă orice fiinţă cu un suflet mai 
curat şi cu avânturi mai înalte. 

Dându-le în gazetă priveliști din viaţa oamenilor din alte ţări – 
noi tindem să-i scoatem pe moldoveni la aer curat; noi vrem să-i în-
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văţăm a privi lucrurile şi altfel, decum s-au obişnuit ei a le privi; noi 
năzuim să-i deprindem cu feliul de a trăi al noroadelor luminate cu 
lumina ştiinţei. 

Lucrarea, cu care ne-am însărcinat, este grea şi mare şi în fugă 
nu se poate face. Cu ţipetele şi cu strigătele celor nerăbdători, ori 
cum, ea nu se poate face. Robia, în care zac moldovenii noştri, nu 
poate fi desfiinţată cu una cu două: lanţurile ei se pilesc cu o înceti-
neală spăimântătoare pentru cei nerăbdători. Dar cei înţălepţi ştiu, 
că „cu muncă şi îngăduială dinţii şorecuţului tae otgonul dela cora-
bie” şi că „cu încetul se face oţetul”. 

Aceasta ni este părerea despre purtarea gazetei şi acesta ni este 
şi răspunsul la nedumerirea celor nerăbdători, cari ar vrea, ca noi 
mereu să strigăm despre interesele naţionale ale neamului nostru. 
Noi credem, că strigătele noastre nu vor fi luate în samă, câtă vreme 
norodul nostru nu va fi în stare să le sprijine. Iar pentru aceasta, no-
rodul trebueşte trezit la viaţă, trebueşte luminat şi povăţuit cu cu-
vântul de bine şi numai atunci ne vom putea sprijini pe el. Atunci el 
singur, poate, îşi va râdica glasul pentru interesele sale naţionale, şi, 
fireşte, că aceasta va fi mult mai cu folos pentru neamul nostru. 

2 

Să voim  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 23, 19.03.1917, p. 1) 

Am văzut destui moldoveni privind cu îndoială marea preface-
re din viaţa împărăţiei noastre. 

Plecați sub jugul robiei de amar de vreme, moldovenii noştri 
s-au obişnuit cu gândul, că pentru îndurările noastre multe îndrep-
tare nu mai este. 

Câci, în adevăr, biserica noastră nu mai era un lăcaş, în care să 
înălţăm spre Cel Atotputernic o rugăciune adevărată. Rugăciunea se 
rostea pentru noi, iar noi n-o înţălegeam, fiindcă era în limba streină. 

Acesta era un păcat săvârşit înadins de orânduiala cea veche, 
care a apus, era un păcat împotriva bisericei lui Dumnezău. 

Şi fiindcă pe lângă altele multe nelegiuiri a fost cu putinţă şi 
această cea mai grozavă nelegiuire, – de aceea mulţi moldoveni de ai 
noştri mai cred, că nu ni-i chezăşluită încă cu desăvârşire mântuirea. 
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Dar credinţa aceasta este greşită. Rusia, rămasă în urma tuturor 
ţărilor în ce priveşte drepturile cetăţeneşti, a fost acum grabnic îm-
pinsă alături de alte ţări de cătră vremea, care nu stă la tocmeală. 
Toată lumea priveşte acum la marea prefacere, care se săvârşeşte 
înaintea ochilor noştri. Rusia nu mai poate da înapoi. A pornit înain-
te, ca să se mântue, iar îndărăt este perzarea. 

Şi orice rânduială s-ar aşeza de-acum la noi în împărăţie, ea va 
aduce mai multă dreptate pentru toţi, fiindcă acum oamenii cei mai 
de frunte ai ţării au purces să tragă brazda. 

Aşa dar îndoiala să se răsăpească din sufletul moldovenilor! Am 
fost şi suntem părtaşi la nevoile şi greutăţile împărăţiei şi de aceea 
avem dreptul deopotrivă şi la foloase. Am dat tot, ce ni s-a cerut de 
împărăţie, şi acum avem dreptul să ni se chezăşluiască slobozenia de 
a propăşi pe pământul nostru. 

Noua ocârmuire a şi rostit cuvântul de chezăşie: „drepturi naţi-
onale pentru toţi!” 

De aceea ne vom împărtăşi cu toţii din binefacerile prefacerei, 
ce se săvârşeşte. 

Dar va trebui pentru aceasta să ostenim cu toţii, ca prefacerea 
să se desăvârşească şi să se statornicească temeinic. Datori sântem 
să dăm ocârmuirei de azi ascultarea şi sprijinul nostru. 

Iar când se vor face alegerile în Adunarea întemeetoare şi când 
a fi să se croiască noul aşăzământ obştesc, nu alţii vor avea sarcina 
să se străduiască pentru drepturile noastre, ci noi înşine. 

De aceea umăr la umăr cu toate popoarele împărăţiei şi cu cre-
dinţă în Dumnezău – înainte! 

3 

Moldoveni şi ţâgani  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 25, 26.03.1017, p. 1) 

Sunt moldoveni, cărora li este ruşine să spue, că sunt Moldo-
veni. Care dintre noi n-a întâlnit moldovan după chipul şi asămăna-
rea moldovanului, dar care îţi vorbeşte în limbă streină. Pentru ce? 
El moldoveneasca o ştie şi cu moldoveni grăeşte. Dar îi este ruşine. 

Ştie Dumnezău singur, ce o fi gândind omul în mintea lui. O fi 
crezând, că aşa e mai pe boerie, o fi crezând că acela e grai pintre oa-
meni mai cu învăţătură, ori o fi gândind, că grăind limbă streină are 
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să fie mai mult preţuit de streini?! Singur Dumnezău ştie care este 
adevărul. 

Noi, însă atâta ştim, că nu-i boerie. Cu toate că ştim, că sânt şi 
boeri, cari nesocotesc graiul moldovenesc, noi atâta spune, că aiasta 
nici decum nu-i boerie, ci mai curând ţigănie, fiindcă e lucru ţigănesc 
să nesocoteşti graiul maicei tale. Nu-i nici învăţătură, de oarece omul 
cu învăţătură adevărată nu fuge nici de acei, în mijlocul cărora s-a 
născut şi a trăit, şi nici de graiul părintesc. Şi nu-i nici preţuit de stre-
ini, când îşi nesocoteşte neamul şi graiul. 

Nu poate fi preţuit de nimeni. Nu poate fi preţuit omul, care 
pentru un os de ros se leapădă de neamul şi de limba lui. De prieten 
ţi se arată prieten streinul, dar în adâncul sufletului său te socoate 
un om de nimica. Ceea ce faci tu, el n-ar face, decât dacă ar fi un om 
de nimica. 

Dumnezău a răspândit săminţii necurmate pe tot pământul. Vo-
ia Lui este ca săminţiile toate să se deosăbească una de alta. Dar vie-
tăţile de pe tot pământul sânt aşa de multe, că numărul lor nu se 
poate închipui cu mintea. Nici chiar soiurile nu se pot număra. 

Cine ar putea să spue, că se găsesc în lume două fiinţe asăme-
nea între dânsele? Cine a văzut în viaţa lui doi boi cu totul la fel, să 
nu-l poţi deosăbi pe unul de celalalt? Cine a văzut doi oameni cu to-
tul asămenea, asămenea la făptură şi asămenea la suflet? Cine a vă‑
zut doi oameni, a căror bunătate, ori a căror răutate să fie tot aşa de 
mare şi de acelaşi fel la unul, ca şi la celalalt? într-o pădure întreagă, 
în toate pădurile din lume, cine ar putea să găsască două frunze 
asămenea?! 

În pădurea aiasta a lui Dumnezău, care este pământul, stă no-
rod lângă norod, precum stă floarea lângă floare într-o livadă. Dacă 
ar fi un singur norod, ce pustiu ar fi pământul! închipuiţi-vă numai 
cu mintea o singură floare în tot cuprinsul pământului. Floarea 
aceasta n-ar mai avea nici un farmec pentru noi şi dela o vreme şi 
mirosul ni s-ar obişnui aşa de mult cu ea, în cât ne-ar plăcea aşa, cum 
ne place acum de pildă mirosul erbii ori al frunzei de stejar. 

Dar Dumnezău a împodobit pământul cu tot feliul de fiinţe şi de 
erburi; fieştecare în feliul ei, cu săminţii fieştecare cu firea şi cu po-
doabele ei. Fieştecare seminţie caută să se deosăbească de celelalte, 
pentru ca să fie o podoabă între dânsele. 
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Între oameni, în adevăr, este o săminţie, care ar vrea să se dez-
brace de firea ei, să se înnece în mijlocul altor neamuri şi să-şi piardă 
urma pe vecii-vecilor: sânt ţiganii. 

Cu toate că firea ţiganilor nu-i tocmai de lăudat, iată că nici ţi-
ganii nu pot să-şi piardă urma. 

Aşa cum sânt îmbogăţesc şi dânşii lumea cu firea lor deosăbită. 
Dumnezău nu-i lasă să se piardă, cu toate năravurile lor răle. 

Atât mai greu s-ar perde neamul moldovenesc, cu toate, că ne 
avem şi noi ţiganii noştri! 

4 

[Onisifor Ghibu], Acum ori nici odată  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 25, 26.03.1017, p. 2) 

Moldovenilor! Ne aflăm în împrejurări, în cari pân acuma nu 
ne-am văzut nici odată. Ni se face nouă un eczamen, după care se va 
dovedi, dacă mai sântem un popor vrednic de a ne bucura de drep-
turi în rând cu alte popoare. 

Înaintea revoliuţiei noi eram ocârmuiţi de alţii. Şi cât de rău 
eram ocârmuiţi, dar totuşi ne-am desprins în toate să ne lăsăm în 
nădejdea ocârmuitorilor. Singuri nu făceam pentru noi aproape ni-
mica. 

Acuma însă stăpânirea nouă a mărturisit, că pentru stăpânire, 
chiar cât de bine ar fi alcătuită, îi peste putinţă a îngriji de toate şi 
pentru toţi. Ea s-a pus pe a orândui bine poşta, drumurile de fer, via-
ţa economică şi financiară din Rusia întreagă şi afară de asta să scoa-
tă războiul la un capăt bun. 

Iar ceea ce priveşte celelalte părţi ale vieţii obşteşti locale, stă‑
pânirea a lăsat, ca poporul singur să se îngrijască de întocmirea ei. 
Ba mai mult decât atâta. Ea ne cheamă pe noi nu numai să ne întoc-
mim viaţa noastră pe loc, dar încă şi s-o sprijinim în lucrul ei greu, 
căci dela stăpânirea veche ea a primit o moştenire în neorânduială 
deplină. 

Fiind deprinşi a ne lăsa totdeauna în nădejdea altora, noi sân-
tem cu totul nepregătiţi pentru ceea, la ce ne cheamă stăpânirea. Dar 
să stăm nepăsători faţă de ceea ce se petrece, fiindcă singuri nu ştim 
ce să facem, ar fi o fărădelege, căci „acum ori nici odată” putem noi 
singuri să ne hotărâm soarta noastră. 
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Ce să facem atunci? La această întrebare e uşor de răspuns. 
Trebui să râdicăm sus steagul, pe care să fie scris unire. Trebui mai 
degrabă să ne arătăm ca o putere mare, ca şi pe noi lumea să ne ee în 
samă. Trebui să scoatem nevoile noastre la dezbatere în lumea largă. 
Trebui să ne pregătim pentru o luptă crâncenă cu duşmanii noştri, 
cari de o sută şi mai bine ani ne-au ţinut în bezna întunericului şi 
cari şi acuma n-ar vrea să ne vadă trăgându-ne la lumină. 

Şi toate acestea trebuesc făcute cât mai degrabă, pân ce nu-i 
pierdut timpul. 

„Acum ori nici odată să dăm dovadă la lume” că şi noi suntem 
un popor vrednic de a trăi pe acest pământ. 

5 

În unirea tuturor e puterea. Datoria boerimei 
moldoveneşti  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 26, 29.03.1017, p. 1) 

Vântul slobozeniei suflă mereu în tot largul Rusiei şi nimeni nu 
se mai uită înapoi spre trecutul, plin de nelegiuiri ai împărăţiei. Ceea 
ce s-a dobândit cu bărbăţia şi cu sângele răzvrătiţilor, va rămânea în 
veci spre folosinţa noroadelor din Rusia. Căci în toate straturile din 
târguri şi oraşe bucuria este mare pentru noile orândueli şi toţi se 
vor osteni să le păstreze. 

Chiar şi moldovenii noştri, cari se deprind aşa de greu cu o no-
uă stare de lucruri şi cari se mişcă aşa de târziu, încep să-şi rădice 
glasul, să se întrebe asupra viitorului nostru ca popor. 

Ca unii, ce înfăţişăm nădejdile moldovenilor cu gazeta noastră, 
ne bucurăm mult de aceasta, şi ne bucurăm cu atât mai mult, cu cât 
nădăjduim, că vor fi într-un gând cu noi moldovenii din toate stările. 

În curând vom desfăşura steagul nostru de luptă pentru apăra-
rea rânduelii celei nouă şi pentru dobândirea drepturilor naţionale, 
şi atunci fieştecare moldovan va avea prilejul să-şi facă datoria. 

Noi nădăjduim de pe acum, că va fi o mare sărbare a tuturor 
moldovenilor şi că nimeni în vremuri de acestea nu va fi purtat de 
gânduri streine, de gânduri de vrajbă între fraţi. Nădăjduim, că boe-
rimea, preoţimea şi învăţătorii din sate îşi vor da mâna, ca să înche-
ge rândurile poporului nostru. Mai cu samă boerimea moldovană 
are datorii mari de plătit faţă de Basarabia. 
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Ştim că puţini boeri s-au străduit pentru propăşirea limbei şi 
învăţăturei moldoveneşti în Basarabia şi pentru dobândirea de 
drepturi pe sama moldovenilor. Dar credem cu adevărat, că, dacă 
boerimea a făcut aşa de puţin pentru Basarabia moldovenească, apoi 
pricina a stat şi în împrejurările deosăbit de grele, din vremea rân-
duelii celei vechi. 

Acum lanţurile au căzut. Fiecare moldovan va putea să dee frâu 
slobod sufletului său, sătos de libertate (slobozenie) şi de propăşire. 

Dar boerii noştri pe lângă atâtea pilde măreţe din ziua de azi, 
mai au înaintea ochilor pilda măreaţă şi vie a înaintaşilor, a părinţi-
lor şi străbunilor lor. Nenumărate biserici şi mănăstiri din Basarabia 
stau mărturie pentru evlavia adâncă şi dragostea de neam a boeri-
mei noastre de odinioară. în biserici şi în mănăstiri şi-a găsit multă 
vreme adăpost graiul şi învăţătura moldovenească, prin osteneala 
boerilor, cari le-au înălţat în lauda lui Dumnezău. 

Piatra mucegăită de vreme a acestor lăcaşuri ne grăeşte nouă 
tuturor, dar mai ales boerilor. în umbra acestor ziduri zac îngropate 
oasele fericiţilor ctitori, cari au socotit întotdeauna trebile obşteşti 
mai presus de trebile lor de rând şi cari au trăit o viaţă binecuvânta-
tă de Dumnezău şi lăudată de norod. 

Cugetul ne poruncește tuturor să întrăm sub steagul luptei pen-
tru drepturi moldoveneşti. Dar boerilor noştri le mai strigă şi glasul 
de dincolo de moarte al celor, cari s-au străduit toată viaţa pentru 
binele moldovenilor. 

6 

[Octavian Goga], Învierea noastră  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 27, 2.04.1917, p. 1) 

Taina sfântă a învierii pătrunde astăzi sufletele noastre. Nici 
odată prăzdnuirea rădicării din mormânt a Mântuitorului n-a avut 
un înţăles mai adânc pentru norodul moldovenesc, ca în aceste zile 
de primăvară. Paștile de-acum sunt Paşti roşii de sângele vărsat pen-
tru apărarea moşiei, dar sunt mai ales Paşti luminate de cea dântăi 
rază, care însăninează cugetul tuturor neamurilor de pe cuprinsul 
fără hotar al împărăţiei ruseşti. 

Câtă asămănare între sărbătoarea învierii lui Hristos şi deştep-
tarea obştească a ţării petrecută subt ochii noştri! Ca şi fiul lui 
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Dumnezău norodul acesta a pătimit şi a fost bătut şi cu fiere a fost 
adăpat pentru împlinirea scripturii. Ca şi pe El cărturarii L-au vân-
dut, fariseii L-au ispitit. Dar tot ca Mesia din Nazaret norodul a spart 
lespedea de pe groapa lui, a înviat din morţi, strălucirea lui a străbă‑
tut pământul şi într-o clipă catapeteazma lumii s-a cutremurat şi au 
căzut capiştile idolilor. 

Minunată şi sfântă înviere au văzut săminţiile nenumărate ale 
Rusiei. Luptând pentru zdrobirea duşmanului pe câmpul de bătae, 
sufletul nostru s-a dezrobit pe sine. Întunerecul s-a sfărmat şi glasul 
slobod al inimei şi-a strigat toate durerile lui. Astăzi Rusia este ţara 
cuvântului scăpat din cătuşi, ţara dreptăţii obşteşti, care îmbrăţişea-
ză deopotrivă fericirea tuturor. 

Fraţi Moldoveni din scumpa noastră Basarabie, ridicaţi-vă frun-
tea să vedeţi şi voi sărbătoarea luminei. Şi învierea noastră s-a să‑
vârşit acum! Veniţi s-o cinstim în graiul dulce al strămoşilor şi să-i 
cerem revărsarea pe tot pământul moştenit din bătrâni. 

Să nu uităm învăţătura veche, că Dumnezău trimete numai atâ‑
ta dreptate pe pământ, câtă ştie să ceară sufletul în rugăciunile lui. 
De aceea, Moldoveni, să ne unim cu toţii în dragoste de moşie, de 
neam şi de limbă şi să spunem sus şi tare, că la masa acestui praznic 
sunt daruri şi pentru noi. 

Strâns legată de sânul puternicei ţări, pe care o apără cu sânge-
le ei, Basarabia învie şi prin lumină moldovenească vrea să trăiască 
înainte. 

Moldoveni, să binecuvântăm ceasul hărăzit de Dumnezău tutu-
ror noroadelor pentru mântuirea lor şi să ne pregătim să tragem 
brazda cea dintăi în ogorul proaspăt al deşteptării noastre. 
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[Onisifor Ghibu], La luptă în unire  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 27, 2.04.1917, p. 2) 

În vremurile aceste de prefacere, când se clădeşte din nou viaţa 
întregei împărăţii ruseşti şi când se hotărăşte soarta tuturor popoa-
relor, care trăesc în ea, noi moldovenii nu trebui să rămânem în ne-
lucrare. Noi sântem chemaţi a ne înfăptui visurile noastre de viaţă 
slobodă, potrivit cu însuşirile noastre naţionale. 
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Dacă pân acuma am dus o viaţă de robi nevinovaţi ai împărăţiei 
ruseşti, de azi înainte suntem slobozi şi ni-i îngăduit să fim ceea ce 
ne-a lăsat Dumnezău – moldoveni, sau mai bine zis – români. 

Dar slobozenia nu-i numai un drept, ci-i şi o datorie. Şi noi tre-
bui să dovedim, că suntem vrednici de a fi slobozi în aceste părți 
strămoșești dintre Prut şi Nistru, ba chiar şi peste Nistru, în care 
ne-am trezit de veacuri. Nevrednicia noastră din trecut ne-a dat robi 
legați pe mâna nenumăraţilor venitici în aceste părţi, ne-a aruncat în 
bezna întunericului şi a sărăciei, de cari s-ar înfiora străbunii noştri 
din vechea Romă şi nemuritorul nostru Vodă Ştefan-Cel-Mare? 

Şi care ni este datoria de cetățeni slobozi, de fii ai lui Traian, şi 
urmași ai lui Ştefan-Vodă-Cel-Mare. Singura noastră datorie este să 
ne facem vrednici de strămoșii noştri şi de slobozenia căpătată. Pân 
când nu vom ajunge a fi stăpâni pe ţara noastră, pân când alţii ne vor 
povăţui în viaţa obştească, pân atuncia noi nu sântem vrednici de 
măreţul nostru trecut. Noi trebui să ajungem a fi stăpâni şi pe părțile 
aceste, locuite de noi, şi pe soarta noastră. 

Cum putem atinge aceste scopuri? Prin lupta politică. Noi tre-
bui să dăm mână cu mână şi să întocmim din toate sufletele moldo-
veneşti o singură suflare – un partid naţional moldovenesc, care să 
lupte pentru autonomia moldovenilor, adecă pentru dreptul de a 
avea ocârmuirea lor deosăbită moldovenească, de a se lumina în 
şcolele lor moldoveneşti, de a se ruga lui Dumnezău în biserica lor 
moldovenească, de a se judeca la judeţurile lor moldoveneşti şi de a 
trăi după feliul şi însuşirile neamului moldovenesc. 

Cel dintăi prilej de luptă, partidul naţional moldovenesc înfiin-
ţat îl va avea la alegerile în Adunarea întemeetoare, care se va aduna 
în Petrograd pentru a hotărî feliul de ocârmuire a împărăţiei. În acea 
Adunare moldovenii, trebui să trimată numai deputaţi moldoveni, 
cari vor vorbi şi vor lucra pentru interesele naţionale moldoveneşti 
şi în rândul cel dintăi vor cere pentru moldoveni dreptul de sine-
ocârmuire. 

Alt prilej de luptă partidul naţional moldovenesc îl va avea la 
alegerile în zemstvă şi în ocârmuirile orăşane. Fiind noi moldovenii 
neamul cel mai numeros în Basarabia şi în unele ţinuturi, din Herson 
şi Podolia, – trebile de ocârmuire în aceste părţi trebui să încape în 
mânele moldovenilor, arătaţi şi sprijiniţi de partidul naţional mol-
dovenesc. 
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În sfârşit, prilejul de luptă îl vor da partidului naţional moldo-
venesc numeroşii streini cari au căpătat slujbele, pământurile, meş‑
teşugurile şi negustoria în părţile acestea moldoveneşti. Partidul na-
ţional moldovenesc va lucra spre a curăţi ogorul neamului nostru de 
neghina streinilor – începând dela episcop şi sfârşind cu cel din ur-
mă cinovnic, cari vor să înăduşe suflarea moldovenească. 

Acesta ar fi rostul partidului naţional moldovenesc şi toată su-
flarea moldovenească ar trebui să între în el, căci altfel moldovenii 
vor pierde şi ceea ce au, ajungând robi pe vecie a neamurilor străine. 

Moldoveni, ţinând minte, că în unire stă puterea, adunaţi-vă 
împrejurul steagului, care va fi degrabă rădicat de partidul naţional 
moldovenesc şi, în rânduri strânse porniţi la luptă pentru înfăptui-
rea în viaţă a slobozeniilor şi a drepturilor făgăduite. 
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Ştiri locale. Adunarea gubernială a zemstvei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 27, 2.04.1917, p. 4) 

În zilele de pe urmă în Chişinău a avut loc şedinţele adunării 
guberniale a zemstvei. La una din aceste şedinţi s-a dezbătut şi între-
barea învăţământului obştesc din Basarabia. Cei mai mulţi părtaşi ai 
adunării au mărturisit, că treaba învăţământului obştesc stă foarte 
rău, de oarece cea mai mare parte din copii, fiind moldoveni şi învă‑
ţătura fiind în limba rusască, ei după împlinirea şcoalei degrabă uită 
totul. Mai ales îi rău, că copiii nu pot să se înveţe macar a se ruga lui 
Dumnezău în limba mamă, câci şi legea lui Dumnezău se predă tot în 
limba rusască. Şi pecând nemţii, grecii şi jidanii, fiind mai puţini, îşi 
au şcoala lor, cei numeroşi, moldovenii, n-au dreptul de a avea şcoa-
la moldovenească. 

În urma dezbaterilor s-au luat următoarele hotărâri. Să se ceară 
dela ministrul învăţământului obştesc, ca predarea învăţăturei în 
şcolele începătoare să se facă în limba locală moldovenească şi să se 
ceară dela acelaş ministru, ca să fie mutat în Basarabia d-l. N. Halip-
pa, inspectorul învăţământului obştesc din gubernia Tavridei, care 
pe vremuri a fost mutat acolo din Basarabia, fiindcă-i moldovan şi se 
arătase binevoitor faţă de moldoveni. 
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[Onisifor Ghibu], Moldoveni, deşteptaţi-vă!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 28, 9.04.1917, p. 1) 

Odinioară moldovenii erau mai fericiţi în ţara aceasta, decât de 
câţiva zeci de ani încoace. Ei puteau trăi cu limba lor, cu obiceiurile 
lor, cu drepturile lor din bătrâni. Povăţuiţi la bine de cătră boerii şi 
de cătră preoţii lor, ei erau mulţămiţi cu ţara şi cu stăpânirea. 

Dar dela o vreme stăpânirea de sus s-a schimbat. Ea a vrut să-i 
facă pe moldoveni să se lipsească de tot ce au mai sfânt: de limba 
maicii lor şi de întreaga moştenire a părinţilor. In ceasul asprei pri-
mejdii boerimea şi prăoţimea i-a părăsit. Boerii s-au dat cu stăpâni-
rea, preoţii şi-au văzut de interesurile lor, lăsând turma fără păstori, 
în voia întâmplării. Nimeni nu mai căuta ce face moldovanul, cum 
trăeşte, ce doreşte; nimeni nu-l ajuta, nimeni nu-l îndruma, nimeni 
nu-l lumina. 

Vai de moldovan, săracul 
Îndărăt tot da ca racul, 
Nici îi era casă casa lui, 
Ci era strein în ţara lui. 
Toţi veneticii, în schimb, erau aici în Basarabia, ca la ei acasă. 

Bulgarii, lipovenii, armenii, jidanii, şi alte noroade trăiau aici ca în 
Hanaanul fericirilor. Limba lor era cinstită în biserică şi în şcoală, şi 
nimeni nu se gândea să le-o răpească. 

De bună samă, că de vină la starea noastră tristă era mai întăi 
de toate vechea stăpânire, care voia peirea noastră. Dar de vină am 
mai fost şi noi moldovenii, că ne-am lăsat călcaţi în picioare chiar în 
casa noastră. Dacă noi nu ne-am fi dat bătuţi cu una cu două, nimeni 
nu ni-ar fi putut face ceva şi astăzi am fi şi noi un neam luminat şi 
puternic. De vină au fost boerii şi preoţii noştri, cari s-au lepădat de 
norod şi s-au dat pe partea celor tari. Blăstămul urmaşilor noştri îi 
va ajunge pe toţi, cari şi-au vândut sufletul şi neamul! 

Dar cum zice moldovanul: Fie noaptea cât de întunecoasă, tot 
se face odată ziuă. Aşa s-a făcut şi pentru noi ziuă. Sânt 5 săptămâni, 
de când Dumnezău a prăbuşit vechea stăpânire vinovată, care ţinea 
popoarele în robie şi în întunerec. În locul ei a venit o nouă ocârmui-
re, care are dragoste pentru noroade şi care cinsteşte de-o-potrivă 
pe fiecare, ca pe o făptură a aceluiaşi Dumnezău din cer. Stăpânirea 
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cea nouă a dat cetăţenilor Rusiei toate slobozeniile omeneşti, şi în 
chipul acesta a răsărit însfârşit soarele dreptăţii şi pentru moldo-
veni. 

Astfel ni s-a deschis şi nouă calea spre drepturile noastre naţi-
onale şi atârnă numai de vrednicia noastră, ca să punem mâna pe ele 
şi să ne folosim de ele. Acuma e datoria boerimei şi a preoţimei din 
Basarabia să se pue în fruntea moldovenilor dela ţară şi să lupte îm-
preună pentru aceste drepturi, cari s-au chezăşluit tuturora. Dacă 
boerimea nu va vrea, să-şi aducă aminte, că e sânge din sângele nos-
tru şi trup din trupul nostru, noi o vom socoti ca duşmană a noastră 
şi vom merge împotriva ei. Şi dacă preoţii vor uita, ca pân acuma, că 
ei trebui să fie lumina lumei şi sarea pământului, noi ne vom lepăda 
de ei. Căci astfel de preoţi nu sânt păstori, ci lupi în pele de oae. Şi de 
lupi ne-am săturat! Noi dorim o preoţime, care să-şi ia crucea sa ca 
Hristos şi să meargă în fruntea norodului, iar nu ca Iuda, să se uite la 
averi şi să uite de cele sfinte. 

Dar noi nădăjduim, că şi boerii şi preoţii vor înţălege glasul sân-
gelui şi glasul vremii şi se vor aduna cu toţii sub steagul naţional 
moldovenesc pentru a-l duce la izbandă. Prin unirea tuturor, deci, cu 
Dumnezău înainte – spre drepturile noastre sfinte! 

Să ne deşteptăm! 
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[Onisifor Ghibu], Moldovenilor, uniţi-vă!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 28, 9.04.1917, p. 2) 

Vremurile de răstrişte şi de asuprire au trecut! Revoliuţia ru-
sască a alungat vechea stăpânire vinovată, care ţinea popoarele Ru-
siei în robie şi întunerec. 

Lanţurile robiei s-au sfărâmat şi cu toţii sântem slobozi de aici 
înainte. Şi pentru noi, moldovenii, a sosit acum ceasul cel mare. De o 
sută şi mai bine de ani am trăit sub cea mai crudă apăsare. Toată 
truda noastră a fost pentru alţii; tot sângele nostru s-a vărsat pentru 
streini – nimeni nu ni-a dat nimic, totul ni s-a luat pentru alţii. Limba 
părinţilor noştri era hulită: moldovanul era batjocurit, el era strein 
în ţara lui. 

Dar de-acuma vechea umilire a încetat şi noi moldovenii vom 
putea avea toate drepturile, pe cari le au alte noroade ale Rusiei. Dar 
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aceste drepturi trebui să ni le ştim a căuta, căci degeaba nu ni le va 
da nimeni. Pentru a ni le putea căuta cât mai bine, e nevoie, ca între-
gul neam moldovenesc să fie unit într-un gând și într-o simțire. Ade-
că toți moldovenii, boeri şi ţărani, preoţi şi mireni să alcătuiască o 
obşte mare, să vestească în lume dorinţele noastre şi să stăruiască 
pentru împlinirea lor. Dacă nu vom alcătui o astfel de unire, nimeni 
nu ne va băga în samă, şi de dorinţele şi de drepturile noastre nimic 
nu se va alege. 

De aceea, noi, o mână de moldoveni de neam, ne-am sfătuit şi 
ne-am hotărât să alcătuim această unire, căreia îi zicem partidul na-
ţional moldovenesc şi în care va trebui să între fiecare moldovan, ca-
re doreşte binele neamului. 

Aici mai jos vă arătăm pe larg programul partidului, adecă sco-
purile, pentru care va lupta partidul naţional moldovenesc. 

Moldoveni, bucuraţi-vă, că a sosit în sfârșit vremea, în care vă 
puteţi hotărî înşivă soarta voastră naţională! Adunaţi-vă cu toţii în 
jurul steagului naţional, desfăşurat de cătră partidul naţional în pro-
gramul de mai jos şi ziceţi din toată inima: 

Să fie într-un ceas bun! 
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[Onisifor Ghibu], Ce s-a făcut pân acuma pentru treaba 
moldovenească  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 28, 9.04.1917, p. 3) 

Revoliuţia rusască ne-a trezit ca dintr-un somn adânc pe toţi 
moldovenii. Încă din cele dintăi zile ale ei ne-am dat sama, că a sosit 
şi pentru noi vremea, ca să ne punem pe lucru pentru a putea do-
bândi drepturile, de cari se bucură şi celelalte noroade ale Rusiei. 
Deci cei câţiva oameni din jurul gazetei noastre au chemat la sfat pe 
unii moldoveni din Chişinău, pentru ca împreună să hotărască lucra-
rea, ce trebui începută. Cei chemaţi au fost de părerea, că vremurile 
de acum trebui să-i strângă pe toţi moldovenii într-un partid naţio-
nal, care să lupte pentru drepturile moldovenilor. Făcându-se pregă‑
tirile pentru înfiinţarea partidului, s-a alcătuit şi un program naţio-
nal, care a fost alcătuit la început de vr-o 20 de oameni din Chișinău. 

Cum fiecare lucrare mare trebui să aibă în fruntea ei un om, ca-
re să o orânduiască, aşa şi noi ne-am gândit să alegem un preşedinte 



30 

al partidului, care să-l povățuiască. Toţi au fost de părerea, că acest 
om nu poate fi altul, decât domnul Vasile Stroescu, un boer moldo-
van, care a ajutat ani de zile pe frații noştri din Transilvania. Dân-
du-le pentru şcoli şi pentru biserici aproape un milion de ruble. 
Domnul Stroescu a primit să fie preşedinte şi într-o scrisoare, pe ca-
re a dat-o celor doi oameni trimeşi dela noi la domnia sa la Odesa, 
spune, că îşi dă totul pentru ţară: întreaga minte, întreaga inimă şi 
întreaga avere a sa. 

Trimeşii noştri la Odesa au căutat să vadă ce au făcut moldove-
nii noştri, aflători acolo. Deci ei au făcut două adunări cu studenţii, 
studentele şi ofiţerii moldoveni, dela care au aflat, că în Odesa sunt la 
vr-o patruzeci de mii de soldaţi moldoveni, cari cu mare dor aşteaptă 
să fie povăţuiţi în ce priveşte datoriile naţionale. După ce ofiţerii în 
frunte cu inimosul ştabs-căpitan Catelii au iscălit şi ei programul, s-a 
hotărât să se ţie la Odesa o mare adunare a ostaşilor moldoveni, în 
care cu toţii să păşască pentru înfăptuirea dorinţelor naţionale. 

Între aceea cercul moldovenilor din Chişinău s-a mărit din zi în 
zi. În mijlocul lui a venit şi preacuviosul arhimandrit Gurie, care s-a 
pus cu toată inima pentru treaba moldovenească, domnul gheneral 
Donici, care s-a hotărât să se ducă şi la adunarea dela Odesa, domnul 
P. Gore, partaş în uprava zemstvei guberniale, domnul M. Glavce, 
preşedintele zemstvei ţinutale din Chişinău, domnul V. Anghel, pre-
şedintele zemstvei ţinutale din Orhei, domnul V. Herţa, un boer cu 
cele mai alese simţiri moldoveneşti şi o mulţime de alţi moldoveni, 
boeri, preoţi, slujbaşi, ofiţeri, şi soldaţi, hotărâţi să lupte cu toţii pân 
la sfârşit pentru izbândirea programului naţional. 

Mărindu-se atât de tare cercul, s-a simţit nevoia de a se alege în 
chip vremelnic în sfat mai mic al partidului şi astfel s-a alcătuit un 
comitet naţional vremelnic, de 15 feţe, în frunte cu domnul Stroescu 
ca preşedinte, domnii Gore şi Herţa ca tovarăşi ai preşedintelui şi P.I. 
Halippa ca secretar. 

Acest comitet s-a pus pe lucru, ca să strângă pe toți moldovenii 
în partidul Naţional. Când cu toţii vor fi uniţi şi vor lupta umăr la 
umăr, nu-i putere, care să le mai poată sta împotrivă. 

Avem cele mai frumoase nădejdi, că nu peste mult vă vom pu-
tea da veste despre multe alte lucruri bune, cari au început a se face 
şi cari vor fi spre binele moldovenilor. 
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[Onisifor Ghibu], Ziua cea mare a moldovenilor la Odesa 
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 29, 12.04.1917, p. 2) 

Decând s-a început războiul crunt, partea cea mai însămnată a 
moldovenilor nu sunt pe la casele lor. Ei sunt pe front, pentru a apă‑
ra ţara de duşmanul, care vrea s-o încalce, sau sunt prin unele orașe 
ale țării, unde se pregătesc de luptă. Astfel aceste vremuri de prefa-
cere adâncă a trebilor din lăuntrul Rusiei de mai multe zeci de mii de 
moldoveni îi găsesc la Odesa ca soldaţi. 

S-ar fi putut oare, ca aceşti vr-o patruzeci de mii de soldaţi mol-
doveni, cari îşi aşteaptă din zi în zi clipa plecării la război, să nu-şi 
aducă aminte de datoria lor naţională moldovenească? 

Dar iată-i, că ei se strâng într-o mare adunare naţională pentru 
a spune lumii, care sunt dorinţele moldovenilor. De trei ani de zile ei 
îşi varsă sângele pentru ţară, acum ei îşi cer şi drepturile lor dela ţa-
ră, pentru apărarea căreia luptă. Soldaţii moldoveni în frunte cu ofi-
ţerii lor de toate treptele, pân la gheneral, se adună pentru a striga în 
largul lumei, că ei vor să se bucure de toate drepturile, cari le-au fost 
făgăduite rână acum; că ei vor să trăiască slobozi în ţara lor. Până 
acum ei se simţeau streini în țara lor. De aici încolo ei vor, ca Basa-
rabia să fie autonomă, adecă să se ocârmuiască singură, şi ei să poa-
tă trăi aici nestingheriţi, cu limba lor şi cu obiceiurile lor. 

Dragi soldaţi moldoveni! 
Prin glasul vostru vorbeşte însăşi dreptatea vecinică. Voinţa 

voastră e însăşi voinţa lui Dumnezău. Nimic nu i se mai poate împo-
trivi ei! 

Fiţi tari; fiţi sus! 
Mergeţi pe calea cea dreaptă, pe care vă povăţuesc ofiţerii voş‑

tri. Faceţi-vă datoria faţă de ţară şi alungaţi, prin vitejia voastră, pe 
duşmanul dincolo de graniţele iui! Iar ca moldoveni, chemaţi să vă 
spuneţi dorinţele în adunarea cea mare de duminică, la 16 Aprilie, 
strigaţi, ca să audă ţara întreagă şi toată lumea: Vrem Basarabia au-
tonomă, cu toate drepturile noastre naţionale! 

Faceţi, ca ziua de duminică, la 16 Aprilie, să rămâe ca cea mai 
mare zi din întreaga istorie a Basarabiei. 
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Duhul cel sfânt din cer să vă umbrască şi să vă povăţuiască pe 
calea cea bună, pentru că de-acum să putem începe cu toţii viaţa 
nouă! 

Cu Dumnezău înainte! 
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I.A. Buzdâga, învăţător, Cătră învăţătorii Basarabiei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 29, 12.04.1917, p. 2-3) 

(Cu prilejul adunării lor în Chişinău) 
O adâncă durere trebui să-l cuprindă pe fiecare moldovan, care 

aruncă o privire în dările de samă despre ţara noastră. Moldovenii, 
deşi sânt cei mai mulți la număr, sânt cei mai înapoiați în știință şi în 
cultură. 

De unde vine oare aceasta? 
Este oare moldovanul mai prost dela fire, decât toate celelalte 

popoare de pe lume? Doamne fereşte! Doar vedem eşiţi din sânul 
nostru oameni învățați, cari au ocârmuit nu numai Basarabia, ci în-
treaga împărăţie, ca de pildă mitropolitul Petru Movilă odinioară, po-
etul Antioh Cantemir, o mulţime de foşti miniştri, de profesori, depu-
taţi şi fel de fel de slujbaşi înalţi. Dar care-i pricina rămânerii în urmă 
a moldovenilor? Noi credem, că adevărata pricină e aceea, că ei n-au 
avut școli. Odinioară Basarabia era una cu Moldova şi cu Bucovina de 
astăzi. Dacă în aceste două ţări am cerceta starea lucrurilor, am putea 
vedea, că moldovenii de-acolo sânt cu mult mai înaintați, decât ai 
noştri, şi aceasta din pricina ceea, că ei au avut şcoli, care i-au lumi-
nat. 

Dar şi în Basarabia au fost şi sânt şcoli, – se va zice. E adevărat, 
dar aceste şcoli sunt prea puţine şi prea mici, şi mai ales ele nu sunt 
în limba norodului. Dacă ne uităm în toate ţările din lume, vedem, că 
pretutindeni şcolile sânt în limba norodului, deoarece fiecare neam 
poate învăţa cu adevărat numai în limba sa. O vedem aceasta şi la 
ruşi. Ei şi-au făcut pretutindenea şcoli în limba rusască, iar nu în lim-
ba franţuzască sau englezască, măcar că aceste limbi sunt mult mai 
alese şi mai înaintate. De ce nu şi-au făcut ruşii şcoli englezeşti sau 
franţuzeşti? Fiindcă-i la mintea omului, că fiecare neam nu se poate 
lumina decât în limba sa. Iar noi moldovenii am fost cu totul lipsiţi 



33 

de şcoli în limba noastră. Grecii, jidanii şi nemţii din Basarabia sânt 
mai înaintaţi decât noi, fiindcă ei îşi au şcolile lor, în limba lor. 

Iată de ce mare însămnătate este pentru noi şcoala moldove-
nească, singura care ne va putea lumina. Odinioară au fost, pe ici pe 
colo, şcoli moldoveneşti şi în Basarabia. Dar stăpânirea cea veche 
le-a închis şi în locul lor a făcut şcoli ruseşti, gândind să ţie astfel pe 
moldovan în întunecime. 

Prăbuşindu-se vechea stăpânire vinovată şi ajungând la putere 
oameni luminaţi, cari vor să chezăşluiască tuturor oamenilor şi nea-
murilor slobozeniile omeneşti şi naţionale, a sosit în sfârşit vremea, 
ca să li se facă şi moldovenilor dreptate, dându-li-se școală în limba 
lor. Partidul naţional moldovenesc, alcătuit acum, are în programul 
său printre altele şi lupta pentru luminarea moldovenilor în şcoli 
prin limba lor. Iată ce zice un pont din programul partidului: „În şco-
lile de toate treptele, adecă dela cele mici pân la cele înalte, limba de 
predare să fie limba naţională a poporului. Limba rusască se va învă‑
ţa în şcoli ca obiect de predare (învăţătură deosăbită). În toate satele 
şi oraşele să se facă şcoli bune cu cât mai mulţi ani de învăţătură şi 
toţi copiii să fie îndatoriţi a învăţa la acele şcoli”. 

Noi ca învăţători ai neamului moldovenesc trebui să ne bucu-
răm, că partidul naţional vine să lupte pentru dobândirea unui vis 
frumos, care ne-a frământat şi pe noi totdeauna. Datoria noastră es-
te, ca înainte de toate să ne înscriem şi noi fiecare în acest partid şi 
să luptăm pentru înfăptuirea întregului program al lui. 

Dar ca învăţători, noi mai avem datoria să ne gândim în toate 
amănunturile la treaba noastră şcolară şi să spunem ocârmuitorilor 
noştri ce trebui să facă, pentru ca ea să se îmbunătăţească cât mai 
curând. 

Iată ce credem noi, în privinţa aceasta: 
1. Mai întăi de toate să se ee măsuri, ca în fiecare sat şi sătu-

cean, cu cel puţin 30 de copii, trecuţi de 7 ani, să se facă câte o şcoală, 
la care să fie datori a umbla toţi băeţii şi toate fetele. (Cum de-aici în-
colo li s-a dat şi femeilor drept de glăsuire, e neapărat de nevoe, ca şi 
fetele să fie date la şcoală). 

2. Limba de predare în satele moldoveneşti să fie limba moldo-
venească. Limba rusască se va învăţa deosăbit. Toate cărţile de şcoa-
lă vor fi în limba norodului. Dregătoriile şcolare ale ţării să ee măsuri 
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grabnice pentru întocmirea astor fel de cărţi. Ele să îmbrăţişeze pe 
lângă alfabetul rusesc şi pe cel latinesc. 

3. Să se alcătuiască cât mai curând un plan de învăţământ mol-
dovenesc. 

4. Să se alcătuiască în fiecare sat câte un sfat şcolar, care să ee 
în mână treaba şcolară. 

5. Învăţătorilor moldoveni de astăzi să li se ţie cursuri de câteva 
săptămâni, spre a li se da îndrumările, de care au nevoe. Fiindcă 
mulţi învăţători sânt la război, să se ceară dela stăpânire, ca ei să fie 
lăsaţi acasă, cum au fost lăsaţi şi învăţătorii din alte ţări. 

6. Pentru a putea da învăţătorilor toate cunoştinţele, de cari vor 
avea nevoe, să se tipărească cât mai curând o revistă pedagogică (un 
jurnal) sub numele de „Şcoala moldovenească”, care să iasă de cel 
puţin două ori pe lună; să se mai tipărească apoi o bibliotecă peda-
gogică moldovenească; să se adune un congres pedagogic moldove-
nesc şi să se întocmească conferinţe (citiri) învăţătoreşti pe ţinuturi, 
cel puţin de patru ori pe an. 

7. Deoarece învăţătorii moldoveni sânt puţini, faţă de cât ar 
trebui pentru luminarea poporului, să se ee măsuri grabnice, ca încă 
la toamnă să se deschidă cel puţin patru şcoli de învăţători, două 
pentru băeţi şi două pentru fete, ca cel puţin peste 2-4 ani să putem 
avea un număr mai mare de învăţători. Ca profesori şi profesoare la 
aceste şcoli să fie aduşi profesorii moldoveni de pe la feliuritele şcoli 
din toate părţile Rusiei. Cărţile trebuitoare pentru aceste şcolii nor-
male s-ar putea tipări de-o-cam-dată după cele din Transilvania sau 
România. 

8. Sfatul şcolar al ţării să fie din moldoveni şi tot din moldoveni 
să fie şi inspecţia şcoalelor. 

9. Să se întocmească pentru învăţători lefuri cât mai bune, pen-
tru ca ei să se poată jertfi cu totul luminării poporului. 

Acestea sânt lucrurile, pe cari noi trebui să le punem în vederea 
tuturor, şi numai pe această cale credem, că se vor putea deştepta 
moldovenii la o viaţă nouă, vrednică de vremurile de acum, şi numai 
astfel vor putea ajunge ei fii luminaţi ai neamului lor şi sprijinitori 
vrednici ai ţării. 
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[Onisifor Ghibu], Cătră preoţimea moldovenească  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 31, 19.04.1917, p. 1-2) 

Cu prilejul adunării preoţilor în Chişinău la 18 aprilie 1917 

Bunul Dumnezău s-a milostivit şi a înlăturat dela cârma ţării 
stăpânirea veche, care uitase cu totul porunca creştinească a dragos-
tei de norod. Sute de ani au gemut noroadele Rusiei sub apăsarea 
ocârmuitorilor fără de milă, cari le robeau şi trupurile şi sufletele. 

Neamul nostru moldovenesc a avut să îndure din partea aces-
tor ocârmuitori asupririle cele mai crunte. Mai mult decât toate cele-
lalte noroade ale Rusiei el a fost lipsit de orice drepturi naţionale şi 
osândit sau să piară, sau să rămâie în întuneric şi în robie, ruşinân-
du-se însuşi de starea sa. Bietul moldovan ajunsese să se simtă stre-
in în lui şi adeseori să se ruşineze chiar de neamul său. 

Dar să nu mai încercăm a ne aduce aminte toate durerile, pe 
cari le-au îndurat timp de peste o sută de ani, căci asta numai ne-ar 
întrista şi mai tare, ci să mulţămim tatălui Ceresc, că, în sfârşit, ne-a 
scăpat de asupritori şi a adus la cârma ţării oameni cu dragoste pen-
tru norod. Sub stăpânirea cea nouă avem nădejde, că în sfârşit şi noi 
moldovenii vom ajunge stăpâni pe drepturile noastre naţionale. 

Dar cum în viaţa politicească a ţărilor fiecare dobândeşte de 
fapt numai atâta, cât dovedeşte că e în stare să câştige şi să păstreze 
singur, s-ar putea întâmpla, că cu toată schimbarea stăpânirei, noi să 
rămânem şi mai departe lipsiţi de ceia ce ni se cade. Noi va trebui să 
ne cucerim înşine drepturile, cari ştim că ni se cuvin, căci dacă vom 
aștepta să ni le dee alţii de-a-gata, vom aştepta în zădar. 

Mai mulţi moldoveni cu durere de inimă pentru neam, gândin-
du-se la toate acestea, au aflat de bine să înfiinţeze o mare obştie a 
întregului neam moldovenesc, care să lupte cu armele vieţii politice 
moderne pentru dobândirea drepturilor noastre. Această obştie, nu-
mită Partidul Naţional Moldovenesc a adunat până acum sub steagul 
său un mare număr de moldoveni luminaţi, printre cari şi coopera-
torii şi învăţătorii moldoveni, apoi o mulţime de ţărani, de muncitori 
şi de ostaşi moldoveni. 

Dar lucrarea cea mare e abia începută. Partidul trebui să adune 
la sânul său toată suflarea moldovenească: ţărani şi boieri, preoţi şi 
mireni, bărbaţi şi femei. Căci numai fiind cu toţii uniţi vom fi în stare 
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să cucerim, ce avem de cucerit. În trecut preoţimea moldovenească 
n-a luptat cum ar fi trebuit pentru drepturile norodului nostru, aşa 
cum a luptat de pildă preoţimea românească din Transilvania, şi ei 
s-au plecat la voia stăpânirei vechi, uitând norodul în întunerec şi 
robie. De acum înainte ea a trebui să se pue însă în fruntea norodu-
lui şi să-l povăţuiască în trebile naţionale, notrivit vremurilor şi ne-
voilor de acum. 

Dacă fiecare preot va lucra în satul său după ideile democratice 
şi naţionale ale stăpânirei celei nouă, cari sânt şi ideile partidului 
nostru, putem fi încredinţaţi, că neamul moldovenesc se va trezi la o 
nouă viaţă de mulţămire şi de fericire. 

Norodul moldovenesc încredinţat că toţi fiii lui trebui să fie una 
în aceste remuri grele, se simte datori să amintească prin noi preoţi-
mei aceste cuvinte, pe cari le-a zis Mântuitorul cătră ucenicii săi şi 
cari se pot înţelege acum ca cuvintele poporului cătră toţi fiii săi: 

„Rămâneţi întru Mine şi eu întru voi. Precum mlădiţa nu poate 
să aducă roadă întru sine, de nu va fi în viţă, aşa nici voi, de nu veţi fi 
în Mine. Eu sunt viţa, voi mlădiţele. Cel ce locueşte întru Mine şi Eu 
întru el, acela aduce roadă multă, căci fără de Mine nu puteţi face 
nimic. 

De nu va rămânea cineva întru Mine, se va scoate afară, ca mlă‑
diţa, şi se va usca, şi o vor aduna, şi o vor băga în foc, şi va arde. 

De veţi rămânea întru Mine şi cuvintele Mele de vor rămânea 
întru voi, orice veţi vrea, veţi cere şi va fi vouă.” (Ev. Ioan. 15, 4-6). 

Aşa dară, cine nu va rămânea cu norodul său, acela se va scoate 
afară, se va arunca în foc şi va arde. 

Noi credem însă că în sânul neamului nostru nu va fi nici un 
singur om cu simţire, care să nu sprijinească din tot sufletul toate 
gândurile bune ale poporului. Căci acum nu mai este ca sub stăpâni-
rea veche, când cineva era socotit drept separatist dacă lupta pentru 
binele moldovenilor. Astăzi se cere anume dela fiecare om să-şi întă‑
rească poporul, pentru că Rusia nu va putea fi tare decât când toate 
popoarele ei vor fi luminate şi puternice. în aceste împrejurări preo-
ţimea moldovenească va trebui să fie în fruntea norodului. Dacă ea 
va şovăi şi nu va duce norodul pe căile cele bune, pe cari le-au în-
sămnat povăţuitorii lor din partidul naţional, norodul se va împrăş‑
tia, şi atunci va fi vai şi amar şi de turmă şi de păstor. 
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Credinţa noastră este că cea dentâi datorie a preoţimei moldo-
veneşti de-o-camdată e ca să se înscrie în partidul naţional şi să se 
îndatoreze a câştiga şi poporul pentru acest partid. Apoi să lucreze 
mână în mână cu trimeşii comitetului partidului, ca la alegerile de 
deputaţi pentru Adunarea întemeetoare să fie aleşi oamenii însăm-
naţi de partid şi cari vor avea să lupte acolo pentru înfăptuirea pro-
gramului nostru. Mai departe preoţimea va avea să lucreze pentru 
naţionalizarea bisericii, aşa cum se cere în punctul al 6-lea al pro-
gramului partidului, adecă ca biserica moldovenească să ajungă au-
tonomă cu mitropolit moldovan în frunte, în seminar să se înveţe în-
văţăturile în limba moldovenească şi în toate bisericile să se facă 
slujbile în limba moldovenească. 

Să ne întoarcem cu toţii la norodul nostru, să-l întărim, să-l 
ajutăm, să-l luminăm, pentru ca să nu ne osândească cei de azi şi 
cei din viitor că l-am fi putut ridica, dar n-am avut destulă dragoste 
pentru el. 

Cu aceste cuvinte frăţeşti vă întâmpină comitetul vremelnic al 
partidului naţional moldovenesc în aceste clipe, când întreaga preo-
ţime din Basarabia se adună la sfat în Chişinău. 

Bunul Dumnezău să trimată în mijlocul dumneavoastră un duh 
bun, care să vă lumineze minţile şi să vă întărească inimele pentru a 
putea lucra cu folos pe sama mult încercatului norod moldovenesc. 

Comitetul vremelnic al partidului naţional moldovenesc. 

15 

[Onisifor Ghibu], Cum merge treaba moldovenească  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 31, 19.04.1917, p. 2-3) 

Deşteptarea neamului 

Înfiinţarea partidului naţional moldovenesc a stârnit în toată 
Basarabia o mare însufleţire. Moldovenii s-au trezit deodată, ca prin 
minune, şi vin acuma în sânul partidului, fiind încredinţaţi, că prin 
unirea tuturor vom putea ajunge la bine. La redacţia noastră vin zil-
nic zece, şi chiar sute de oameni, ca să afle despre ce se face şi să dee 
şi ei mâna de ajutor pe cât se poate. De vr-o cinci săptămâni încoace 
nu trece zi, în care să nu se ţie aici vr-o adunare moldovenească. La 
unele zile au fost şi la o sută de oameni, toţi dornici de a se împărtăşi 
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cu sufletul neamului, care acum se deşteaptă la viaţa nouă. Adunări-
le aceste, la care au luat parte printre mulţi alţii şi părintele arhi-
mandrit Gurie, generalul Donici, ştabs-căpitanul Petrovici, comisarii 
ţinuturilor alavce din Chişinău şi V. Anghel din Orhei, d.d. P. Gore, 
V. Herţa, M. Razu, A. Botezat, protoiereul Gobjila şi mulţi alţi moldo-
veni luminaţi, ca doctori, advocaţi, preoţi, învăţători, ofiţeri, soldaţi, 
muncitori şi ţărani – zic adunările acestea se pot socoti ca adevărate 
sărbători naţionale ale neamului moldovenesc. Ele sunt înainte ves-
titoarele deşteptărei moldovenilor. 

 

Obştea învăţătorilor moldoveni  

Învăţătorii moldoveni, adunaţi la Chişinău în zilele de 10-13 
Aprilie, au alcătuit o obştie naţională a lor numită: „Asociaţia învăţă‑
torilor moldoveni şi a învăţătoarelor moldovence din Basarabia şi de 
dincolo de Nistru”. Această obştie va lupta pentru învăţătura moldo-
venească în şcolile moldoveneşti şi pentru prigătirea învăţătorilor 
moldoveni, după trebuinţele vremurilor de-acum. Asociaţia a hotă‑
rât să scoată peste câteva săptămâni şi o revistă pedagogică sub nu-
mele de „Şcoala Moldovenească”. Mai departe a hotărât să ceară de 
la Zemstva gubernială, ca să adune peste câteva săptămâni pe chel-
tuiala ei pe toţi învăţătorii moldoveni la nişte cursuri moldoveneşti 
şi să dee un sprijin bănesc revistei mai sus pomenite. 

Avem nădejde, că această obştie va izbuti să adune pe toţi învă‑
ţătorii moldoveni la un loc. Atragem luarea aminte a tuturor acelor 
învăţători şi învăţătoare, cari încă nu s-au înscris la această obştie 
s-o facă cât mai curând, de oarece vor avea un mare folos pe urma ei. 
Plata pe un an e de trei ruble. Adresa de-o-camdată la „Cuvânt Mol-
dovenesc”. 

 

O faptă creştinească şi moldovenească 

Într-una din zilele trecute a venit la redacţia noastră un preot 
moldovan, care a vrut să afle câte ceva despre treburile moldove-
neşti. Auzind despre alcătuirea partidului naţional moldovenesc, 
precum şi despre strângerea tuturor moldovenilor într-o mare ob-
ştie, care să lupte pentru drepturile naţiunii, cucernicul părinte a 
simţit o vie bucurie în sufletul său. În ochi îi strălucea o fericire ce-
rească şi glasul a început să-i tremure, când a vrut să rostească câte-
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va cuvinte. Deodată numai iată că-şi duce mâna la buzunar şi scoţân-
du-şi punga, întinde redactorului nostru suma de 500 ruble pentru 
acoperirea măcar a unor părţi din cheltuielele partidului. 

– Te rog să primeşti de-o-cam-dată această sumă de la mine. 
Dacă o mai fi nevoe, voi mai împlini pe urmă. Dar să nu-mi scrii nu-
mele nicăieri – căci nu voesc să mă ştie lumea. 

Astfel a zis părintele, ca un bun creştin, care nu vrea să ştie 
stânga, ce face dreapta. 

Dumnezău să-i răsplătească acestui bun moldovan fapta inimii 
sale şi să-i dee câţi mai mulţi urmaşi gândului lui. 

 

Adunarea ostaşilor moldoveni la Odessa  

Adunarea aceasta mare avea să se ţie duminica la 16 Aprilie, 
dar a fost amânată pe ziua de 18 Aprilie, când vor avea loc şi sărbări-
le muncitorilor. Mai pe larg despre această sărbare va fi scris în nu-
mărul viitor. 

 

Cătră studenții moldoveni 

Fraților! 
În aceste vremuri mari neamul moldovenesc așteaptă de la voi 

să vă puneți în slujba lui. Toți acei, cari simțiți în vinele voastre sân-
gele moldovenesc și cari vreți să fiți adevărați fii ai neamului, veniți 
cât mai degrabă aici, ca umăr la umăr cu noi să lucrați pentru orga-
nizarea moldovenilor. 

Frate moldovene! 
Nu uita, că într-acestea vremuri hotărâtoare neamul moldove-

nesc s-a adunat într-un partid moldovenesc, în care trebui să intre 
fiecare fiu al neamului moldovenesc. 
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[Onisifor Ghibu], Ce vrea partidul naţional moldovenesc  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 32, 23.04.1917, p. 1) 

Cu toate că programul partidului naţional moldovenesc a fost 
făcut cunoscut prin tipar, atât în limba moldovenească, cât şi în cea 
rusască, totuşi se simte nevoia ca să stăruim şi mai amănunţit asu-
pra lui, pentru ca să-l înţăleagă cât mai bine şi moldovenii şi cei de 
alt neam. 
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Mulţi se întreabă: de ce moldovenii şi-au făcut un partid deosă-
bit al lor; de ce nu s-au lipit ei mai bine la alte partide politice din 
Basarabia, ca şi pân acuma? 

Acestora le răspundem: moldovenii ar fi vrut încă demult să-şi 
facă un partid al lor, cum au toate neamurile din lume, dar stăpâni-
rea cea veche i-a împiedecat. Pe puţinii moldoveni luminaţi şi cu tra-
gere de inimă pentru norod stăpânirea aceasta i-a alungat din Basa-
rabia prin locuri depărtate, ca să li se piardă urma şi norodul să ră-
mâe fără povăţuitori. Stăpânirea voia ca în chipul acesta să-i facă pe 
moldoveni să uite ce sunt ei şi ce au de făcut în lumea aceasta. 

Căzând aceasta stăpânire nedreaptă şi venind în locul ei oa-
meni cu dragoste pentru slobozeniile omeneşti şi naţionale, era lu-
cru cum nu se poate mai firesc, ca moldovenii să se adune la un loc şi 
să încerce a face pentru binele lor ceea ce vechea stăpânire nu i-a lă‑
sat să facă. Democraţia rusască, care a făcut revoliuţia, a spus doar 
pe faţă, că ea vrea să chezăşluiască slobozenia tuturor noroadelor. 
Povăţuitorii de astăzi ai Rusiei lasă aşa dară toate noroadele să lu-
creze după cum cred ele pentru binele lor şi al ţării. Dar binele aces-
ta trebui să şi-l facă fiecare, căci nimenea n-o să-l facă altora de-a 
gata. 

Cine să-i dee de pildă moldovanului tot de ce are el nevoe, dacă 
nu se va mişca singur? 

O să vie alţii să-i îmbie ce-i trebui lui? 
Dacă ar fi aşa, atunci n-ar trebui să mai fie deloc partide politice 

în ţară, ci să fie numai stăpânirea, care să dee tuturora totul de-a ga-
ta. Dar aşa ceva nu vedem, ci dimpotrivă, vedem în Rusia întreagă 
tot feliul de partide, cari toate luptă după chibzuiala lor pentru în-
făptuirea binelui. 

Aşa s-au gândit şi moldovenii să-şi facă partidul lor. Pân acum 
ei au făcut parte din fel de fel de partide, după cari însă nimic n-au 
folosit. Acum ei s-au încredinţat că numai printr-un partid al lor vor 
putea ajunge la izbândirea gândurilor lor sfinte. 

Ce vrea partidul moldovenesc? Răspunsul la această întrebare e 
scurt: el vrea Basarabia să fie autonomă şi ca moldovenii să aibă 
dreptul de a trăi slobozi în această țară. Unii răuvoitori zic că parti-
dul moldovenesc ar avea de gând să obijduiască pe locuitorii de altă 
limbă ai Basarabiei. Aceasta nu e adevărat! Partidul vrea, ce e drept, 
binele moldovenilor, – căci pentru aceasta s-a alcătuit el, – dar el lasă 
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şi pe toate celelalte noroade din Basarabia să trăiască în deplină slo-
bozenie. Sau ar vrea cineva, ca partidul să nu-şi bată capul cu mol-
dovenii? Dar atunci cine le va avea de grijă? 

Şi iarăşi zic alţii că partidul naţional fiind moldovenesc nu e de-
mocratic, căci democraţia e internaţională, adecă mai presus de toa-
te naţiile. De fapt partidul nostru e cât se poate de democratic: el 
vrea ca moldovanul să trăiască cu limba sa, căci o limbă internaţio-
nală în care ar vorbi toate noroadele nici nu este. Dar oare ruşii nu 
vor să se lumineze şi ei în limba lor, ucrainenii în a lor, litvacii în a 
lor, gruzinii în a lor, şi aşa mai departe întocmai ca şi noi? 

Sunt oare în privinţa aceasta naţionaliştii ruşi, duşmani ai de-
mocraţiei? Doamne fereşte! De ce să fim atunci socotiţi ca reacţio-
nari, adecă ca nişte oameni cari vor să ţie la stările vechi, noi cari 
vrem ca moldovenii să se lumineze şi să se înstărească cât mai mult 
şi ca acelaşi lucru să-l facă şi celelalte noroade din Basarabia, pentru 
a putea fi stâlpi cât mai puternici ai Rusiei? 

Alţii mai clevetesc, că noi nu suntem bucuroşi de revoliuţia 
rusască şi de stăpânirea cea nouă. Dar, pentru Dumnezeu, cine are 
mai mult drept să se bucure de căderea vechei stăpâniri, ca tocmai 
noi moldovenii, cari am avut atâta de suferit pe urma ei? Noi binecu-
vântăm din toată inima revoliuţia, care a făcut să răsară soarele slo-
bozeniei şi sântem gata să jertfim totul pentru deplina ei izbândire. 

Nu, fraţi moldoveni şi fraţi basarabeni! Partidul naţional mol-
dovenesc, bucuros pân în adâncul inimei de revoliuţia rusască, e ho-
tărât să lupte alături de toate noroadele Rusiei pentru aşăzarea 
slobozeniilor democratice. El nu vrea alteva decât să se înfăptuiască 
aceste slobozenii şi pentru moldovenii atât de obijduiţi pân acum. 
Căci, dacă nu le va avea grija partidul, ei vor rămânea şi de aici încolo 
uitaţi de toţi, ca şi până acum. 
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G. Nastas, Despre moldovenii înstreinați  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 32, 23.04.1917, p. 2) 

Trăim un moment din cele mai însămnate şi mai frumoase din 
viaţa noastră naţională. Fruntaşii neamului nostru moldovenesc 
s-au adunat la Chişinău pentru a arăta că norodul moldovenesc se 
uneşte cu stăpânirea nouă a Rusiei şi pentru a cere „sus şi tare” 
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drepturile noastre moldoveneşti de cari am fost lipsiţi de o sută de 
ani încoace de cătră stăpânirea veche. 

Dreptul limbii moldoveneşti în biserică, în şcoală şi administra-
ţie, dreptul – să fim noi moldovenii stăpâni pe pământul nostru stră-
moşesc, – iată ce cer patrioţii noştri cei buni şi luminaţi. 

Dar e mic numărul patrioţilor noştri, căci mulţi din ei au murit 
în război pentru viitorul împărăţiei, în nădejdea că acest viitor va fi 
fericit şi pentru neamul nostru. Mulţi alţi moldoveni sânt departe de 
ţară şi nu pot lua parte la adunările celor, pe cari soarta nu l-ea arun-
cat prin streinătate. 

Cu toate acestea, numărul fruntaşilor noştri ar trebui să fie 
mult mai mare. Pentru că din mijlocul neamului nostru au eşit sute 
de doftori, advocaţi, învăţători, preoţi, dascăli, ba chiar şi episcopi şi 
profesori universitari. Eşiţi din poporul moldovenesc, hrăniţi şi învă‑
ţaţi din munca şi sudoarea lui, aceşti oameni sunt datori să-şi râdice 
glasul şi să ceară pentru poporul, care le-a dat viaţă, – drepturile, 
cari i-se cuvin. Unde sunt aceşti oameni? De ce nu s-aude glasul lor? 

Ei tac; ei sunt nepăsători de soarta neamului, din care au eşit; ei 
nu simt durerea şi năcazurile, pe care le-a îndurat şi le îndură nea-
mul nostru. 

Cuprinşi de alte griji şi interese, ei, încetul cu încetul şi-au pier-
dut toate legăturile sfinte cu poporul moldovenesc: au uitat cu nepă‑
sare limba părinţilor lor – dulcea şi frumoasa limbă moldovenească; 
au uitat datinile şi obiceiurile neamului; au uitat chiar şi numele 
sfânt al poporului, care ca un părinte bun şi iubitor, i-a născut şi i-a 
crescut, – numele de moldovan. S-au înstreinat, s-au nimernicit 
chiar, şi azi li-i ruşine să se numească moldoveni. 

Iată de ce numărul oamenilor luminaţi în vremea de faţă e atât 
de mic, pe când numărul nemernicilor înstreinaţi e atât de mare. Iată 
de ce poporul moldovenesc nu găseşte tot sprijinul trebuincios pen-
tru apărarea şi cererea drepturilor şi intereselor sale de viaţă. 

Astăzi a sunat glasul, când aceşti fii rătăciţi trebui să se întoarcă 
în sânul norodului moldovenesc şi să-şi pue toate puterile pentru a-l 
ajuta să-şi „croiască altă soartă”. 

Şi trebui ca ei să se grăbească a se întoarce cât mai degrabă, 
căci pe urmă va fi târziu. 

Când va sosi ziua sfântă în care neamul moldovenesc va căpăta 
toate drepturile cuvenite, – aceşti rătăciţi şi înstreinaţi nu v-or avea 
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loc în sânul neamului. Neamul va avea toată dreptatea să le spue lor 
cuvintele Mântuitorului: „Depărtaţi-vă de la mine, netrebnicilor! 
Căci flămând am fost, şi nu m-aţi hrănit; însătat am fost, şi nu m-aţi 
adăpat; gol am fost, şi nu m-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţe am 
fost, şi voi nu m-aţi mângâiat”. 

18 

Tineretul moldovenesc la luptă  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, 33, 26.04.1917, p. 3) 

Zilele acestea ne-a venit o veste îmbucurătoare din Soroca. 
Douzeci şi trei de ucenici moldoveni din clasele de sus ale ghimna-
ziei de acolo, adunându-se la sfat, au hotărât să se alipească la parti-
dul naţional moldovenesc şi să pornească la lupta sfântă rentru câş-
tigarea tuturor drepturilor norodului lor. 

Despre aceasta hotărâre a lor tinerii de la Soroca ne-au dat de 
ştire printr-o frumoasă scrisoare, care le face multă cinste şi care va 
fi pomenită cu laudă de cătră toţi urmaşii noştri. Nu ne putem opri 
de a nu tipări aici această scrisoare, şi suntem încredinţaţi, că ea va 
mişca multe suflete moldoveneşti. 

Iată ce scriu tinerii dela Soroca. 
„Noi ghimnaziştii moldoveni din ghimnazia Sorocei foarte 

ne-am bucurat, când am înştiinţat din gazeta „Cuvânt Moldovenesc” 
că s-a alcătuit un partid naţional moldovenesc cu scopul, ca să do-
bândească pentru ţara noastră drepturile de sineocârmuire şi de 
propăşire pe calea luminei, alături de Rusia mare. Şi iată noi răspun-
dem la strigarea partidului naţional şi ne punem sub steagul lui mă‑
reţ. Noi ne recunoaştem moldoveni, măcar că stăpânirea veche 
punea toate puterile, ca să ne facă ruşi prin învăţătorii noştri. 

Stăpânirea veche n-a câştigat decât ura noastră împotriva ei; 
toate uneltirile stăpânirei vechi de a stârpi iubirea noastră cătră ţa-
ră, cătră limba şi obiceiurile vechi ale țării, – n-au fost deajuns, ca să 
ne omoare. Şi acuma noi sântem toţi gata să sprijinim steagul naţio-
nal moldovenesc şi vă încredinţăm cu iscăliturile noastre, că, pre-
cum până acum, tot aşa şi înainte vom răspândi ideile naţionale prin 
moldoveni, din cari mare parte încă se află în bezna întunericului. 
Noi vom căuta să le desholbăm lor ochii la starea lucrurilor. Simţim, 
că fără povăţuirea partidului, puterile noastre sunt încă slabe, de 
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aceea aşteptăm cu toţii îndrumări pentru începerea lucrării în folo-
sul neamului nostru. 

Suntem încredinţaţi, că toţi cari au un suflet moldovenesc, – în-
văţătorii, ucenicii, ca şi noi, boerii, preoţii, ostaşii şi ofiţerii şi sătenii 
plugari vor urma pilda noastră şi-şi vor rădica glasul a 2 milioane de 
suflete, ca să sprijine steagul de luptă, rădicat pentru dobândirea 
drepturilor călcate. 

Să nu arăte nimeni la lume, că norodul moldovenesc s-a mişălit 
sub jugul streinilor şi s-a lepădat de naţia lui. Să-şi aducă aminte de 
luptele crâncene ale strămoşilor noştri împotriva duşmanilor, cari se 
stăruiau să-i şteargă de pe faţa pământului! 

Să strige fiecare moldovan: Trăiască Basarabia autonomă, tră-
iască moldovenii slobozi. 

Cetind această scrisoare, inima ni se umple de bucurie. Iată pe 
moldovenii despre cari atâţia ani se spunea, că dorm somnul cel de 
moarte! La cea dintâi rază a soarelui slobozeniei, ei se deşteaptă şi 
merg la luptă. Binecuvântată fie slobozenia, care ne-a trezit la viaţă! 

Iar voi tinerilor, dela Soroca, să trăiţi şi să sprijiniţi din toate 
puterile neamul moldovenesc în aceste mari vremuri de prefacere! 
Noi vă primim cu dragoste în mijlocul nostru şi vă îmbrăţişăm, ca pe 
nişte fraţi ai noştri. Fiţi bineveniţi între noi! Pasul vostru va sluji 
drept pildă ghimnaziştilor moldoveni din celelalte oraşe, cari cu toţii 
trebui să râvnească la binele şi înălţarea neamului. 

Aveţi încredere în steaua cea bună a neamului; nu vă pierdeţi 
nici o clipă nădejdea. Dumnezeu din ceri ne va ajuta, şi puterile 
noastre unite ne vor duce la izbândă! 
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G. Nastas, Pe muncă!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 34, 30.04.1917, p. 1) 

Schimbarea stăpânirei din Rusia ne-a adus nouă, moldovenilor, 
drepturile, care ne-au fost răpite de cătră stăpânirea cea veche: 
dreptul limbei moldoveneşti în biserică şi în şcoală. 

Însă ca să ne putem bucura de aceste drepturi, trebui mult, 
foarte mult să muncim, căci fără muncă şi fără osteneală de nimică 
nu te poţi bucura. N-avem destule cărţi bisericeşti în limba moldo-
venească; n-avem nici o carte moldovenească pentru învăţământul 
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şcolar. Aceasta însamnă, că nouă ne lipsesc mijlocele cele mai trebu-
incioase, prin ajutorul cărora am putea să ne bucurăm de drepturile 
câştigate. 

Ca să avem fericirea a auzi Cuvântul Dumnezăesc în biserică în 
limba noastră mamă şi a vedea pe copiii noştri învăţând carte în 
aceaşti limbă, – trebui, cu orice preț şi orice muncă, să căpătăm, să 
dobândim acest mijloc pentru fericire: să căpătăm cărţile trebuin-
cioase pentru biserică şi şcoală. Ce-i de făcut, ca să izbândim întru 
aceasta? 

Iată ce-i de făcut, după părerea mea. 
1) Trebui să se alcătuiască o comisie pentru tipărirea şi răspân-

direa cărţilor bisericeşti în limba moldovenească. Această comisie va 
fi alcătuită din preoţi şi dascăli moldoveni, cunoscători buni în ale 
limbii moldoveneşti, şi în ale cântărei noastre bisericeşti. Comisia va 
pune toate silinţele şi va încerca toate mijloacele pentru a izbândi să 
se tipărească cărţi de-ale noastre în tipografia Eparhială din Chişi-
nău. Afară de aceasta, comisia va lucra în toate chipurile, ca să cape-
te dezlegarea a tipări cu ajutorul stăpânirei cărţi moldoveneşti în 
tipografia sinodală, care e întemeiată anume pentru tipărirea cărţi-
lor trebuincioase în biserica pravoslavnică. Biserica noastră are cea 
mai mare şi mai neapărată trebuinţă de sfânta biblie în limba mol-
dovenească. O carte ca aceasta nu poate să fie tipărită într-o tipogra-
fie obişnuită, ci numai într-o tipografie atât de mare şi de bogată, 
cum e Tipografia Sinodală de la Petrograd. 

Pe lângă tipărirea cărţilor bisericeşti, comisia va căuta toate 
mijloacele şi va pune cea mai mare îngrijire pentru tipărirea cântări-
lor noastre bisericeşti. În privinţa aceasta comisia va trebui să ţie 
samă şi să se folosască de frumoasele cântări ale neîntrecuţilor noş‑
tri cântăreţi bisericeşti de pe la mănăstiri. 

2) Trebui să se întocmească o altă comisie din învăţători şi pre-
oţi moldoveni pentru alcătuirea, tipărirea şi răspândirea cărţilor mol-
doveneşti pentru viitoarele şcoli moldoveneşti. Ea va alcătui cărţi – 
de cetire, de religie, de aritmetică, de gheografie şi altele. Având în 
vedere marea însămnătate a cântecelor pentru învăţământul şi buna 
creştere a copiilor, comisia şcolară numai decât va trebui să se îngri-
jască şi de alcătuirea și tipărirea unui număr de cărţi cu cântece naţi-
onale pe noate. Material pentru astfel de cărţi se va găsi îndeajuns în 
mulţimea de cântece moldoveneşti populare, care s-au tipărit până 
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acuma în „Cuvânt Moldovenesc” şi în frumoasele culegeri de coruri 
şcolare și de colinzi alcătuite de Chiriac Movilă Teodorescu şi alţii. 

Dacă am izbândi să alcătuim şi să tipărim toate cărţile arătate 
mai sus, am putea atuncea, cu drept cuvânt, zice, că temelia şcolei 
moldoveneşti e pusă. 

Ce-i drept, la început ne-a fi cam greu cu învăţătorii, căci toţi în-
văţătorii moldoveni au învăţat la şcoli ruseşti. Dar să nădăjduim, că 
prin munca noastră a tuturor si mai ales prin munca a însăşi învăţă‑
torilor se va înlătura şi acest neajuns. 

Aşa dar, iată ce trebui de făcut, pentru ca să ne putem bucura 
de toate drepturile câştigate. La aceasta trebui să se gândească în-
tregul neam moldovenesc. La aceasta mai cu samă trebui să se gân-
dească oamenii învăţaţi ai neamului nostru. 
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Ştiri locale. Din ţinutul Bălţului  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 34, 30.04.1917, p. 3-4) 

Am primit din partea comitetului de voloste dela Slobodzia Băl-
ţului următoarea înştiinţare: 

Noi delegaţii din volostea Slobodziei Bălţului, întrunindu-ne as-
tăzi la 23 Aprilie 1917, în număr de 30 oameni, supt preşedinţia dom-
nului Dumitru Ivanovici Bujor, preşedintele comitetului de voloste, – 
am găsit de cuviinţă să dezbatem nevoile neamului nostru moldove-
nesc din Basarabia şi la urma urmei am primit următoarele hotărâri: 

1) Biserica noastră moldovenească din Basarabia trebui să fie 
desinestătătoare. Arhiereii noştri nu pot fi decât moldoveni. Ei tre-
bui să fie aleşi de cătră popor şi preoţime. Preoţimea asămenea tre-
bui să fie aleasă de cătră mireni. În toate satele moldoveneşti slujba 
dumnezăiască să se facă negreşit în limba noastră părintească. 

2) Şcoala noastră de asămenea trebui să fie adevăratul izvor de 
lumină şi ştiinţă. De aceea toată învăţătura în şcolile noastre să se 
facă în limba moldovenească. Limba rusască să se înveţe ca o învăţă‑
tură deosăbită, precum s-a învăţat pân acuma în şcolile orăşeneşti 
limba franţuzască şi cea nemţască. 

3) Judecata să se facă după legile, care le vom face noi prin ale-
şii noştri, şi să fie negreşit în limba moldovenească. Judecătorii nu 
pot fi decât numai aleşii de cătră popor. 
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4) Toţi breslaşii de pe la feliurite aşăzământuri să fie moldo-
veni, sau cel puţin să ştie limba moldovenească. 

5) Ucrainenii, bulgarii, ovreii, leşii, armenii şi celelalte neamuri, 
trăitoare în Basarabia, au toată voia să se înveţe şi să se roage lui 
Dumnezău în limba lor naţională. 

6) Toţi moldovenii basarabeni, chemaţi la oaste în timp de pa-
ce, să-şi facă această datorie negreşit în Basarabia. Comanda obişnu-
ită în oaste să se facă în limba moldovenească. Numai comanda cea 
mai înaltă să fie în limba rusască. 

7) Tot pământul din Basarabia – fie împărătesc, fie mănăstiresc, 
fie bisericesc, fie boieresc – să fie dat la poporani, care-l muncesc cu 
mânile lor, fără plată. 

Pentru cei bătrâni, caliciţi, neputincioşi şi cari nu se pot hrăni 
cu munca lor, Adunarea întemeetoare să le poarte de grijă. 

8) Colonizarea pământurilor basarabene prin colonişti străini, 
din alte ţări, să se oprească. 
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Cătră cliroşanii Bessarabiei  
(Luminătoriul, Chişinău, anul X, nr. V, mai 1917, p. 6-7) 

Părinţilor şi fraţilor duhovniceşti! Noi petrecim o vreme foarte 
grea şi însemnată. Petrecim o aşa vreme, când toate rânduelile bise-
riceşti, precum şi cele politiceşti şi obşteşti, să prefac în alt feli şi 
când noi toţi trebui să primim parte în zidirea vieţii bisericeşti din 
nou şi să ne arătăm socotinţele şi cugetările sale despre alte resur-
suri Bisericii Bessarabiei şi a neamului moldovenesc. Noi toţi trebui 
să ne lămurim şi să ne punem la cale, în ce feli să ne alcătuim din 
nou lucrurile bisericeşti, potrivit cu interesurile moldoveneşti, ca să 
ajungă şi Biserica noastră şi deşteptarea moldovenilor la o stare fru-
moasă şi înfloritoare. Iată pentru ce noi ne găsim nevoiţi să ne în-
toarcem cu un rugământ fierbinte cătră toţi cetitorii moldoveneşti 
ca să trimată redacţiei jurnalului nostru scrieri (articule) despre 
prefacerea şi înnoirea lucrurilor bisericeşti şi mai ales de soborul de 
loc a toată Rossiei şi despre cererile şi întrebările, care trebui dezle-
gat la sobor; aşijderea despre prefacerea ocârmuirei duhovniceşti şi 
despre înnoirea popoarălor şi alegerea preoţilor, despre prefacerea 
şcolilor duhovniceşti, despre nevoile şi dorinţile creştinilor moldo-
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veni şi despre nevoile Bisericei noastre şi dorinţile duhovniceşti ale 
moldovenilor. Toate acestea întrebări ale vremii de astăzi trebuesc 
dezvălite şi lucrate şi în jurnalul moldovenesc, care trebui să fie răs-
pândit în norod, cum să poate mai mult. Trebui să ţinem minte, că de 
acum interesurile duhovniceşti ale moldovenilor pot să fie îndestu-
late numai pe limba moldovenească şi pe această limbă trebui să fie 
dată lor aceea hrană duhovnicească, de care au ei nevoe. Aşijderea 
pe limba măldovenească, limba curată, de ţară, trebui să fie dezvălite 
şi lămurite cererile şi dorinţele creştinilor moldoveni. 

Foarte rugăm, ca să scrie în jurnalul nostru despre întrebările 
vremii şi pre cetitorii noştri mireni; pentru că acum lucrurile să pre-
fac spre bine cu silinţa de obştie şi a cliroşanilor şi mirenilor. Truda 
va fi plătită cu plata aşezată. 

Redacţia 
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P. Halippa, Moldovenii de peste Nistru  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul nr. 35, 3.05.1917, p. 1) 

Când se vorbeşte despre drepturile naţionale ale moldovenilor 
trăitori în Rusia, trebui să se înţăleagă, că vorba nu-i numai despre 
moldovenii din Basarabia, ci şi despre cei din gubernia Hersonului şi 
Podolia. Fireşte, că nu se ştie bine, cam câţi moldoveni să fie peste 
Nistru, dar se zice, că numărul lor ar ajunge la jumătate de milion de 
suflete. 

De altfel, nu-i vorba numaidecât de numărul moldovenilor de 
peste Nistru, ci de nevoile şi aşteptările lor. Şi atunci, când pe orice 
cărare se spune, că viaţa obştească n Rusia trebui să se întocmească 
pe temeiul acela, ca toate noroadele să capete dreptul la viaţă şi la 
înaintare, – apoi din numărul acestor noroade nu trebuiesc scoşi nici 
moldovenii dintre Nistru şi Bug. 

Şi lor, acestor moldoveni, cari sânt o mlădiţă din trunchiul mare 
al Moldovei, trebui să li se chezăşluiască slujba în biserică şi rugăciu-
nea în limba moldovenească; şi ei trebui să aibă pentru copiii lor 
şcoli în limba moldovenească; şi ei să poată să stee în faţa judecăţii şi 
a ocârmuirei locale cu limba strămoşască, şi aşa mai departe. 

Toate acestea sânt nişte drepturi fireşti, pe care nu le poate tă‑
gădui nimeni altora şi deci şi moldovenii de peste Nistru trebui să le 



49 

aibă. Şi că ei vor să le aibă, – iată-vă o scrisoare, pe care am primit-o 
de la un moldovan din gubernia Hersonului: 

„Domnule Halippa! Am de acum 76 de ani; ca mâne voi muri, da 
tot nu mă ndur să se stângă moldovenească. De aceea foarte vă rog 
şi vă poftesc să nu-i uitaţi nici pe moldovenii de pe malu Nistrului cel 
din stânga, din gubernia Hersonului. Că toate satele pe malu Nistru-
lui sunt moldoveneşti, da preoţii mai mult ruşi. Şi tare ni-i întuneric 
cu aşa slujire. Foarte ni-i sete de preoţi moldoveni, şi nu-i avem; deşi 
sunt unii moldoveni, tot ruseşte citesc. Mă rog să mă bucuraţi cu 
vre-un răspuns bun la cererea me. Filimon Marian”. 

Mărturisesc, că această scrisoare m-a înduioşat mult. Sânt vor-
be, rostite dintr-o inimă simţitoare şi de un suflet lipsit de mângâiere. 

Fraţi, moldoveni din Basarabia, să fim noi mângâetorii şi ascul-
tătorii durerilor moldovenilor de peste Nistru! 
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Andrei Murafa, preot, Trăiască Basarabia Autonomă!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 35, 3.05.1917, p. 2) 

Binecuvântat să fie Făcătoriul în veac. Am ajuns să văd o mă‑
reaţă adunare, o adunare moldovenească de preoţi şi mireni. I-am 
auzit strigând într-un singur glas: trăiască Basarabia autonomă! 
Preoţi şi mireni, bărbaţi luminaţi, în cari clocoteşte sângele moldo-
venesc, strigau: trăiască Basarabia autonomă! 

Fericită eşti tu, Moldovă, maica noastră, că ai fii vrednici în zile-
le aceste. Ei vor scoate norodul din întunericul cel adânc şi-l vor du-
ce pe calea luminei, pe calea învăţăturei moldoveneşti. Trăim clipe 
fară asămănare, clipe istorice. Amar de noi, dacă le vom scăpa. Amar 
de noi, dacă nu vom osteni la chemarea vremii! Blăstăma-ne-vor în 
veac urmaşii, ne vor dispreţui streinii şi Dumnezău însuşi se va în-
toarce dela noi. Adunămu-ne toţi fiii luminaţi ai ţării! 

Adunaţi-vă, preoţi, învăţători, adunaţi-vă toţi fiii Moldovei! Să 
lăsăm ura şi vrajba, căci toţi suntem fraţi, fiii Basarabiei. Maica noas-
tră nu-i săracă în fii luminaţi. Să ne trezim, să ne îndemnăm şi să ne 
ajutăm unii pe alţii. 

Fie cât de greu somnul fratelui, dacă vom bate la uşa inimei lui, 
mâne, poimâne, el s-a trezi şi va sluji neamului. 
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Destul ai fost plecat şi smerit, moldovene; fii de acum îndrăzneţ 
şi vrednic! Deşteaptă-te, moldovene, şi dă-ţi sama de rostul tău pe 
acest pământ al Basarabiei! Şi vei vedea, că viaţa ta este una cu viaţa 
neamului tău! Căci nu e în lumea aceasta om, care să nu tragă cătră 
neamul său şi să nu ostenească pentru fericirea lui. 

Când mi-aduc aminte de batjocurile, pe care le-a îndurat nea-
mul moldovenesc de la atâţia streini, îmi plânge inima, şi îndelunga 
noastră răbdare mă doare... Şi ne tot spuneau: „Din ce neam se trag 
moldovenii? trebui să fie ţigani; ori poate nu-s un neam? 

„Bine, ziceau alţii, dar unde-i cultura neamului acestuia, unde 
sunt moldovenii cu învăţătură? Or fi fost moldovenii vreodată neam, 
dar acum nu mai sunt.” 

Le răspund acestora c-au fost moldovenii neam, iar dacă au 
fost, sunt şi azi. Nedrept şi viclean au cuvântat atâţia streini, cari au 
mâncat pânea pământului nostru. 

Au fost şi sunt; şi dacă nu şi-au avut moldovenii cultura lor, – 
pricina e, că n-au voit-o streinii şi s-au temut de dânsa: pricina este, 
că au înăbuşit-o în faşă ţarizmul cel puternic şi hrăpăreţ, cu slugile 
lui; iar dacă n-am avut moldoveni cu învăţătură moldovenească, 
apoi, în rândul întăi, pricina este că ni i-a înjosit şi alungat din ţară 
cârmuitorii de eri. 

Acum destul! A venit vremea să arătăm vrednicia şi puterea 
neamului moldovenesc. Moldoveni şi moldovence, la lucru cu toţi 
pentru binele norodului moldovenesc. Daţi mână cu mână pentru 
Moldova noastră cea scumpă. Dumnezău ne a răsplăti însutit şi ne va 
binecuvânta norodul în veci-vecilor. Căci în unire este puterea: uni-
rea este în adevăr şi adevărul este dela Dumnezău! 

Acum ori nici odată! 
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Slobozeniile cele nouă  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 36, 3.05.1917, p. 1) 

Revoliuţia rusască a răsturnat stăpânirea veche şi a dat tuturor 
cetăţenilor drepturi şi slobozenii. Din păcate însă nu toţi cetăţenii 
ştiu, ce va să zică slobozeniile. Mulţi socotesc, că de acum sunt slo-
bozi să facă tot ce le-a trăsni prin minte. În zilele din urmă s-a în-
tâmplat de pildă în oraşul Ţariţîn, că mai mulţi ostaşi şi muncitori au 
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tăbărât asupra pivniţilor cu vin ale unui mare negustor cu numele 
Tomasov, i le-au spart, au dat drumul la vin şi s-au pus pe băut, pân 
au căzut cu toţii la pământ morţi de beţi. După câtva vreme au venit 
două polcuri cu mitraliere şi cu puşti, cari au făcut rânduială, alun-
gând de acolo pe cei, cari în acest chip înţălegeau slobozenia. Negus-
torul Tomasov a avut pagube de trei sute de mii de ruble. 

Gazetele ne spun şi alte năzbâtii de acestea. La Kiev, de pildă, 
un dezertor a pătruns în biserică, unde se aflau moaştele sfântului 
Paisie şi a tăiat capul sfântului. Prin aceasta dezertorul vroia să facă 
o cât mai mare vrajbă între creştini, ca pe urmă el să-şi poată împlini 
şi alte gânduri răle, pe care le avea. 

De prin alte părţi vin ştiri, că ţăranii, puşi la cale de anumiţi în-
şălători, s-au pus să împartă între ei moşiile cele mari ale altora. Noi, 
cari dorim, ca moldovenii noştri să fie oameni cu minţile la loc, ţi-
nem să spunem tuturor, că slobozeniile cele nouă nu trebuesc înţăle-
se aşa, că fiecare om îşi poate face de cap. Prin aşa ceva vom ajunge 
numai la lucruri ruşinoase. Slobozeniile însămnează, că de acu cu to-
ţii avem dreptul să ne hotărâm soarta noastră şi să facem legi mai 
bune decât cele de pân acum. Dar pân nu vom face alte legi nouă, 
trebui să ne ţinem de cele de pân acum şi să chibzuim, cum am putea 
face rândueli cât mai bune pentru toţi. 

Să nu ne lăsăm aşa dară înşălaţi de cei, cari spun, că de-acum fi-
ecare poate face ce vrea, căci prin aceasta numai la rău vom ajunge. 
Mai bine să ne vedem de treabă în linişte şi când vom fi chemaţi să 
alegem împuterniciţi de ai noştri pe la feluritele ocârmuiri, să ale-
gem oameni cinstiţi şi luminaţi, cari să aşăze treburile cu minte şi cu 
dreptate. Altfel, fără rânduială, totul se va răsăpi, şi pe urma moldo-
vanului, tras pe sfoară, vor folosi străinii numai. 

Să fim deci slobozi şi înţălepţi. Căci fără înţălepciune şi fară 
dreptate nici un lucru bun nu se poate face. 
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P. Halippa, Cum ar trebui să lucreze moldovenii  
(Cuvânt Moldovenesc, Chișinău, anul IV, nr. 38, 14.05.1917, p. 1-2) 

De pretutindeni ne vin ştiri, că sătenii se adună, vorbesc despre 
nevoile lor şi se sfătuesc ce să facă, pentru ca aceste nevoi să fie în-
destulate. Vorbesc despre treaba pământului, despre prefacerea vie-
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ţii obşteşti potrivit cu interesele ţării, despre întocmirea unor comi-
teturi şi trimeterea unor împuterniciţi la fel de fel de așezământuri 
sau adunări, unde se lucrează pentru interesele sătenilor şi ale ţării. 

Toate aceste adunări şi sfătuiri au foarte mare însămnătate 
pentru viaţa obștească a ţării noastre. Ele dovedesc, că lumea este în 
căutarea nouelor drumuri de viață nouă. Aşăzământurile vechi nu 
mai pot îndestula pe nimeni; se cere întocmiri nouă, mai potrivite cu 
cerinţile veacului, şi oamenii caută să fie la înălţimea vremii. 

Noi ne bucurăm din adâncul inimei de lucrarea aceasta ome-
nească, îndreptată spre îndestularea intereselor ţării şi a straturilor 
obşteşti din ea, dar tot odată ni se pare, că ea, această lucrare, se face 
fără de plan şi fară de cunoştinţa temeinică a scopurilor, trebuesc 
urmărite. Privind dela o parte viaţa obştească din ţara noastră în 
timpul de față, ea ni se înfăţişează ca un furnicar mare, zgândărit de 
cineva, care fierbe, se frământă, se grăbeşte, nu ştiu ce să facă şi nu 
ştiu unde să ajungă. 

Altfel ar trebui să se facă, dacă vrem să ajungem o ţară bine 
orânduită, o ţară luminată, bogată şi slobodă. Dar pentru ca să fim o 
ţară bine orânduită, se cere, ca legile (zacoanele), de care avem să ne 
povăţuim în viaţă, să fie lucrate chiar de cătră noi, potrivit cu nevoile 
şi cu firea noastră. Basarabia nu-i o gubernie ca oricare altă gubernie 
rusască şi de aceea ocârmuirea ei va trebui să se deosăbească întru 
câtva de ocârmuirea guberniilor ruseşti. Locuitorii ţării noastre sunt 
de mai multe neamuri: cei mai mulţi îs moldoveni; vin apoi ovreii, 
rusnacii, ruşii, nemţii-colonişti, ţiganii, bulgarii, găgăuzii, leşii, arme-
nii, grecii şi o mână de franţuji. Toate aceste neamuri trebui să se 
bucure de drepturi de-o-potrivă, dar faţa ţării trebui să fie moldove-
nească, fiindcă ţara-ne totdeauna a fost moldovenească. Aceasta va 
putea fi numai atunci, când Basarabia se va ocârmui singură de sine, 
sau – cum se zice cu un cuvânt politic – va fi o ţară autonomă. 

În Basarabia autonomă de mâne învăţământul va trebui să se 
facă în limba norodului. Învăţând moldovenii în limba lor, într-un 
timp scurt ei vor ajunge la o aşa stare de deşteptăciune, că vor putea 
sta în rând cu toată lumea luminată. 

Tot în limba norodului se va face şi slujba bisericească în Basa-
rabia de mâne; iar aşăzământurile bisericeşti vor fi potrivite aşa, ca 
să răspundă nevoilor norodului, ținându-se samă, că biserica este 
pentru oameni, iar nu oamenii pentru biserică. 
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Judecata şi ocârmuirea ţării va fi de-asămenea în limba norodu-
lui, ca să priceapă oamenii cum îi judecă zaconul şi cum îi povăţuesc 
ocârmuitorii şi breslaşii. Şi zaconul şi breslaşii pentru moldoveni vor 
fi în limba moldovenească. 

Slujba ostăşească moldovenii o vor face-o pe viitor aici în ţară, 
pe loc, şi în limba moldovenească, aşa că ei nu vor mai fi chinuiţi la 
învăţarea cerinţelor aşăzământului ostăşesc în limba rusască. 

Legătura Basarabiei cu Rusia va rămânea şi pe viitor strânsă, fi-
indcă ocârmuirea de sine a ţării noastre nu însamnă dezbinarea ei 
de Rusia şi mai puţin însamnă alipirea ei la România. Dar această le-
gătură va fi o legătură tovărăşască, de ţară, slobodă cu ţară slobodă, 
o legătură frăţască de moldoveni cu ruşii şi cu alte noroade, trăitoare 
în întinsele hotare ale Rusiei. Moldovenii noştri în Rusia de mâne nu 
vor mai fi un popor supus, cum au fost priviţi pân acuma, ci un po-
por desinestătător, însă tovarăş cu ruşi şi cu alte noroade din Rusia. 

În sfârşit, vine marea treabă a pământului. Această treabă se 
dezbate de toţi moldovenii şi de toată lumea, şi să credem, că ea va fi 
hotărâtă potrivit cu interesele plugarilor muncitori, şi anume – că 
tot pământul ţării va fi dat fără plată lor. 

Dar pentru ca plugarii Basarabiei să aibă pământ de ajuns nu 
numai pe ziua de azi, ci şi pe vremea viitoare, porţile ţării noastre 
trebui să se închidă odată şi odată pentru coloniştii streini, cari sub 
stăpânirea veche ne-au împlut ţara şi acuma ar vrea chiar să ne dee 
şi afară din casa noastră. Noi moldovenii, negreşit, că nu putem să 
nu ne împotrivim lucrului acestuia şi de aceea trebui să cerem opri-
rea aducerei de colonişti noi în ţară. 

Cam aceste gânduri trebui să-i povăţuiască pe moldoveni în lu-
crarea lor pentru prefacerea vieţii obşteşti ai ţării pe alte temeiuri, 
decât cum au fost cele de pân acuma. 

Şi pentru ca această lucrare a moldovenilor noştri să dee roade-
le dorite, ea trebui purtată după un plan bine chibzuit şi povăţuită de 
un partid politic, care şi este partidul naţional moldovenesc. 

Deci, fraţi moldoveni, toţi vă pătrundeţi de însămnătatea vre-
mei, în care trăim, şi hai să dăm mână cu mână, ca să luptăm împre-
ună pentru dobândirea tuturor drepturilor pentru neamul şi ţara 
noastră! 
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26 

Andrei Murafa, preot, Nu numai pământ, dar şi drepturi  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 39, 17.05.1917 p. 1) 

Pământ... pământ... şi iar pământ – a fost şi este crezul plugari-
lor... a fost şi este visul cel mândru, dorul cel mare, pe care îl are plu-
gariul pururea. 

Plugariul pân la atâta-i flămând de pământ, că alta nu vrea să 
ştie nimică şi strigă în gura mare una: „pământ”. Şi cine ştie viaţa 
plugariului în vremea din urmă, cine ştie starea lui cea înapoiată, 
acela îi dă crezare plugariului şi strigă împreună cu el: plugariul să 
aibă pământ!.. 

Şi eu cred, că dorul plugarilor se va împlini: ei vor primi pă‑
mânt. Dar tot odată mă simt dator să-i fac fratelui plugar o întrebare: 

Frate plugar! Oare dumneata numai plugar eşti şi altceva ni-
mic? Om eşti, frate, eşti moldovan, şi ai suflet moldovenesc – şi dacă 
ca un plugar ai nevoe de pământ pentru irana trupului, apoi ca mol-
dovan cu suflet tu ai cu mult mai multe nevoi. Că tare este părăginit 
sufletul moldovenesc! 

Oare drept vorbesc sau nu? Nu eu-ţi vorbesc, frate, da singur 
Mântuitoriul nostru Hristos ne cuvântează despre hrana sufletului 
aşa: „nu numai cu pâne va trăi omul, ci cu tot cuvântul, care esă din 
gura lui Dumnezău (Mat. 4, 4). Adecă: omului în viaţă îi trebui nu nu-
mai hrană pentru trup, pâne, da şi hrană pentru suflet – cuvânt, cu-
vânt luminat, dumnezăesc, vorbit din gură şi scris prin cărţi pe limba 
norodului. Ori în scurt, am putea zice: fiecărui muritor, îi trebui cul-
tură naţională. 

Neamul, care n-are cultura sa, cărţile sale, acela vede numai 
atâta, cât se arată prin ochiul ferestrei, iar neamul cel învăţat prin 
cărţi vede tot ceriul şi tot pământul. De aceea neamul cel cu cultură 
este neam luminat, iar neamul fără cultură este neam înapoiat, întu-
necat, precum sântem noi moldovenii. Aşa este, sau nu? 

Întreabă-te pe tine neam moldovenesc, ce ţi-a dat ţie limba ru-
sască în suta aceea de ani, în care ai învăţat-o? Ţi-a dat cultură, deş‑
teptare, lumină? Nu! – Ţi-a adus pierzarea culturei neamului tău, pe 
care ai avut-o o sută de ani înapoi. Limba rusască a scos limba ta 
moldovenească din şcoli şi din biserică şi de-atunci întunericul a ră-
mas pe pământul Basarabiei. Rămânând fără cultură moldoveneas-
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că, tu, plugariule, ai ajuns astăzi la o aşa stare de înapoere, că nici nu 
eşti vrednic să-ţi ei drepturile tale, nici să le cunoşti pe ele. 

Drept eu socot, sau nu? Drept, pentru că eu nu te aud cerând 
cultură naţională, şi autonomie largă, care să chezăşluiască toate 
drepturile neamului tău, şi chiar dreptul tău la pământul ţărei aces-
tea, dar te aud cerând numai coada autonomii – pământ... pământ şi 
mereu pământ. 

Vra să zică, dacă ai fost rob şi cap de bou, cum te numeau veni-
ticii, tot aşa ai rămânea în veac, numai pământ să-ţi dee?! Plugariule! 
Tu şi de-acum înainte vei munci şi-ţi vei da sudoarea şi truda pentru 
cultura streină?! 

Nu, frate, nu aşa! Destul ai hrănit pe străini! Când copiii tăi ră‑
mâneau goi, flămânzi, întunecaţi şi neamul tău era scos din rândul 
lumei, atuncea neamuri străine îşi făceau şcoli şi se luminau din su-
doarea ta. Vrei şi de-acum înainte să fie tot aşa? Ştiu bine că nu. 

Poate unii din plugari strigă numai pământ, pentru că-i aud pe 
plugarii ruși strigând numai pământ? Dar plugarii ruşi cer numai pă-
mânt, pentru că ei au cultura lor naţională, da tu, frate plugar moldo-
van, eşti încă fără învăţătură. Dă-ţi samă, ce ţi-a ajuta pământul fără 
cultură naţională? Nimica. Vor trece 10-20 de ani şi plugarii se vor 
înmulţi, dar pământul se va împuţina. Atuncea tu vei fi silit să lucrezi 
pământul aşa, ca să aibi mult folos pe loc puţin, – ceea ce fară ştiinţa 
de a lucra pământul, n-ai să fii în stare să faci. Iar când vei avea şcoli 
de gospodărie sătească în limba ta, atunci fiii tăi întorcându-se acasă 
dela şcoli, vor aduce cu dânşii meşteşugul lucrării pământului de să‑
vârşit şi tu, frate plugar, vei avea mult folos pe puţin pământ. 

La urmă trebui să vezi, frate plugari, că fără cultură naţională, 
fără învăţătură în limba moldovenească nu vei avea viaţă în viitor, 
precum n-ai avut nici în trecut. 

De întri în lăcaşul Domnului, îţi trebui limbă înţăleasă; de întri 
în şcoală, iară-ţi trebui; de întri la judeţ, în oaste... ori şi unde, fără de 
ea eşti cu ochii legaţi şi mut. 

Să lăsăm rusasca ruşilor şi s-o luăm pe moldoveneşte, că o sută 
de ani am învăţat rusasca şi tot nedeşteptaţi suntem şi, dacă vom în-
văţa-o încă sute de ani, tot înapoiaţi vom rămânea. 

Plugarilor! Strângeţi-vă împrejurul moldovenilor învăţaţi şi, 
dând mână cu mână, într-un glas strigaţi: noi vrem pământ, dar 
vrem şi cultură naţională! Acu ori nici odată! 
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P. Halippa, Cătră adunarea ţărănească  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 40, 21.05.1917, p. 1) 

Astăzi se deschide adunarea împuterniciţilor ţărăneşti, din toată 
Basarabia. Cu prilejul acesta, ca redactor al singurei gazete din ţara 
noastră, care şi-a luat sarcina să ducă macar puţină lumină în satele 
întunecate moldoveneşti, ţin să spun câteva cuvinte de îndrumare. 

Fraţi plugari! V-aţi adunat, ca să vă sfătuiţi asupra nevoilor 
voastre şi să vă întocmiţi într-o unire ţărănească, care să stee la stra-
ja intereselor voastre. 

Gândul de unire a fost şi este cel mai mântuitor gând pe lume. 
Nimic nu se face fără unire. Ea este puterea ziditoare în viaţă şi sin-
gurul mijloc de apărare la nevoi şi la durere, sau cum prea frumos 
spune poetul moldovenesc – Vasile Alecsandri. 

Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi şi la durere; 
Unde-s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte. 
Dar care sunt scopurile unirei ţărăneşti în Basarabia? 
Unul şi cel mai însămnat este, ca să ajutăm biruinţa revoliuţiei 

aici, în ţara noastră. Nu-i nevoe să vă lămuresc pe larg gândul acesta. 
Dumneavoastră, fraţi plugari, ştiţi, că ţara noastră nu este pregătită 
cu destulă lumină, pentru ca să priceapă însămnătatea prefacerilor, 
care trebui să se înfăptuiască în viaţă. Unirea ţărănească deci va tre-
bui să se pue pe muncă pentru a înrădăcina în minţile sătenilor noş‑
tri gândurile revoliuţionare şi pentru a stârpi orişice pornire de 
întoarcere spre trecut. 

Alt scop al unirei ţărăneşti este să ajute Stăpânirea Vremelnică 
la înfăptuirea tuturor măsurilor, care se iau în vederea sfârşirei răz-
boiului cu biruinţă şi a îndestulării oastei şi a ţării cu bucate. Stăpâ‑
nirea nouă ne dă toate slobozeniile şi ne chezăşluieşte dreptul la pă-
mânt şi la partea dreaptă în viaţa obştească a ţării şi noi plugarii 
trebui s-o sprijinim şi cu banul nostru, luând parte la împrumutul 
slobozeniei, şi cu munca noastră pe toate tărâmurile vieţii. 

În sfârşit, unirea ţărănească are ca scop apărarea intereselor 
plugarilor, ca lucrători ai pământului, din munca căruia se hrănesc şi 
singuri şi hrănesc şi ţara întreagă. Şi fiindcă interesul cel mai mare al 
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plugarilor este pământul, unirea ţărănească va trebui să ee parte la 
lupta pentru pământ, silindu-se, ca tot pământul să treacă fără plată 
în mâna plugarilor, cari îl muncesc. 

Tot odată, fiindcă starea bună a plugarilor atârnă şi dela faptul, 
cum este rânduită şi ocârmuită ţara, unirea ţărănească va trebui să 
lupte pentru cea mai bună ocârmuire a ţării noastre, care – după 
gândul nostru şi după gândul tuturor oamenilor învăţaţi şi luminaţi 
– este ocârmuirea autonomă. Această ocârmuire se înfăţişează ca 
cea mai bună şi cea mai aproape de viaţa ţării noastre, fiindcă ea 
presupune şi întocmirea zacoanelor şi viaţa obştească a ţării potrivit 
cu însuşirile popoarelor, cari trăiesc în Basarabia. 

Iată ce am ţinut să vă spun, fraţi plugari, adunaţi la congresul 
ţărănesc, şi sfârşind, daţi-mi voe să vă felicit şi să vă doresc spor la 
muncă şi izbândă deplină în toate începuturile dumneavoastră. Lu-
craţi harnic şi cu chibzuială, ţinând minte, că dela munca dumnea-
voastră ţara întreaga aşteaptă mari roade! 

28 

V. Susleneanu, Să lucrăm cu rânduneală  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 40, 21.05.1917, p. 1-2) 

Am luat parte la mai multe adunări de-ale moldovenilor dela 
sate. Şi una pe mine totdeauna m-a întristat la aceste adunări. Nici 
odată moldovenii nu ştiu să sfârşască vr-o adunare cu bine. Numai 
decât trebui să se işte oarecari neînţălegeri, să se facă sfadă, gălăgie, 
ba altă dată chiar oamenii noştri se încaeră şi la bătae. 

Când îi vezi pe ucraineni, ori pe nemţi, ori pe alţii, cât de bine se 
poartă ei la adunările lor, şi-ţi aduci aminte despre adunările mol-
dovenilor, inima ţi se umple de jale şi de dezgust şi-ţi vine parcă să 
plângi de năcaz. 

Ce nenorociţi suntem noi moldovenii! Când vorbeşti cu moldo-
vanul ţăran deosăbit, nu-i alt om mai blând, mai cuminte şi mai sta-
tornic. Şi-i de ajuns să fie în grămadă, ca să nu-l mai cunoşti de loc. 
Strigă, sudue, blastămă, se răsteşte, şi ceea ce-i mai rău, altă dată 
chiar nici el singur nu ştie pentru ce. 

Veacuri de ani a stat moldovanul nostru în robie şi întuneric. 
Această stare le priia bine duşmanilor poporului; ei înadins îl înfun-
dau pe moldovan într-un întuneric și mai mare, deprinzându-l prin 
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vânzarea băuturilor cu păcatul cel mai urât – beţia. Moldovanul 
nu-şi dădea sama, unde îl duce pe dânsul beţia. Acuma vedem. La 
adunări, mai ales dacă este la mijloc şi vr-un interes bănesc, nici oda-
tă nu se ajunge la înţălegere. 

Şi din pricină, că noi nu ne putem uni şi pentru fiecare lucru de 
nimica suntem gata să ne sfădim, din pricina asta suntem unul din 
cele mai nenorocite neamuri de pe faţa pământului. Din pricina 
aceasta neamul nostru românesc pretutindeni duce o viaţă grea, pli-
nă de chin şi suferinţe. 

Din pricina aceasta moldovenii nici acuma nu se pot uni, ca ast-
fel să ajungă la ceva. În loc ca să se unească mai degrabă şi să por-
nească la luptă pentru înfăptuirea drepturilor naţionale în rând cu 
toate noroadele din Rusia, moldovenii urmează a se sfădi şi nu ajung 
la nici o înţălegere. 

Oameni buni! În aceste vremuri măreţe trebui să ne lepădăm 
de certele mici să lucrăm în cea mai strânsă unire. Pentru aceasta la 
adunări, unde se dezbat nevoi – obşteşti, trebui să ne luptăm mai cu 
stătornicie, mai cuminte. 

Adunările totdeauna trebui să se facă în cea mai mare rânduia-
lă, alegându-se dintre oamenii de faţă un preşedinte şi un secretar, 
cari să ţie rânduiala la adunare, căci numai atunci vom lucra cu spor 
când vom lucra cu rânduială. 

Luaţi sama, fraţi săteni, la boeri. De ce ei la adunările lor se 
înţăleg aşa de bine? 

Pentru că păstrează rânduiala şi liniştea în cursul adunărilor. Să 
facem şi noi acest lucru, dacă vrem ca să ne alegem cu ceva din adu-
nările noastre. 

29 

Strigare. Cătră toţi profesorii şi învăţătorii moldoveni  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 41, 24.05.1917, p. 1-2) 

Cătră toţi profesorii şi învăţătorii moldoveni şi cătră profesoarele 
şi învăţătoarele moldovence dela şcolile de toate treptele din Rusia şi 
cătră studenţii moldoveni dela facultăţile de filologhie, ştiinţi natura-
le, medicină şi justiţie din Rusia. 

După ce revoliuţia rusască a prăbuşit la pământ vechea stăpâ‑
nire vinovată pentru asuprirea noroadelor, moldovenii din Basara-
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bia şi de peste Nistru s-au văzut în sfârşit ajunşi şi ei în starea de-
mult dorită, de a-şi putea croi singuri soarta. 

Sub stăpânirea cea veche, după cum ştim cu toţii, moldovanul 
n-avea nici un fel de drept în ţara lui, el nu se putea închina lui Dum-
nezău în limba sa, el nu se putea învăţa în şcoli moldoveneşti şi 
drepturile lui erau pretutindenea ne socotite. 

În astfeli de împrejurări nu-i mirare, că moldovenii au rămas 
printre cele mai înapoiate popoare ale Rusiei. Chiar şi acei moldo-
veni, cari învăţau prin şcoli mai înalte şi universităţi, nu ajungeau 
să-şi slujească în adevăr neamul. Mulţi nici nu erau lăsaţi în Basara-
bia, ci erau trimeşi prin cele mai depărtate gubernii ale Rusiei, unde 
adeseaori își uitau şi limba şi legăturile de sânge. 

Multe am avea de spus despre suferinţele neamului moldove-
nesc, dacă am voi să le înşirăm aici pe toate, dar să lăsăm această 
sarcină istoriei, cari va vorbi cu mai multă nepărtinire, de cum am 
putea-o face noi astăzi, şi din parti-ne aducem mulţămiri lui Dumne-
zău, că ne-a scăpat de stările cele vechi şi ne-a adus însfârşit mult 
dorita slobozenie şi dreptate. 

De-acum toate noroadele din Rusia vor putea să se lumineze 
slobod şi printre ele şi noi moldovenii. Dar acum noi sântem datori 
să dovedim prin munca noastră, că sântem vrednici de această slo-
bozenie. Noi trebui să arătăm lumii, că nu este adevărat ceea ce spu-
neau pân acum, că sântem un neam prost, care n-avem cultură şi nu 
sântem în stare s-o avem nici de-aici înainte; noi trebui să dovedim, 
că sântem un neam cu alese puteri sufleteşti, care va putea fi un spri-
jin de mare preţ nu numai pentru neam și pentru ţară, ci şi pentru 
întreaga cultura omenească. 

Noi profesorii şi învăţătorii moldoveni, ca unii, cari avem mai 
înainte decât alții datoria de a ne pune în fruntea norodului pentru 
a-l lumina, ne-am şi pregătit pentru acest lucru. 

Fiind încredinţaţi, că mijlocul cel mai însămnat pentru lumina-
rea norodului nostru este şcoala naţională, noi am alcătuit o obştie 
în scopul de-a lua în mână treaba învăţământului moldovenesc. 

Această obştie, dându-şi sama de multele nevoi ale învăţămân-
tului, s-a îndreptat câtre zemstva gubernială a Basarabiei cu ruga-
rea, ca ea să adune încă în vara aceasta pe toţi profesorii şi 
învăţătorii moldoveni la nişte cursuri, în care să li se dee îndrumare 
trebuitoare, ca la începutul anului şcolar 1917, să se poată deschide 
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pretutindeni şcoli moldoveneşti. Apoi ea a hotărât să scoată şi un 
jurnal pedagogic numit „Şcoala Moldovenească”, în care să se dezba-
tă trebile învăţământului moldovenesc de toate treptele. 

În urma memoriului zemstva a chemat la sfat pe toţi învăţătorii 
moldoveni din Chişinău pentru a hotărî împreună măsurile de luat. 
La acest sfat s-a hotărât, ca pe ziua de 25 Mai al anului curgător toţi 
învăţătorii moldoveni din întreaga Rusie să fie chemați la o adunare, 
la care să ee parte şi preoţii, cari predau religia în şcoli, precum şi câ‑
te un ţăran împuternicit din fiecare voloste. Acest congres va avea să 
dezbată de-aproape treaba învăţământului moldovenesc în şcolile 
de toate treptele, adecă în grădiniţe de copii, în şcolile începătoare, 
în şcolile mijlocii, în şcolile de învăţători, în seminarul duhovnicesc, 
precum şi în toate celelalte feluri de şcoli. 

Avem nădejdea, că această, cea dintăi adunare a învăţătorilor 
moldoveni de toate treptele, va fi o adunare istorică, pe care o vor 
pomeni-o cu laudă vremurilor viitoare. Ea va avea să pue temelia 
culturei moldoveneşti din Basarabia. 

La această adunare îi poftim cu toată dragostea inimei noastre 
pe toți învăţătorii şi învăţătoarele de pe la feliurite şcoli din Rusia, 
precum şi pe studenţii și studentele dela toate facultăţile, cari mâne 
vor întră şi ei în învăţământ ca profesori. 

Veniţi, fraţilor, cu toţii la cel dintăi sfat naţional-pedagogic mol-
dovenesc, veniţi la sărbătoarea redeşteptării noastre; veniţi, ca să 
puneţi cu toţii umărul pentru rădicarea neamului, veniţi din toate 
părţile la datoria de a hotărî asupra luminării odraslelor neamului 
moldovenesc, atât de oropsit pân acuma. În adunarea noastră a tu-
turor va trebui să găsim calea cea bună, pentru care ne vor binecu-
vânta toţi cei ce vor veni pe urma noastră. 

Avem nădejde, că cu toţii veţi da ascultare chemării noastre şi 
veţi face ce va sta în putinţă, pentru ca pe ziua de 25 Maie să puteţi fi 
la adunarea din Chişinău, unde vom pune la cale treaba întregului 
învăţământ moldovenesc. 

Chişinău, 3 Mai 1917. 
Comitetul vremelnic al obştei învăţătorilor moldoveni din Basa-

rabia. 
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30 

S., Către fraţii învăţători şi învăţătoare  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 42, 28.05.1917, p. 1) 

Acum sub razele calde şi dezmierdătoare ale soarelui de primă-
vară a vieții noastre naţionale ne apucăm şi noi, învăţătorii moldo-
veni, de lucru. 

Avem o mare datorie faţă de poporul nostru înapoiat, faţă de 
copiii noştri, de viitoriul neamului nostru. Sute de mii de oameni, de 
ţărani moldoveni, blăjini şi buni, au fost cufundaţi de stăpânirea ve-
che într-un întuneric adânc, au şezut pe loc fără a face vre-un pas în 
viaţa culturală, în viaţa politică şi în viaţa economică. 

Mult a suferit bietul ţăran, mult a pătimit el în curgerea de o su-
tă şi mai bine de ani de întuneric. Biciul stăpânirei vechi, urednicii, 
strajnicii, cinovnicii streini – toate le-a văzut sărmanul moldovan. 

Lipsit de şcoala lui naţională, de lumină, de cărţi moldoveneşti, 
părăsit de toți, chiar şi de ai lui, el a fost nevoit să tacă, nu şi-a putut 
spune durerile şi chinurile. Fruntaşii neamului moldovenesc, chiar 
noi învăţătorii, am fost nevoiţi să tăcem, sau să vorbim cu dânsul în-
tr-o limbă neînţăleasă. Şcoala noastră de pân acuma a fost o şcoală 
de chinuire, a fost o nevoe pentru copii. Când ei faceau vr-o poznă, 
maicele îi spăriau cu şcoala, zicând, că îi vor trimete la ea. Grea şi fă‑
ră mulţămire a fost munca noastră de învăţători, dar n-am fost noi 
vinovaţi: au fost vinovate împrejurările istorice în cari am căzut noi, 
moldovenii. 

Din fericire, moldovanul nostru şi-a păstrat sufletul său neatins 
de spurcăciune, ţăranul nostru a rămas tot moldovan, cu limba sa cu 
obiceiurile şi cu cântecele sale frumoase. În codrii plini de farmecul 
frumuseţii, pe câmpiile verzi, în livezile răcoroase el şi-a păstrat te-
melia sufletului moldovenesc. 

Este aceasta o minune, o putere a neamului nostru. Cum pe bă‑
trânii noștri români nu i-a şters de pe pământ uriaşa năvălire a bar-
barilor, tot aşa şi moldovanul nostru a rămas neatins în sufletul lui 
de înrâurirea streină, a biruit toate nevoile, care le-a avut de îndurat. 

Datoria noastră, a luminătorilor poporului, este să ne ducem la 
acei, cari au tăcut până acuma, cărora nu li se dădea glas să-şi spue 
năcazul şi durerea. Suntem datori să ne atingem cu lumina adevăra-
tă de sufletul lui năcăjit. Însufleţiţi de o sfântă iubire cătră neamul 
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nostru, înoiţi sufleteşte noi trebui să mergem în popor şi să-l trezim 
la o viaţă nouă. Trezirea lui va fi o altă minune, căci peste vr-o ze-
ce-cincisprezece ani pe moldovanul nostru nu l-om cunoaşte chiar 
nici noi, învăţătorii. 

Trebue să ne punem pe muncă pentru zidirea unei vieţi neatâr-
nate în toate formele ei culturale, pentru întemeerea unei vieţi naţi-
onale, ca să ne apropiem şi noi moldovenii de cultura vecinică a în-
tregii omeniri. Căci numai prin cultura naţională putem să ne apro-
piem de cultura întregei omeniri. Trebui să ne adâncim în sufletul 
nostru, trebui să căpătăm conoştinţa de sine, să cunoaştem drepturi-
le noastre, să ne unim toţi: şi poporul şi fruntaşii. Şi unindu-ne, să 
pornim pe calea nouă. 

Adunarea învăţătorilor şi învăţătoarelor de neam moldovenesc 
e cel dintăi pas din calea lungă, pentru care ne prigătim. Nu se ştie 
bine această cale. Dar suntem plini de nădejde că ne va duce numai 
la bine. De-aceea gândindu-ne la această adunare, în sufletul nostru 
se naşte o bucurie vie. Este o adunare istorică, o sărbare mare a no-
rodului nostru, a culturei moldoveneşti. 

Din toată inima sălutăm această adunare şi dorim, ca ea să 
aprindă o lumină nestinsă în sufletele moldoveneşti. 

Fie într-un ceas bun şi, cu Doamne ajute, înainte!... 

31 

S.G. Murafa, Ostaşii moldoveni de pe frontul românesc. 
O dare de samă  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 42, 28.05.1917, p. 4) 

Se ştie de cetitorii „Cuvântului Moldovenesc”, că sărbătoarea 
muncei dela 18 Aprilie (1 Mai după calendarul nou) la Odesa a fost şi 
sărbătoare mare pentru moldovenii-ostaşi de-acolo. Mai mult decât 
atâta: chiar neamul nostru întreg din Rusia (din Basarabia, Podolia 
şi Herson) a sărbat ziua aceea frumoasă împreună cu oastea, fiindcă 
printre ostaşi a fost la adunare şi studenţi, studente şi feţe, care nu 
fac parte din oaste. Hotărârile luate de adunare (prin aleşii ei) sunt 
cunoscute: autonomia ţării şi tot pământul plugarilor muncitori. 

Fiind însărcinat şi împuternicit de comitetul ostaşilor-moldo-
veni din Odesa şi de Comitetul central al Partidului moldovenesc de 
a face pe front adunări de ostaşi-moldoveni pentru a le vorbi în lim-
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ba noastră despre toate cele petrecute în Rusia şi la noi acasă, des-
pre viitorul ce ne aşteaptă pe noi ca moldoveni, cari pân acuma am 
fost, ca neam, apăsaţi şi prigoniţi de stăpânirea cea veche, îndată 
ce-am venit la front, m-am atârnat cătră comandantul corpului de 
armată, din care fac parte d. gheneral B. Acesta m-a ascultat cu luare 
aminte şi a dat poruncă pe la toate diviziile din corpul său, ca ștabu-
rile de divizii să-mi dee tot sprijinul şi ajutoriul la facerea adunărilor 
moldovenilor din toate polcurile, pe unde se află. 

În puterea acestei porunci, m-am dus pe la divizii şi am însăm-
nat anume zilele, când voi vorbi la cutare sau cutare polc, sau divizie. 

Dela toţi pacialinicii am văzut cea mai mare bunăvoinţă, fiecare, 
făgăduindu-mi să mă ajute. 

Vestea, că au să se ţie adunări ale ostaşilor-moldoveni, la care 
are să se vorbească în limba noastră, s-a împrăştiat îndată pe la toa-
te polcurile şi comănzile şi după cum mi s-a spus la întruniri, toţi 
m-au aşteptat cu nerăbdare şi mare interes. 

Cele mai mari adunări am făcut în zilele de 6 Mai la divizia a 
3-ia de vânători de Turchestan, la 7, 8 şi 9 Mai, la divizia a 4-a de vâ‑
nători şi la 10 Mai la divizia a 2-a de vânători. 

La adunările acestea au luat parte la vr-o 2 mii de ostaşi-moldo-
veni din feli de feli de părţi ale oastei. Toţi erau moldoveni voinici, 
floarea neamului, puterea lui – dela flăcăii cei tineri pân la barbaţii 
mai aşăzaţi – gospodari vrednici. 

N-am destule cuvinte, ca să-mi spun toată bucuria, pe care am 
simţit-o văzând feciorii neamului nostru adunaţi, uniţi – într-un sin-
gur dor – să asculte dela un frate în limba înţăleasă de toate nevoile 
lor, de învierea neamului nostru, de viitorul ce ne aşteaptă. Cei mai 
mulţi de-odată au înţăles ceea ce se petrece la noi acasă şi sunt în 
deplină unire cu noi, cei cari purtăm lupta pentru drepturile naţio-
nale, pentru autonomia ţării. 

Cu părere de rău trebui să spun, că la adunarea moldovenilor 
dela divizia a 2-a de vânători s-au găsit câţiva ostaşi, cari cu toate că 
s-au unit cu cele ce le-am spus despre durerile şi dorinţele noastre 
ale neamului – dar fără a-şi da samă de cele ce trebui de făcut acu-
ma, îmi spuneau: „Toate-s bune, frumoase cuvinte auzim şi credem 
că-i aşa, dar vă rugăm spuneţi prin gazetă, că noi toţi vrem pace, 
vrem odihnă.” Le-am răspuns, că nu-i nime în lumea întreagă, care 
ar dori războiul, şi cu toate acestea trebui de dus războiul pân la un 
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sfârşit cu biruinţă, fiindcă altfeli toate drepturile, dobândite de revo-
liuţie, vor fi zădărnicite de duşmani, căci ei n-au de gând să facă o 
pace cu dreptate pentru toţi, ci numai pentru dânşii. 

Dar glasurile acestea doritoare de pace cu orice preţ s-au pră‑
pădit în strigătul celor mai mulţi fraţi ostaşi, cari au spus, că ei îm-
preună cu partidul naţional moldovenesc vor autonomie ţării, adecă 
o aşa ocârmuire, ca ţara noastră, rămânând unită cu marea împără‑
ţie rusască, să se povăţuiască după nişte legi drepte, întocmite depu-
taţii ţării, adunaţi în Sfatul ei dela Chişinău. 

La sfârşitul adunării cei mai mulţi – din divizia a 3-ia, a 4-a şi a 
6-ea de vânători şi alte comănzi şi mulţi din divizia a 2-a de vânători 
m-au rugat să trimet fraţilor noștri din Chişinău dela redacţia „C.M.” 
în frunte cu scumpul nostru P.N. Halippa comitetului din Odesa în 
frunte cu d. Ş.C. Cateli, hiritisirile ostaşilor moldoveni de pe front. 

Tot atunci s-a făcut şi s-a trimes la Chişinău şi la Odesa urmă‑
toarea telegramă: 

Noi, ostaşii moldoveni de pe frontul românesc, adunaţi pe divi-
zii de d. Murafa după ce am vorbit de nevoile noastre şi ale ţării, vă 
trimetem îndemnul nostru pentru lupta, pe care aţi pornit-o şi fiţi 
încredinţaţi, că noi toţi, uniţi într-un gând, vom sprijini pe luptătorii 
noştri pentru dobândirea sfintelor noastre drepturi şi ne-om stărui, 
ca în Adunarea întemeetoare să trimetem oameni vrednici, cari 
ne-or apăra drepturile noastre. Duceţi lupta începută pentru auto-
nomie şi pământ, iar noi aici ne-om face datoria pân la sfârşit, încre-
dinţaţi, că cu Stăpânirea nouă ni-ţi da putinţa să trăim fericiți în casa 
noastră”. 
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Congresul învăţătorilor moldoveni  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 43, 31.05.1917, p. 5) 

În zilele de 25 Mai s-a ţinut în Chişinău congresul (adunarea) 
învăţătorilor moldoveni. După săvârşirea molebnului în limba mol-
dovenească, partaşul Upravei guberniale a zemstvei P.G. Gore, des-
chizând congresul s-a îndreptat cătră învăţători numindu-i „fraţi ro-
mâni”. Aceştia neînţălegând rostul cuvintelor acestora, au început a 
striga, că ei sunt moldoveni. Domnul Gore le-a lămurit, că moldove-
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nii sunt o ramură din neamul românesc, şi de aceea el i-a numit ro-
mâni. Congresul a fost sălutat din partea Zemstvei şi de d. A.C. Şmidt. 

După dânsul au spus cuvântări de felicitare un rând de vorbi-
tori. Ne vom opri asupra unor din ele mai însămnate. D. Halippa, 
vorbind dela numele gazetei „Cuvânt Moldovenesc”, spune, că aceas-
tă gazetă în vremurile grele, când domneau rânduelele vechi, a fost 
singura candelă, care împrăştia măcar puţină lumină în poporul 
moldovenesc. Oratorul spune, că gazeta „Cuvânt Moldovenesc” a fost 
şi este cuibul tuturor mişcărilor de bine pentru moldoveni. Chiar şi 
gândul despre congresul învăţătorilor s-a născut tot acolo. Oratorul 
povesteşte apoi cum s-a născut gândul, care priveşte renaşterea po-
litică a poporului moldovenesc: autonomia (de sine ocârmuirea) Ba-
sarabiei. Gândul acesta a unit pe mai mulţi oameni şi astfel s-a înfiin-
ţat partidul naţional moldovenesc, care acuma îi socotit de toţi oa-
menii de pe loc, ca o putere mare. Apoi d. Halippa mai povesteşte 
despre luptele, care le-a purtat partidul în Chişinău la felurite adu-
nări şi congrese şi lămureşte programul partidului. 

Soldatul Codreanu cheamă pe toţi moldoveni la unire. El aceas-
ta unire n-o vede, fiindcă la sălutarea domnului Gore învăţătorii au 
început a striga, ceea ce este foarte mâhnitor. 

Poate vă temeţi, întreabă d. Codreanu pe învăţători, – că parti-
dul vra, ca Basarabia să se alipească la România. Apoi teama aceasta 
este zădarnică: avem doar şi noi ceva minte şi scăpând de subt un 
jug, nu ne vom băga capul sub alt jug şi mai greu. Oratorului i se fac 
ovaţii: învăţătorii şi alţii, cari au fost la adunare, îl rădică pe sus şi-l 
mulţămesc pentru cuvintele frumoase. 

După aceea a vorbit părintele Alecsie Mateevici. El a lămurit pe 
larg de ce moldovenii suntem români. S-a făcut apoi întrerupere pân 
la 6 ceasuri sara. 

Sara învăţătorii şi-au ales prezidiumul şi s-au pus pe lucru. Ca 
preşedinte al congresului a fost ales profesorul F. Neagă; ca vice-pre-
şedinţi – învăţătorul Săcară, preotul S. Bejan şi învăţătoarea Boca-
nescu; ca secretari – A. Groppa, învăţătorii Marari şi Guja şi învăţă-
toarea Zaharova. 

Dintăi s-a cetit un raport (doclad) despre aşăzarea învăţământu-
lui moldovenesc, alcătuit de profesorul de ghimnazie d. S. Ciobanu. El 
arată cum ar trebui de prefăcut puţin câte puţin şcolile ruseşti, care 
sunt astăzi, în şcoli moldovenești. Limba rusască se va învăţa întru 
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atâta, ca copiii eşind din şcoală să poată pricepe rusește, iar sfârşind 
şcoala mijlocie să vorbească ruseşte bine. Oratorul dovedeşte, că no-
uă ne trebui nu numai şcoli mijlocii moldoveneşti, ci şi o universitate. 
Moldovenii din Bucovina sunt într-un număr de 300 mii de oameni şi 
au la universitatea din Cernăuți dispărţitură lor, iar noi moldovenii 
din Rusia, cari suntem într-un număr de 2 milioane de oameni, avem 
tot dreptul să ne facem chiar mai multe şcoli înalte. Învăţătura în şco-
lele începătoare să fie îndatoritoare. În şcolile de toate treptele învă‑
ţătura să fie fără plată. În şcolile începătoare pentru băeţi să se pre-
dee şi meşteşuguri şi gospodăria. Acelaşi lucru să se facă şi pentru 
fete. Ele să fie învăţate la cusut, la lucru de casă şi așa mai departe. 
După cetirea raportului se încep dezbaterile cu privinţă la cele scrise 
în el. Învăţătorul Dimitriu propune, ca naţionalizarea şcolei moldove-
neşti, adecă prefacerea şcolilor de astăzi în şcoli moldoveneşti, să fie 
treptată, să se facă puţin câte puțin. Învăţătorul Buciuşcanu cere, ca 
cuvintele, cari nu sunt în limba moldovenească, să fie împrumutate 
din limba rusască. D. Ciobanu lămureşte, că noi am uitat limba noas-
tră: dacă am şti-o bine, apoi am vedea, că neajuns de cuvinte în limba 
moldovenească n-a fost niciodată. În ce priveşte cuvinte de ştiinţă, 
apoi trebui să le luăm pe acele, care sânt recunoscute de toţi, chiar şi 
de ruşii. Aceste cuvinte sunt mai mult din limba latină. 

D. Herţa sprijineşte propunerea, ca învăţătura să fie fără plată 
şi îndătoritoare. Limba rusască să se înceapă a preda în şcoli dela al 
3-lea an. Ghimnaziile de astăzi să se prefacă puţin câte puţin în 
ghimnazii moldoveneşti. Toate aceste propuneri se primesc. Ţăranul 
Sanda din Criuleni spune, că oamenii i-au dat poruncă să ceară şcoa-
la rusască. Învăţătorul Morariu din s. Ustia lămureşte, că în Criuleni 
şi împrejurimi au lucrat niște oameni răi, cari ar vrea să ţie poporul 
moldovenesc şi de acuma înainte în întuneric, ca mai bine să-l poată 
mulge, cum l-au muls pân acuma. 
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Vasile Secară, Vremea nouă şi moldovenii  
(Şcoala Moldovenească, Chişinău, anul 1, nr. 1, iunie 1917, p. 11-12) 

Toate noroadele Rusiei s-au bucurat de revoliuţie, dar nici 
unul nu s-a bucurat atât de mult ca Moldovenii. Ei au fost cei mai 
asupriţi în trecutul de peste 100 de ani, de când sunt alipiţi de Ru-
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sia, şi deci slobozeniile cele nouă ei le-au putut preţui mai mult de-
cât alţii. 

Încă din cele dintăi zile ale revoliuţiei, Moldovenii s-au gândit 
să se apuce de înfăptuirea gândului lor vechiu de a-şi avea şcoalele 
lor în cari să se cultive în limba lor și după nevoile lor. Partidul naţi-
onal moldovenesc, care s-a alcătuit pe la mijlocul lunei Martie, şi-a 
pus în programul său între alte puncte şi pe acela, că „în şcolele de 
toate treptele, limba de predare să fie limba naţională a poporului; 
limba rusască se va învăţa în şcoală ca obiect de învăţământ (ca în-
văţătură deosăbită). În toate satele şi oraşele, să se facă școale bune, 
cu mai mulţi ani de învăţătură, şi toţi copiii să fie îndatoriţi a învăţa 
la acele şcoli, fară plată”. Aşa dară: şcoli multe şi bune, şi moldove-
neşti! Şi nu numai şcoli pentru norod, ci şi şcoli de mijloc, şi şcoli mai 
înalte moldoveneşti, pentru ca fiii neamului nostru să se poată culti-
va în limba lor pentru orice breslă. Cum toate noroadele din lume se 
cultivă în limba lor, aşa vrem să ne cultivăm şi noi în limba noastră. 
Sub vechea stăpânire o astfel de dorinţă era socotită drept separa-
tism, dar sub noua stăpânire ea e socotită ca un lucru de dreptate, 
precum şi este în adevăr. 

Vremurile nouă ne-au adus deci dreptatea de mult dorită. 
Acum noi avem datoria de a lucra din toate puterile pentru ca să pu-
tem avea un cât mai mare folos pe urma revoliuţiei. Învăţătorii mol-
doveni de toate treptele trebuie să lucreze fără zăbavă pentru întoc-
mirea cât mai bună a şcoalelor naţionale. De ei atârnă ca cultura 
moldovenească să ee cât mai curând un avânt puternic. Istoria îi va 
răsplăti cu lauda sa pe ostenitorii pentru şcoala moldovenească, 
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Cea dintăi adunare a învăţătorilor basarabeni  
(Şcoala Moldovenească, Chișinău, anul I, nr. 1, iunie 1917, p. 12-14) 

Schimbându-se vremurile prin căderea vechei stăpâniri, şi dân-
du-se slobozenii tuturor breslelor, au fost chemaţi şi învăţătorii să-şi 
spună gândurile şi dorinţele lor. 

Astfel şi în Basarabia, zemstva gubernială a chemat la sfat pe 
toţi învăţătorii de pe la şcolile norodului la Chişinău, pe zilele de 
11-13 Aprilie. 
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Cu prilejul acesta, comitetul vremelnic al partidului naţional 
moldovenesc a aflat de bine să se întoarcă cu o vorbă frăţească către 
învăţătorii moldoveni, îndemnându-i să îmbrăţişeze cu dragoste 
treaba culturei naţionale. Iată strigarea pe care a făcut-o cu acest 
prilej comitetul naţional: 

„Învăţători moldoveni! A sunat ceasul deşteptării norodului 
moldovenesc. Din mila lui Dumnezeu stăpânirea autocratică din Ru-
sia a căzut, şi astăzi şi noi moldovenii putem să ne răsuflăm uşor. As-
tăzi nimeni nu ne mai asupreşte şi putem vorbi despre toate nevoile 
noastre. 

Iată pentru ce vă chemăm pe voi, învăţătorii norodului moldo-
venesc, ca să vă luminaţi inimele voastre cu lumina razelor răspân-
dite de soarele slobozeniei, care străluceşte de-asupra patriei noas-
tre şi să vi le încălziţi de simţul naţional moldovenesc Pătrundeţi-vă 
de iubire către slobozenii şi către naţia voastră, şi rădicaţi sus ini-
mele voastre! Pregătiţi-vă sufletile pentru zilele mari ce au sosit! Na-
ţia moldovenească vă aşteaptă ca pe nişte apostoli şi luminători. 

Mergeţi în mijlocul ţăranilor moldoveni şi le vestiţi că de-acu 
înainte sânt slobozi; lămuriţi-le ce este slobozenia. Astăzi nimeni nu 
ne mai împovărează spinarea şi umerii; de azi înainte nimeni nu ne 
va mai asupri. Sântem slobozi de a ne mărturisi necazurile şi nevoi-
le; suntem slobozi de a ne cere să ni se facă şi nouă dreptate, căci și 
noi sântem cetăţeni ai Rusiei şi fii ai unui norod slobod, care are ace-
leaşi drepturi ca şi celelalte noroade din această ţară. 

Păn acuma noi am tăcut, căci legile stăpânirei vechi autocratice 
nu ne dădeau voe să ne mărturisim nevoile. Norodul nostru în adân-
cul sufletului său poartă sâmţul celei mai mari supuneri, şi pentru 
aceasta el cu răbdare a îndurat asuprirea fiinţei sale naţionale. Acum 
legile ne dau voe să vorbim despre nevoile şi rănile noastre naţiona-
le. Deci deşteptaţi în moldoveni sâmţul naţional, mândria de a fi fii ai 
neamului moldovenesc şi hotărârea de a trăi şi a muri ca moldoveni. 

Pregătiţi norodul moldovenesc, pentru ca el, în Adunarea înte-
meetoare, să-şi aleagă numai deputaţi moldoveni, cari cunosc nevoi-
le naţiei şi sânt pătrunşi de dorinţa de a susţinea şi apara interesele 
neamului moldovenesc. 

Folosindu-ne de adunarea voastră, care va avea loc în zilele de 
11-14 Aprilie 1917 noi vă rugăm să vă gândiţi şi să vă sfătuiţi la 
această adunare despre măsurile şi mijloacele cele mai potrivite, 
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cari vor trebui să fie luate, pentruca norodul moldovenesc să să poa-
tă bucura de toate drepturile cetăţeneşti şi naţionale vestite de cătră 
Stăpânirea Vremelnică, şi astfel să-şi poată îndeplini menirea lui în 
rând cu alte naţii din Rusia. 
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Obştea învăţătorilor moldoveni către Zemstvul Gubernial 
al Basarabiei  
(Şcoala Moldovenească, Chişinău, anul I, nr. 1, iunie 1917, p. 28-30) 

Învăţătorii moldoveni veniţi la Chişinău la cea dintăi Adunare 
slobodă a învăţătorilor din Basarabia, adunându-se în ziua de 14 
Aprilie, au hotărât să organizeze (alcătuiască) „Asociaţia învăţători-
lor moldoveni”, cu scop de a introduce în anul 1917 în satele moldo-
veneşti învăţământul şcolar în limba moldovenească, Adunarea în-
temeetoare, alegând în comitetul „Asociaţiei” pe persoanele mai jos 
iscălite, le-a însărcinat să aducă la cunoştinţa Zemstvului Gubernial 
al Basarabiei, că programu Asociaţiei are în vedere, în locul cel din-
tăi, naţionalizarea şcoalei moldoveneşti. Și anume: 

1) Pentru ca învăţătorii moldoveni să-şi poată îndeplini datoria 
de a fi adevărați luminători ai neamului lor, Asociaţia, prin numitul 
Comitet se adresează (îndreaptă) cătră Zemstvoul gubernial al Basa-
rabiei cu o rugăminte călduroasă, ca Zemstvul – nu mai târziu de 15 
Mai – să organizeze pe trei luni de zile nişte cursuri pentru învăţăto-
rii moldoveni. 

2) Asociaţa găseşte de cuviinţă să atragă la alcătuirea progra-
mului Cursurile: Pedagogice Moldoveneşti persoane bine cunoscă‑
toare în ale învăţământului şi pe însuși Comitetul Asociaţiei, pentru 
ca programul să fie astfel alcătuit, încât învăţătorii, după ce vor urma 
acest program, să fie în stare a reorganiza şcoala cu desăvârşire şi a 
o aşeza pre o nouă temelie naţională. 

3) Predarea obiectilor la cursuri se va face în limba moldove-
nească. 

4) Pe lângă predarea metodicei, în programul cursurilor va mai 
avea loc și istoria poporului, a limbei şi a literaturei moldoveneşti. 

Asociaţia roagă Zemstvoul Gubernial, ca el să ee asupra lui 
toate cheltuelele ce se vor face cu organizarea cursurilor, adică: 
plata lectorilor, întreţinerea învăţătorilor și a învăţătoarelor şi 
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închirearea încăperei pentru cursuri. 
Totodată comitetul Asociaţiei a însărcinat să aducă la cunoştin-

ţa Zemstvoului că Asociaţia a hotărât să înceapă tipărirea unei revis-
te pedagogice moldoveneşti, sub numele „Şcoala Moldovenească”, cu 
scop de a face cunoscut învăţătorilor moldoveni ştiinţele trebuin-
cioase pedagogice şi metodele nouă de predare, potrivite cu învăţă‑
tura pedagogică din timpul de faţă. 

Asociaţia învăţătorilor roagă Zemstvoul Gubernial, ca el să-i 
dee şi ajutorul bănesc trebuincioase pentru tipărirea numitei reviste 
pedagogice moldoveneşti. 

Înştiinţind Zemstvul Basarabiei despre ajutorul ce învăţătorii 
moldoveni au hotărât să-l dee neamului său, „Asociaţia învăţătorilor 
Moldoveni” nădăjdueşte, că şi Zemstvul din partea lui numai decât 
va pune toată munca cuvenită pentru naţionalizarea şcoalei moldo-
veneşti şi pentru a întroduce această naţionalizare în viaţa tuturor 
moldovenilor din Basarabia. 

Preşedintele Comitetului: V.G. Săcară. 
Membrii Comitetului: Ioan Buzdăga, loan Goga, Ana S. Fedcenco. 
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Deşteptarea neamului  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 44, 3.06.1917, p. 2) 

Congresul învăţătorilor moldoveni. 
După dezbaterea programului învăţământului moldovenesc s-a 

pus la rând întrebarea despre buchele, cu care se fie tipărite cărţile 
moldoveneşti. După dezbateri îndelungate care au durat o sară în-
treagă şi la care s-au spus mai multe cuvântări frumoase, adunarea a 
hotărât, că pe la şcolile moldoveneşti, şi cărţile trebui să fie tipărite 
cu litere (buchele) moldoveneşti. 

S-au mai luat mai multe hotărâri cu privinţă la cursuri, pentru 
învăţătorii moldoveni, care cursuri vor fi deschise peste vară, înce-
pând dela 15 Iunie; apoi cu privinţă la ocârmuirea şcolară din Basa-
rabia şi pentru moldovenii de dincolo de Nistru s-a hotărât să se facă 
un aşăzământ anume. 

Pe urmă s-au dezbătut întrebările despre luminarea poporului 
în afară de şcoală şi s-au luat hotărâri bune şi în ceea ce priveşte 
aceste întrebări. 
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Dupe ce învăţătorii au pus la cale toate cele pentru ce s-au adu-
nat, s-a vorbit şi despre starea politică de azi a Rusiei. Sa hotărât, că 
pentru Rusia cel mai bun fel de ocârmuire este respublica democra-
tică federativă, cu o cameră de parlament (iar nu cu două) şi fără 
preşedinte de respublică. 

Adunarea s-a închis duminică la 28 Mai. 

O sărbare naţională. 

Pe ziua de 21 Mai, cu prilejul împlinirei la 16 Mai a 105 ani dela 
alipirea Basarabiei cătră Rusia, ofiţerii şi soldaţii moldoveni din gar-
nizoana Odesei în număr vr-o 6 mii de oameni au făcut o manifesta-
ţie cu muzică şi steaguri naţionale, pe care era scris: „Trăiască respu-
blica democratică federativă!” „Trăiască Basarabia autonomă!” „Slo-
bozenie, dreptate şi frăţie”. Mergând pe uliţele Odesei manifestanţii 
s-au oprit lângă otelul (gostiniţa) London, unde trăeşte cunoscutul 
patriot al neamului moldovenesc – d. Stroia-Stroescu şi i-au făcut lui 
o manifestaţie frumoasă. Pe medianul soborului s-au spus cuvântări 
în limba moldovenească. Iar după cuvântări manifestanţii s-au dus 
pe acasă. 

Lucrarea ostaşilor moldoveni. 

După pilda soldaţilor de alte neamuri au început a se organiza 
şi moldovenii noştri. Astfel la 14 Mai, la adunarea delegaţilor soldaţi 
şi ofiţeri-moldoveni din garnizoanele: Odesei, Hersonului, Nicolae-
vului şi de pe frontul românesc, ţinută în casa comitetului împlinitor 
al partidului naţional moldovenesc de pe uliţa Bazarnaia, Nr. 37, s-a 
hotărât, ca să se alcătuiască din aceşti delegaţi, un comitet anume 
pentru: 1) apărarea intereselor naţionale, 2) pentru aşăzarea rându-
elei în oaste, 3) pentru întărirea slobozeniei câştigate şi 4) organiza-
rea (unirea) soldaţilor – moldoveni de la front, şi de la spatele 
armiei. 

La adunarea, ţinuta la 19 Mai, pentru purtarea mai bună a tre-
bilor moldoveneşti, în oaste a fost întocmit un comitet împlinitor din 
12 feţe de oameni, care și-a ales în prezidium: ca președinte – pe 
prăpurașul d. Matveev, ca tovarăşi de preşedinte – prăpuraşul Suru-
cean şi Grigoraş şi doi secretari – voluntari, Păscăluța și Popov. 2) 
S-a hotărât, că din toţi moldovenii-soldaţi să fie întocmite roţi deosă-
bite, sub comanda ofiţerilor şi unter-ofiţerilor-moldoveni. Aceasta se 
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face, pentru ca moldovenii să poată mai bine şi mai uşor să înveţe 
slujba ostăşească, şi să păstreze mai bine rânduiala. 
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Moldova s-adună  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 44, 3.06.1917, p. 3) 

Din ţară ne vin veşti tot mai frumoase şi mai îmbucurătoare. 
Neamul moldovenesc s-adună mereu sub steagul de deşteptare, des-
făşurat de Partidul naţional moldovenesc. Moldovenii, cari au zăcut 
105 ani sub jugul stăpânirei vechi, acuma se deşteaptă şi sar cu toţii 
spre apărarea drepturilor lor, călcate în picioare de stăpânirea veche 
atâta amar de vreme. La adunările feluritelor tagme din întreaga Ba-
sarabie, ca adunări au avut loc în Chişinău şi despre care s-a scris la 
vreme în gazeta noastră, toți moldovenii au strigat într-un glas: să se 
dee cea mai largă autonomie Basarabiei, căci numai ea va chezăşlui 
drepturile moldovenilor. Asta au spus-o cooperatorii, asta au spus-o 
preoţii, asta au spus-o învăţătorii moldoveni şi la urma urmei asta a 
spus-o talpa ţării – ţăranii. Prin glasul cooperatorilor, preoţilor, învă‑
ţătorilor şi ţăranilor a vorbit întregul popor moldovenesc din Basara-
bia şi dacă toată ţara strigă într-un glas: „Noi vrem autonomia Basa-
rabiei”, „Noi vrem să ne ocârmuim singuri în ţara noastră după nevo-
ile noastre”, – apoi lucrul acesta este cea mai bună dovadă, că neamul 
moldovenesc s-a deşteptat şi-şi cere drepturile, ce i se cuvin. 

Partidul naţional moldovenesc, care şi-a luat asupra sa sarcina 
deşteptării neamului moldovenesc din Basarabia, poate să se mân-
drească cu izbânzile frumoase, la care a ajuns. Tot mai multe şi mai 
multe târguri, volosti şi sate întră în Partid moldovenesc, înfiinţind 
dispărţituri şi comiteturi ale partidului. 

Acuma ne-a venit vestea, că şi în volostea Bujorului din ţinutul 
Chişinăului s-a primit programul Partidului. Adunarea deputaţilor 
din volostea Bujorului în număr de 57 de oameni, a luat următoarele 
hotărâri, privitor la autonomia Basarabiei: 

1) Biserica noastră din Basarabia trebui să fie autonomă. Arhie-
reii trebui să fie din moldoveni şi aleşi de cătră poporăni şi preoţime. 
Preoţii trebuesc aleşi de cătră poporăni. În toate satele moldoveneşti 
slujbele bisericeşti trebuesc făcute numai decât în limba noastră 
moldovenească. 
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2) Şcoala noastră trebui să fie izvorul adevărat de lumină şi de 
ştiinţă. De aceea toată învăţătura trebui făcută în limba moldove-
nească. Limba rusască va rămânea în scoală numai ca o învăţătură 
deosăbită, precum pân acuma a fost limba franţuzască şi nemţască 
în şcolile mijlocii. 

3) Judecăţile se vor face după zăcoanele, lucrate de cătră aleşii 
noştri, şi numai decât în limba moldovenească, judecători pot fi nu-
mai feţele alese de norod. 

4) Toţi slujbaşii din feluritele aşăzăminturi ale ţării trebui să fie 
moldoveni, ori macar să ştie limba moldovenească. 

5) Ucrainenii, bulgarii, ovreii, leşii, armenii şi alte noroade, ce 
locuesc în Basarabia, au tot dreptul să se înveţe şi să se roage lui 
Dumnezău în limba lor naţională. 

6) Toţi moldovenii basarabeni, trebui să facă slujba ostăşască în 
Basarabia şi numai comanda obişnuită trebui să se facă în limba 
moldovenească. 

7) Tot pământul Basarabiei fie împărătesc, fie mănăstiresc, fie 
bisericesc, fie boeresc – trebui să treacă în mânile ţăranilor, cari îl lu-
crează singuri. Adunarea Întemeetoare va trebui să se îngrijască de 
moşnegi, schilozi, neputincioşi şi de acei ce nu se pot hrăni singuri 
cu munca lor. 

Colonizarea Basarabiei cu streini trebueşte oprită. 
9) Basarabia trebui să aibă împuternicitul ei la Petrograd la Stă-

pânirea rusască şi deputaţii ei în Duma Statului. 
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[Onisifor Ghibu], Moldoveni şi români  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 45, 6.06.1917, p. 1-2) 

Unele lucruri, petrecute la adunarea învăţătorilor moldoveni, 
ne fac să vorbim astăzi aici despre acea: ce sunt moldovenii şi ce 
sunt românii? 

Am scris într-un alt număr al gazetei noastre, că domnul P.G. 
Gore, ca împuternicit al zemstvei guberniale, deschizând congresul, 
s-a întors cătră învăţători cu cuvintele: „fraţi români”, şi că mulţi din 
cei de faţă, au strigat: noi nu suntem români: noi suntem moldoveni! 
Ce e drept, alţi cuvântători, cari au mai vorbit după d. Gore, au arătat 
greşala celor ce se cred numai moldoveni, şi nu şi români, dar lucrul 
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acesta, nefiind încă pe deplin lămurit, credem de dătoria noastră a 
stărui şi aici asupra lui. 

Să vedem deci: suntem noi moldovenii numai moldoveni, sau 
suntem şi români. Ce sunt moldovenii şi de unde le vine numele. 

Numele moldovenilor vine dela ţara Moldovei, de care ne ţi-
neam odinioară şi noi. Astăzi Moldova este parte de pământ dintre 
munţii Carpaţi, râurile Milcov şi Prut și dintre ţărişoarele Bucovinei. 
Pân la anul 1775 Moldova era mult mai mare decum este azi; ea cu-
prindea şi Bucovina şi Basarabia. La acel an Austria i-a luat partea 
dela mează noapte – Bucovina de astăzi, iar la 1812 Rusia i-a luat 
partea dela răsărit, Basarabia de astăzi. 

Toţi locuitorii Moldovei îşi ziceau: „Moldoveni”, spre deosăbire 
de fraţii de dincolo de râul Milcov, cari îşi ziceau „Munteni”. După ce 
la anul 1812, Basarabia a fost zmulsă dela trupul Moldovei, locuitorii 
ei au urmat să se cheme şi mai departe tot moldoveni” ca şi înainte. 
Vechea stăpânire rusască, prin fel de fel de uneltiri a încercat să ne 
rupă încetul cu încetul cu totul de fraţii noştri din Moldova şi din Bu-
covina, cu cari fusesem una toată vreme. Şi ei au şi izbutit să facă să 
ne uităm de fraţii noştri iubiţi, cu cari împreună am luptat veacuri 
de-arândul sub marii voevozi, Alecsandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi 
alţii pentru apărarea scumpei noastre moşii. Noi am rămas ca nişte 
copii orfani, cari nu-şi mai cunosc pe fraţii lor şi pe rudeniile lor. Am 
ajuns să ne credem singuri în lume, fără fraţi, fără părinţi, fară nea-
muri. Dar a sosit acum vreme, ca să ne dezmeticim şi să ne aducem 
aminte de obârşia noastră. Acum noi trebui să cunoaştem, că noi, 
moldovenii, sântem acelaş neam cu moldovenii de peste Prut. 

Dar nu numai cu aceştia. Ştim că astăzi Moldova nu mai este ca 
în vechime, o ţară deosăbită, ci ea este o parte a României. Dela 1859 
încoace Moldova s-a unit cu Muntenia. Oamenii luminaţi din amân-
două ţărişoare s-au încredinţat în cursul vremei, că moldovenii şi 
muntenii sunt un neam şi că e mai bine, ca ei să alcătuiască o singură 
ţară. Căci vorba veche, unde-i unul nu-i putere, dar unde-s doi pute-
rea creşte. 

Dela unirea lor încoace, Moldova şi Muntenia şi-au luat un sin-
gur nume, zicându-şi România, iar locuitorii şi-au zis şi ei cu toţii 
„Români”. 

Ce însămnează oare „Români”? Numele acesta vine dela Roma, 
vechea cetate din Italia. Roma era cetatea poporului roman, care a 
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fost cel mai puternic şi mai strălucit popor de pe lume! Romanii au 
fost, acum vr-o două mii de ani stăpânii lumei întregi, împăratul lor, 
Traian, după ce a biruit pe poporul Dac, care locuia prin locurile, un-
de astăzi e Transilvania a adus şi acolo colonişti din italia şi din în-
treaga împărăţia lui. Din aceşti colonişti s-a plămâdit un popor nou, 
poporul român. Românii sunt astfel urmaşii puternicului popor ro-
man. Înmulţindu-se românii, ei s-au răspândit prin mai multe ţări: 
astfel ei au trecut din Transilvania în Muntenia, în Moldova, în Ser-
bia, în Basarabia, ba chiar şi dincolo de Nistru. 

Din acestea vedem, că neamul românesc nu locueşte numai în 
România, ci el e răspândit prin mai multe ţări. El locueşte adecă în 
Transilvania, în Banat, în Maramureş, în Bucovina, în Muntenia, în 
Moldova şi în Basarabia. Sunt la cate vr-o trei-patru sute de mii de 
români şi în Sârbia şi în Machedonia. Toţi aceştia sunt un singur po-
por care numără peste 14 milioane de suflete. Cu toţii vorbesc ace-
iaşi limbă, şi au același suflet. 

De aici încolo noi moldovenii nu trebui să ne mai temem de a 
spune, că suntem români, cum ne temeam sub vechea stăpânire, ca-
re ne prigonea pentru un astfel de lucru. Stăpânirea Vremelnică de 
acum a dat slobozenie tuturor noroadelor, cari pân acum erau ţinute 
în robie. De acum înainte ar fi o ruşine dacă noi nu ne-am cunoaște şi 
nu ne-am numi cu fală: Români. Da! Suntem români, strănepoţi de-ai 
lui Traian! O spunem cu mândrie, o spunem cu încredere! De o sută 
de ani ni-au fost astupate gurile ca să nu putem grăi cu fraţii noştri; 
de acum lăcăţele de pe guri ni-au căzut şi noi strigăm din răsputeri, 
că ne recunoaştem fraţi cu toţi românii din toate ţările. Noi suntem 
români basarabeni, de acelaş sânge cu românii bucovineni, cu ro-
mânii transilvăneni, cu românii bănăţeni şi maramurăşeni şi cu ro-
mânii din România! 

Dar aceasta nu însămnează, că noi vrem să ne rupem de maica 
noastră Rusia să ne alipim la România. Doamne fereşte de aşa ceva! 
Nu! Noi moldovenii, cari prin revoliuţia rusască am ajuns cetăţeni 
slobozi, vrem să ne ţinem şi de aici încolo lega: Rusia, de oarece noi 
în respublica federativă rusască vom avea un trai mai uşor şi mai fe-
ricit, decum l-am avea dacă am fi alipiţi de România. În Basarabia 
autonomă noi avea toate drepturile naţionale, pe care ni le dorim, 
iar Rusia mare va putea totdeauna ocroti mai bine Basarabia, decum 
ar putea-o ocroti România mică şi slabă. 
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Aşa dară, noi ne mărturisim fiii drepţi ai neamului românesc, cu 
care avem aceiaşi limbă, acelaşi suflet şi aceiaşi cultură. Noi suntem 
cu toţii un norod. Dar când o spunem aceasta, deschis şi hotărât, 
spunem tot odată şi aceia, că nu vrem să fim o țară cu România, ci 
vrem să rămânem cetăţeni ruşi. 

39 

Pr. P. C., Limba moldovenească şi întrebuinţarea ei 
în slujbile bisericeşti  
(Luminătoriul, Chişinău, anul X, nr. VII, p. 11-18) 

Limba pentru om este cel mai scump dar dela Dumnezeu. Cu 
limba omul şi se deosebeşte între altele dela celelalte fiinţi. Cu limba 
noi arătăm în afară toate gândurile noastre, tot adâncul simţirilor 
noastre şi toate mişcările sufletului nostru. Deci trebui de luat sama, 
că precum fiecare om se deosebeşte de altul cu chipul dinafară, aşa 
se deosebeşte şi cu chipul din lăuntru. Natura să arată în foarte mul-
te feliuri. Poţi se zici, că nui găsi doi oameni, care ar fi cu totul ase-
mănaţi între ei. Şi precum se deosebesc oamenii unii de alţii cu 
chipul dinafară şi dinlăuntru aşa se deosebesc şi noroadele întregi. 
Fiecare norod are deosebirile sale şi în chipul dinafară şi în chipul 
dinlăuntru. După cum şi fiecare om, aşijderea şi noroadele întregi se 
deosăbesc unile de altele şi cu chipul dinafară şi cu însuşirile sale ce-
le din lăuntru. În scurt fiecare norod are characteru lui. Characteru 
franţujilor, deopildă, se deosebeşte de characteru neamţilor, charac-
teru neamţilor de characteru englejilor, characteru englejilor de cha-
racteru ruşilor. Au characteru şi deosebirile lor şi moldovenii. Dar 
toate însuşirile norodului să arată anume în limbă. Iată pentru ce fie-
care norod foarte îşi iubeşte limba sa. O iubeşte nu numai pentru 
aceea, că sau deprins cu dânsa, dar şi pentru aceea, că ea este mai 
aproape de sufletul lui şi mai bine pentru dânsu arată în afară toate 
cele din lăuntru ale lui. Fiecare norod poate să se numească, ca un 
norod deosebit numai până când sau păstrat limba sa. Dacă norodu 
şau prăpădit limba, apoi şi el pierde ca un norod deosăbit. Pentru 
aceasta şi noi moldovenii din Bessarabia nu putem să nu iubim lim-
ba noastră şi să nu o păstrăm pre ea. Şi mulţemim Domnului! Ne că‑
utând la înprejurările cele răle în curgerea sutei de ani de pe urmă, 
limba moldovenească sau păstrat curată şi nestricată. Limba noastră 
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au păstrato norodul de pe la ţară. Şi aceasta ne face săi dăm lui mare 
cinste şi mulţămire. Ţărănimea păzeşte şi credinţa noastră pravo-
slavnică şi înplinește toate obiceiurile ei, ţărănimea aşijderea neau 
păzit şi limba noastră cea vechi. Aceasta cu totul nu se poate zice de 
boerime şi de orăşeni. Intelighenţii noştri, învăţindu-se la şcoli ru-
seşti şi vorbind totdeauna ruseşte, mai cu totul au uitat limba părin-
ţască, da copiii lor uneori cu totul nu vorbesc moldoveneşte. Unii din 
intilighenţi mai că nici nu să mai cunosc, că sunt moldoveni, iară alţii 
încă şi să mai ruşinează de aceasta. – Cu totul alta trebui de zis des-
pre norod. Ne căutând la aceea, că prin şcoli învăţătura să facea pe 
limba rusască, da de multe ori pe limba slavonă prin popoarăle mol-
dovenești să săvârşea şi slujba bisericească, norodu nostru şi până 
acum vorbeşte tot în limba cea frumoasă şi înpodobită. Limba sau 
păstrat, dar în curgirea sutei de ani nau putut să se înbogăţească, să 
crească, pentru că limba au fost oprită. Limba moldovenească a fost 
oprită şi prin şcoli şi prin judecătorii şi prin toate aşezemânturile 
Bessarabiei. Fiind că toată învăţătura să făcea prin şcoli pe limba 
russască, apoi nu mai era nici nevoie, nici putinţă, ca să mai cetească 
ori să scrie cineva şi moldoveneşte. Aşa, că pe moldovenească în 
Bassarabia nu era nici o literatură (cărţi). Limba moldovenească să 
socotea deacum cu totul ne trebuincioasă, măcar că în Bassarabia şi 
peste Nistru trăesc ca la vo două millioane de moldoveni. Prin şcolile 
Bessarabiei să învăţa feli de feli de limbi. Să învăţa limba grecească, 
lătinească, franţuzască, neamţască, da în seminaria duhovnicească 
să învăţa încă şi cea vechi ovreiască. Toate acestea limbi să găsea 
mai de trebuinţă pentru tineri, de cât limba lor părinţască, pe care 
vorbeşte norodul de loc. Drept că în Seminaria duhovnicească după 
revoliuţia cea dintăi (scularea norodului) dela 1908 să învăţa şi lim-
ba moldovenească. Dar cum se învăţa limba moldovenească? Era 
puse, ca un obăect (predmet) neîndătoritori, numai pentru cii, care 
vor dori să o înveţe, în ceasurile slobode de alte obăecturi, uneori şi 
după masă, şi era hotărât și arătat, că ştiinţa ori ne ştiinţa limbei 
moldoveneşti pentru tineri nu trebui să aiban nici o însemnare şi se 
nu înpiedice de a trece dintrun class în altul. Înscurt, dezlegâncd să 
se înveţe în Seminarie şi limba moldovenească, Sinodu au făcut aşa, 
ca să rămâe lucrul acesta întru o nimică şi scopul acesta au fost 
ajuns. Din învăţătura limbei moldovenești, puse în aşa chip, nu eşea 
nimică. Dar iată acum, cu voia lui Dumnezeu, lucrurile cu totul s-au 
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schimbat. Stăpânirea nou au hotărât că tuturor noroadelor, care lă-
cuesc în Rossia trebui să fie date toate drepturile. Deacu fie care no-
rod din Rossia are voe să se roage pe limba lui şi so întrebuinţeze 
prin şcoli. Cu darurile acestea îndată au început a se folosi şi ucrai-
nenii, şi gruzinii, şi tatarii, şi latâşii şi alţii. Să înţelege, că nici noi 
moldovenii nu putem să ne lepădăm de limba noastră, şi de intere-
surile naţii noastre, şi mai întăi trebui să ne folosim deplin cu limba 
noastră prin slujbile bisericeşti. Drept că şi pănă acum nau fost opri-
tă slujba pe limba moldovenească prin popoarăle de pe la ţară. Nau 
fost oprită dar nau fost nici îndătorită. Avea voe să slujască la țară 
moldoveneşte numai cine putea şi cine vra. Noi zicem, că cine putea, 
pentru că chiar păn în vremea de pe urmă pe la popoarăle moldove-
neşti de multe ori se însemna preoți ruşi, care ori cu totul nu ştia 
limba moldovenească (aşa că era siliţi să se lămurească cu poporănii 
uniori prin mijlocirea preotesilor, dacă ele ştia această limbă), – ori o 
știa foarte prost. Însemnarea preoţilor ruşi pe la popoarăle moldo-
veneşti să făcea pentru aceea, că arhiereii să socotea dători să se 
îngrijiluiască nu numai de înteresurile credinţii, dar şi de înteresuri-
le politiceşti, adecă ca săi facă pe moldoveni ruşi – uitând, că aceasta 
era dătoria slujbaşilor împărăteşti. Din altă parte aceasta rânduială 
ră atârna şi de la aceea, că preoţii ori bogoslovii, cerânduse la popor, 
nu lua sama la nația poporănilor, la care să cere, – da se interesa nu-
mai cu aceea, ce vinituri vor avea la poporul nou, adeca: cât este pă‑
mânt la popor, câte case ucaznice, de este în popor gazdă pentru 
preot ori nu şi alt. Aşa că uniori numai sosind în popor, preotul cu-
noştea, că el nu ştie limba poporănilor noi. De odată aceştia preoţi să 
simţea în popoarăle moldoveneşti nu pre bine, da pe urmă se deprin-
dea, învăţind puţin şi limba. Eu sângur întâlnindumă de multe ori cu 
preoţi de pe la ţară şi întrebându-i, cum mai trăesc, de multe ori 
auzăm aşa răspuns: «trăesc bineşor, numai nu ştiu limba poporului şi 
din pricina aceasta mă sâmt nu pre bine. Cunosc, că am fi dători să 
spun norodului câte o învăţătură, să le lămuresc câte ceva, dar neşti-
ind limba nu pot să o fac aceasta. Am noroc, că soţia mii moldovancă. 
Când nu mă înţeleg cu norodu, ea mă scoate de nevoe». Ei judecaţi, ce 
folos putea să aducă poporănilor aşa preot cu toate vredniciele lui. El 
putea numai să săvârşască trebuinţile bisericeşti pe limba ne înţălea-
să de norod, da să mai înveţe norodul, ori săi fie adevărat povăţuitori 
cu cuvântul el nu pute. Cum mai mărturisea aceşti preoţi oamenii la 
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taina ispovedaniei, aceasta o ştiu numai ei singuri şi acei, care au 
avut nenorocire a se mărturisi la dânşii. Trebui de zis, de altă parte, 
că aici era vinovaţi şi poporănii moldoveni. Ei mai nici odată ori 
foarte rar îşi arăta dorinţa sa, ca să aibă preot moldovan. Ei se împă‑
ca cu aceea, ce le da lor stăpânirea, gândind, că amintrelea nici nu 
poate să fie. Aicea sau arătat puterea obiceiului din vechime, când le 
da moldovenilor preoţi ba greci, ba slavoni. Moldovenii sau deprins 
cu aşa obicei şi numai arăta pretenzii, uniori drept socotind, că pre-
tenziile vor rămânea în zădar. Dar urma acestui obicei este foarte ră. 
Moldovenii şi pănă astăzi să află întru întunericul neştiinţii duhovni-
ceşti, precum sau arătat aceasta în mişcarea lui Inochentie, şii plin 
de crederi în deşert. Fiind că a săvârşi slujba moldoveneşte prin po-
poarăle moldoveneşti pentru preoţi nu era îndătorit, apoi să mai în-
tâmpla şi aşa, că chiar preoţii după naţie moldoveni, care ştie limba, 
de multe ori avea obicei să slujască slăvineşte, da nu moldoveneşte. 
Aceasta o facea ei de aceea, că nu ştia a ceti moldoveneşte şi nuşi da 
trudă a să învăţa. Învăţinduse în seminarie şi prin alte şcoli numai 
slăvineşte, ei aşa şi slujea, ne dânduş samă, că pentru norod ar fi mult 
mai cu folos, dacă toată slujba sar face pe limba moldovenească. 

Îmi aduc aminte de o aşa întâmplare. Odinioară, fiind întrun sat 
de pe malu Prutului, eu am avut întâmplare să slujesc în biserica de 
loc întro zi de sărbătoare. Ştiind, că poporănii sunt moldoveni, eu 
toate leam cetit moldoveneşte, dar dascalu toată slujba au cetito şi 
au cântato slăvineşte, făcând multe greşeli şi chiar după cum să vede 
singur ne înţeleghind ceea ce cetea. Aceasta să videa dintru aceea, că 
la cetirea cathizmilor şi a ceasurilor să oprea cu glasul nu unde cere 
cuprinsul cetirii, da unde i se sfârşea glasul (duhul). Uniori mai zicea 
vrun cuvânt dou după punct (tocica) şi acolo sta. După slujbă eu am 
avut cu dascalu aşa vorbă. Dascale, am zis eu, lăcuitorii satului du-
melorvoastră îs moldoveni ori îs ruşi. Îs moldoveni, părinte, au răs-
puns dascalu. Da dumeta eşti moldovan ori rus? Îs moldovan, au răs-
puns dascalu. Dar cum socoteşti dumeta, dascale, am zis eu, moldo-
venii, care vin la biserică şi stau la slujbă, oare înţeleg ei ceva din 
cele ce ceteşti şi cânţi dumeta slăvineşte. Dascalu au răspuns: de un-
de, părinte să mai înţeleagă; nu mai înţelege nime nimică. Atunci eu 
lam întrebat, da dumeta singur înţelegi ceva din cele ce ceteşti slăvi-
neşte ori nu. – Nu, părinte, au răspuns dascalu, nu înţeleg nici eu. 
Dapoi de ce dar ceteşti sloveneşte, dacă nu înţelegi nici dumeta, nici 
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norodu. Aşa mam deprins, au răspuns dascalu. Aşa sau deprins dăs-
călii, aşa sau deprins preoţii aşa sau deprins şi norodu. Dar de de-
prinderea aceasta de mult îi vremea să ne lepădăm. Toţi spun şi zic 
că moldovenii îs mai nedeşteptaţi şi mai proşti de cât toţi, fiind de la 
fire un norod înţelept şi cu bune însuşiri. Trebui neapărat şi cum mai 
degrabă a lumina norodu moldovenesc şi cu lumina credinții și cu 
lumina ştiinţii. Şi mai întăi de toate prin toate popoarăle moldove-
neşti slujba bisericească negreşit trebui să se săvârşască pe limba 
moldovenească, ca să se poată adăpa norodul cu adevărurile credin-
ţii. Limba slovonă îi limbă veche, pe care puțin o înţeleg şi ruşii. 
Chiar şi preoţii nu tot înţelege în limba slavonă, da ţărănimea rusas-
că mai că înţeleg numai două cuvinte: „Gospodi pomilui”. Atunci, 
când limba noastră bisericească este cu totul înţeleasă pentru toţi. Şi 
încă este foarte evlavioase şi frumoase. Pentru aceea preoţii de prin 
satele moldoveneşti, care nu ştiu limba norodului, singuri de bună 
voe trebui săşi caute popoare după limba lor, unde vor putea să adu-
că acela folos, care să aşteaptă dela dânşii. Poporănii deacu au toată 
voia săşi ceară preot după placul lor şi mai ales aşa preot, care ştie 
limba lor. Aşijderea şi toţi cliroşanii moldoveni care pănă acum nu 
sau deprins a ceti şi cânta moldoveneşte, săşi îndrepte neajunsul său 
cât mai degrabă, căci au sosit aşa vreme, când norodu moldovenesc 
trebui cum mai degrabă luminat cu lumina credinţii şi întărit pe ca-
lea adevărului. Noi credem, că dacă slujba bisericească prin popoa-
răle moldoveneşti precum şi învăţătura preoţasscă sar întocmi pe 
limba moldovenească, norodul moldovenesc, adâpândusă cu adevă‑
rurile credinţii şi întărinduse sufleteşte, mai cu izbândă să va lupta 
cu acele grele înprejurări, în care el să află astăzi, şi mai degrabă va 
eşi la drumul culturei naţionale, care i se arată lui acum. 
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G. Nastas, De ce voim, ca şcoala să fie moldovenească?  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 48, 18.06.1917, p. 3-4) 

În vremea de pe urmă n-a fost aproape nici o adunare în Basa-
rabia, unde moldovenii, cari au luat parte la aceste adunări, să nu fi 
rostit în auzul tuturor, că școala noastră numai decât trebui să fie 
moldovenească. Aceasta dovedeşte, că, dacă nu întreg poporul mol-
dovenesc, apoi macar cea mai mare parte a lui, a înţăles, că şcoala 
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din Basarabia numai atunci îşi va îndeplini menirea sa, când ea va fi 
moldovenească. 

Se găsesc însă şi astâzi moldoveni, cari cred şi mărturisesc, că 
ar fi mai bine pentru noi, dacă şcoala noastră ar fi şi mai înainte 
rusască. Căci, zic ei, limba moldovenească moldovenii o ştiu şi fără 
de şcoală, iar dacă în şcoală înveţi limba rusască, atunci ţi-i mai uşor 
unde te şi duci – şi la oaste, şi la judecată, şi la un drum. 

Au dreptate bieţii oameni, dar dreptatea nu li-i deplină. Şi iată 
pentru ce… 

E drept, că noi moldovenii ştim limba noastră, dar o ştim numai 
întratâta, întrucât ne trebui pentru viaţa noastră zilnică. Cu această 
ştiinţă de limbă nu te poți folosi de cărţi, cari cuprind întrânsele co-
mori întregi de lucruri frumoase şi folositoare pentru viaţa şi gospo-
dăria omului. Ca să ne putem bucura de folosul învăţaturilor înţălep-
te, cuprinse în cărţi, numai decât trebui să cunoaştem mai bine, mai 
adânc moldovenească. Şi aceasta o putem face numai prin ajutorul 
şcolei moldoveneşti. 

Dar poate se vor găsi oameni, cari v-or zice, că cărţi folositoare 
vom putea ceti şi în limba rusască. Nu, fraţilor, şi iar nu! Ca să înveţi 
o limbă streină atât de bine poţi ceti şi înţălege bine cărţi folositoare, 
scrise în această limbă, îţi trebui nu mai puțin decât zece ani. Iar în 
cei 3-4 ani, în cari învaţă copiii moldoveni în şcolile ruseşti, ei abia-
abia învaţă a ceti, a scri şi a îndruga câteva vorbe ruseşti. Iată dar, că 
eşind din școala rusască, moldovanul nostru nu poate întrebuinţa 
cartea cu folos pentru viaţa şi gospodaria lui. 

Cu totul altfel va fi atunci, când şcoala va fi moldovenească. Co-
piii moldoveni cunosc bine limba noastră din casa părintească; în 
şcoală ei vor învăţa a citi, a scri şi a vorbi mai curat şi mai frumos 
moldoveneşte, fără ca să aibă nevoe de a învăţa fiecare cuvânt şi fie-
care vorbă, precum trebui s-o facă, învăţând limba rusască. Ca să în-
veţe a vorbi, a ceti şi a scri curat şi frumos moldoveneşte, copiilor 
noştri le va trebui îndoit mai puțină vreme, decât ca să înveţe a vor-
bi, a ceti şi a scri macar cât de prost ruseşte. Iată dar, că jumătate din 
vremea şcolară le rămâne copiilor moldoveni pentru a se îmbogăţi 
cu o mulţime de alte cunoştinţi, cari le vor prinde bine în viaţa lor de 
gospodari harnici muncitori. 

A dori, ca şcolile noastre să fie ruseşti numai pentru că limba 
rusască ne prinde bine la judecăţi, la oaste şi prin streini, nu face, 
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căci foloasele acestea sunt prea mici faţă de marele rău, pe care ni-l 
pricinueşte şcoala streină. Câci, învăţând în limba streină, încetul cu 
încetul ne uităm şi limba noastră, ceea ce-i un mare păcat. Ba în 
şcoala streină ne învăţăm chiar şi a ne dispreţui limba noastră, ceea 
ce-i un păcat şi mai mare. Câci, limba e unul din cele mai mari şi mai 
sfinte odoare ale unui neam, şi atunci, când neamul acesta îşi pierde 
limba, se pierde şi se stânge şi el însuşi şi ajunge rob altor neamuri. 
Să ne ferim dar de şcoli streine, ca să nu ne pierdem şi noi limba şi să 
nu ajungem şi noi soarta aceasta. 

E drept, că la oaste le prinde bine flăcăilor noştri, dacă ştiu ru-
seşte. Dar da-va Dumnezău Sfântu şi vom ajunge şi noi, moldovenii, 
la nişte vremuri mai bune, când nu vom mai fi duşi prin colţurile cele 
mai depărtate ale Rusiei, ci ne vom îndeplini datoria noastră ostă-
şască aici, la noi în Basarabia, între ai noştri şi în limba noastră stră-
moşască, și atunci nu vom avea nevoe de limba rusască. 

Da-va Dumnezău şi nu v-om mai avea nevoe de limba rusască 
nici la judecătorii, căci se apropie ziua, în care şi nouă, moldovenilor, 
ni se va face sfânta dreptate în limba noastră, iar nu în limba streină, 
cum a fost pân acuma. 

Să nădăjduim, că în viitor aceasta va fi numaidecât. 
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Cătră toţi moldovenii  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 55, 11.07.1917, p. 1-2) 

Sarcina fruntaşilor moldoveni în aceste vremuri de prefacere îi 
grea şi chemarea lor plină de respundere. Toată lumea spune, că po-
porul moldovenesc trebui deşteptat şi luminat prin toate mijloacele: 
prin gazetă zilnică, prin cărticele, prin cetiri şi așa mai departe; dar 
în aceeaşi vreme aproape nimeni nu ne dă ajutor, ba încă alţi ne pun 
piedeci. 

În adunarea preoţilor şi în adunarea ţărănească, care au avut 
loc în Chişinău în luna Mai, s-a spus şi s-au luat chiar hotărâri, ca să 
se scoată gazetă moldovenească zilnică, pentru care preoţii ziceau, 
ca să se dee bani din sumele eparhiale, iar ţeranii – din sumele 
zemstvei. 

Dar toate aceste hotărâri au rămas numai vorbe, câci pân acu-
ma nu s-au făcut pentru treaba aceasta nici un pas înainte. Treaba 
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stă baltă şi poporul moldovenesc zace în acelaşi întunerec şi în ace-
eaşi neştiinţă, în care a zăcut pân acuma. 

De bună samă, că, pentru ca lumina învăţăturii şi a ştiinţei să 
pătrunde în adâncul sufletului moldovenesc, trebui să se lucreze cu 
cât mai multe mijloace. 

De aceea noi, cari de multă vreme stăm la straja intereselor po-
porului, văzând, că toți vorbesc mult, dar nu fac nimica am hotărât 
din partea noastră să dăm pe cât ne stă în putere cât mai multă lu-
mină poporului nostru şi să vorbim mai des cu el, ca să avem legă‑
turi mai strânse. 

Cu toate că redacţia noastră îi foarte mărginită în mijloace, ea a 
hotărât să iasă cu gazeta mai des şi anume, începând cu luna lui Iu-
lie, gazeta va eşi de 3 ori pe săptămână. 

Lucrul va fi greu, căci n-avem nici destule mijloace băneşti, nici 
destui lucrători de condei, fiindcă numărul cărturarilor moldoveni e 
prea mic. Dar credem, că greutatea aceasta din urmă va putea fi înlă‑
turată prin aceea, că învăţătorii moldoveni, cari urmează acuma cur-
surile moldoveneşti la Chişinău se vor deprinde mai bine cu limba 
cu scrisul moldovenesc şi vor putea fi de folos şi la gazetă. 

Mai rău stă treaba cu cealaltă greutate, adecă cu neajunsurile 
băneşti. Hârtia s-a scumpit de zece ori faţă decum a fost pân la răz-
boi şi cu zi se scumpeşte tot mai tare. Tiparul iarăşi ne ţine pa-
tru-cinci ori mai scump, decât înainte. Dacă acum vom eşi cu gazeta 
mai des, e vădit lucru, că trebui să rădicăm preţul gazetei. Şi ar tre-
bui să-l rădicăm cel puţin în trei ori mai mult; dar fiindcă după revo-
luţie gazeta a început să se răspândească mai tare, avem putinţa să 
punem un preţ mai potrivit. 

Deci am hotărât să punem pe jumătate de an 4 ruble, iar pe trei 
luni 2 rub. 20 cop. cu toate adaosurile foaei. Înscrierea lunară, adecă 
pe o lună, se va primi fără adaosuri, fiindcă tipografiile nu pot înde-
plini acuma tot lucrul la vreme şi se întâmplă, că în alte luni unele 
din cărticele nu pot fi gata la vreme şi deci nu pot fi trimese ctitorilor 
în fiecare lună. 

Atunci fireşte că nu vom avea putinţă să trimetem adaosurile la 
toţi abonaţii lunari. Înscrierea pe o lună fiind fără adaosuri, plata va 
fi numai 60 de cop. 

În sfârşit numărul deosăbit se va vinde nu cu 3 cop, cum s-a 
vândut pân acuma, ci cu 5 cop. 
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Toţi aceea cari s-au înscris pân acuma pân la sfârşitul anului, 
sau pe un alt timp oarecare, vor trebui să ne mai trimată plata, ce ni 
se mai cuvine, după preţul nou al gazetei. 

Aducând acestea schimbări la cunoştinţa cetitorilor, redacţia 
roagă pe toţi moldovenii să se înscrie la singura lor gazetă naţională, 
„Cuvântul Moldovenesc”, sprijinind-o în munca ei, de a da poporului 
o lumină naţională cât mai puternică. 

Ne dăm bine sama, că prin pasul, pe care îl facem acuma, eşind 
de trei ori pe săptămână, încă nu ne-am împlinit datoria faţă de po-
porul moldovenesc. În adevăr, dacă căutăm împrejurul nostru, ve-
dem, că noroadele de alt neam din Basarabia, care sunt mai puţin 
numeroase decât noi, au pentru trebuinţele lor câteva gazete, care 
esă în fiecare zi, iar noi, moldovenii, cari sântem aproape două mili-
oane de oameni, avem o singură gazetă, care abia acum esă de trei 
ori pe săptămână. 

Fără îndoială, că va trebui deci să facem tot, ce ne stă în putinţă, 
ca să scoatem gazeta în fiecare zi. Dorinţa aceasta o avem, dar înde-
plinirea ei nu atârnă numai dela loi, dela redacţie, ci şi dela moldo-
veni. Dacă moldovenii vor sprijini din toate puterile gazeta noastră 
şi o vor răspândi-o, nu este mult, gândim, să putem eşi în fiecare zi. 

Ne îndreptăm deci cu aceste cuvinte cătră toţi iubitorii de 
neam, fie boeri, fie preoţi sau învăţători, soldaţi sau ţărani, cu ferbin-
tea rugăminte, ca să stăruiască din toate puterile pentru sprijinirea 
gândului nostru, menit a aduce cel mai mare bine neamului nostru. 
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Cătră moldovenii luminaţi  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 56, 13.07.1917, p. 1) 

Cătră voi, fraţilor moldoveni, se adresează comitetul partidului 
naţional moldovenesc cu cea mai mare strigare. Neamul nostru mol-
dovenesc din Basarabia şi de peste Nistru este în primejdie mare din 
pricina întunerecului, la care l-a adus stăpânirea veche rusască. Mul-
ţămită acestui întuneric, neamul nostru începe a rătăci, fiind purtat 
de nas de feli de feli de oameni, cari caută să păscuiască în apă tul-
bure muncitori, şi de loc nu se gândesc la binele norodului. Starea 
aceasta jalnică tot mai tare creşte şi numai decât trebui să se ee mă‑
suri, căci altfel ne vine peiria. 
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De aceea chemăm pe toţi studenţii şi ucenicii mai mari din şcoli, 
cari se găsăsc amu de vară acasă, chemăm toată lumea deşteptată 
dela ţară, chemăm pe toţi binevoitorii poporului muncitor şi ai nea-
mului nostru, chemăm mai ales pe toţi cetitorii „Cuvântului Moldo-
venesc” să înceapă a întocmi (a organiza) oriunde s-ar găsi ei cercuri 
naţionale şi dispărţituri ale partidului naţional pe temeiul principii-
lor: autonomie ţării și pământ muncitorilor. 

Rugăm pe toţi povăţuitorii neamului nostru să-i strângă pe 
moldoveni la grămadă şi să le lămurească tot ce să petrece în ţara 
rusască şi în lume. 

Rugăm să deşteptaţi satele, că vine degrabă vremea de alegeri 
în Adunarea întemeetoare. Rugăm ca comitetele, pe care le veţi or-
ganiza, să le puneţi în legătură cu comitetul central al partidului 
moldovenesc din Chişinău, care este gata să dee totdeauna lămuriri 
la toate întrebările ce se ivesc în treaba naţională. 

Rugăm să faceţi asta în numele neamului, care în veci vă va fi 
recunosc pentru sfânta treabă de deşteptare. 
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10 porunci neamului moldovenesc  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 56, 13.07.1917, p. 2) 

1. Nu uita că eşti moldovan şi că trebui să rămâi moldovan. 
2. Nu uita, că neamul din care faci parte este un neam mare şi es-

te înrudit cu cele mai alese neamuri. 
3. Nu uita, că omul cinstit şi deştept îşi iubeşte limba şi neamul 

său. 
4. Nu uita, că trebui să vorbeşti cu fraţii tăi numai moldoveneşte. 
5. Nu uita nici odată de ţara ta – scumpa şi frumoasa noastră Ba-

sarabia, care mult a îndurat dela streini. 
6. Nu uita, că în unire stă puterea şi izbăvirea neamului moldo-

venesc. 
7. Nu uita, că numai prin străduinţă şi luptă vei dobândi dreptu-

rile tale. 
8. Nu uita, că eşti dator să lucrezi din răsputeri, ca Basarabia să 

fie slobodă și autonomă, adecă cu ocârmuirea ei aleasă de no-
rod. 
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9. Nu uita, că trebui să fii stăpân adevărat în ţara ta şi frate bun 
pentru toate neamurile trăitoare pe pământul ţării. 

10.  Nu uita, că întâlnind pe fratele tău trebui să-i zici: „Trăiască 
Basarabia autonomă”! 

Comitetul ostaşilor basarabeni de pe frontul românesc 

44 

V. Cazacliu, Despre autonomie  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 58, 18.07.1917, p. 1-2) 

Să ne întrebăm – pentru ce s-a făcut revoliuţia rusască? Şi pen-
tru ce Rusia s-a zdruncinat aşa de tare? 

Pentru aceea, că Rusia, fiind o ţară mare, întocmită din mai 
multe noroade cucerite cu sabia şi cu puşca, n-a fost clădită pe o te-
melie sănătoasă. În loc să aibă aceste noroade toate drepturile de-a 
trăi după firea şi nevoia lor, ele trebuiau să trăiască după placul stă-
pânirei ruseşti, şi dacă vreunui popor nu-i plăcea ocârmuiria rusas-
că, ea îl da la brazdă cu de-a-sâla. De aceea fiecare norod aştepta 
ceasul răzbunării pentru asupririle îndurate. 

Ceasul a sunat, şi s-a făcut grozavă revoliuţie; toate noroadele 
au primit dreptul de a-şi clădi singure viaţa lor. Şi ele au început 
să-şi clădească viaţa lor dela talpă, silindu-se să pue la temelie drep-
turile naţionale, autonomia. 

Acelaş lucru trebui să-l facem şi noi moldovenii. Şi ca să nu se 
întâmple vre-o ruşine şi vre-o nenorocire cu neamul nostru, aduc la 
cunoştinţa tuturor moldovenilor, ce însamnă autonomia. 

Cuvântul autonomia însamnă dreptul unei ţări de a-şi face ea 
singură zacoane (legi) şi tot odată de a se ocârmui slobod, după 
aceste legi. 

Şi ce poate fi mai bun pentru norod, decât dreptul de a-şi face el 
singur legi trebuitoare? Pentru acest drept noroadele varsă sânge, 
mărg la osândă şi spânzurătoare, fac răscoale, adecă revoliuţii, cum 
s-a întâmplat şi în Rusia. 

Toate noroadele îşi cer dreptul la o viaţă slobodă, iar noi mol-
dovenii nu știm alta a cere decât pământ şi iar pământ. Noi nu voim 
să pricepem, că chiar având pământ,dar trăind sub zacoane, făcute 
de streini, da nu de noi, vom ajunge degrabă iarăşi robi pentru îm-
bogăţirea streinilor. 
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Moldovenilor, trezâţi-vă! Luaţi sama, ce faceţi! Dacă vă îngro-
paţi pe voi, nu îngropaţi macar copiii voştri – că-i păcat! 

Dar să vă lămuresc, ce drepturi cuprinde cuvântul autonomia: 
1) Basarabia, rămânând şi înainte în legătură strânsă cu Rusia, 

locuitorii ei moldovenii şi alte neamuri – singuri sunt stăpâni în ţară, 
precum fiecare casă din sat este legată cu tot satul, dar fiecare gos-
podari este stăpân pe gospodăria sa. Fiecare gospodari se supune le-
gilor, care privesc rânduiala satului, dar în gospodăria sa gospoda-
riul face rânduiala şi legile după cum îi vine lui la socoteală şi după 
cum îi place; starostele nu poate să se amestice în gospodăria omu-
lui; deci gospodăria fiecărui om este autonomă. 

Aşa şi Basarabia trebui să fie autonomă, pentru că numai cu aşa 
feli de ocârmuire noi vom cunoaşte ce este o ocârmuire adevărată. 

Aşa feli de ocârmuire este aşăzată în toate ţările luminate, pre-
cum în Anglia și America, care le-au dat autonomie la toate popoare-
le, ce fac parte din ele. 

2) Adunarea Întemeetoare, care va fi la toamnă, ne-a hotărî 
treaba pământului, cum să fie dat la oameni, dar împărţirea lui va fi 
făcută de adunarea deputaţilor țării noastre, în care vor fi aleşi oa-
meni de toată suflarea, iar nu numai de boeri, cum zic proştii, cari nu 
ştiu şi nu vreau să ştie nimic. 

3) Ca să fim adevăraţi cetăţeni, noi trebui să ne apărăm dreptu-
rile noastre: trebui să avem şcoli moldoveneşti, ca să ne luminăm 
mintea, căci şcoala rusască pân acuma ne-a calicit numai limba, su-
fletul şi mintea; trebui să avem judecata moldovenească, pentru ca 
omul în graiul lui să-şi poată spune durerile sale; cinovnicii în toate 
aşăzământurile Basarabiei trebui să fie din moldoveni sau din oa-
meni locali cari să poarte trebile în limba înţăliasă norodului. Slujbe-
le în biserică să fie în limba moldovenească, iar arhiereul să fie 
moldovan. 

4) Fiindcă slujba ostăşască rupe fără nici un folos din viaţa 
omului cei mai scumpi şi cei mai frumoşi ani, noi cerem ca învăţătu-
ra ostăşască să se facă aici în ţară câte o lună de zile în 2-3 ani, în 
vremea de iarnă, când oamenii îs slobozi, şi în limba lor, căci numai 
în limba mamei se poate învăţa uşor ceva. 

Iată cele mai însămnate drepturi, care ne trebuesc. Căpătând 
autonomia, noi vom face de-a-mărunţişul toate legile pentru ţărişoa-
ra noastră şi credem, că viața noastră a moldovenilor ne va merge 
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mai în plin. Norodul nostru va fi atunci adevărat stăpân şi s-a mân-
dri, că trăeşte şi el pe acest pământ. 

Mai poate fi vorba după aceasta, că autonomia însamnă domnia 
boerilor, când tot norodul Basarabiei singur îşi va alege oamenii săi, 
ca să facă legi bune pentru ţară? Eu socot, că numai acela pote zice 
aşa, cui nu-i lucrează mintea în cap. 

Şi să ne uităm iar în urmă. Pentru ce au mai vărsat fraţii noştri 
sânge?! Pentru ca iarâşi să ne trimată stăpâni streini? Aceasta o do-
resc numai duşmanii noştri, cari nu vreu autonomie şi unii din mol-
doveni nepricepuţi. Autonomia trebui s-o căpătăm numaidecât, pen-
tru că altfeli ne-or înghiţi alţii. Ucrainenii de peste Nistru de-acum au 
căpătat-o; alte noroade tot aşa. Şi nu gândiţi, că feciorii şi fraţii noştri 
dela front se luptă, ca să-i calce alţii, – nici odată! Dacă unii din dum-
nevoastră, oameni buni, nu pricepeţi ce-i autonomia, apoi măcar nu 
băgaţi cuţitul în spinarea apărătorilor noştri dela front, cari se oste-
nesc pentru autonomie şi pentru binele ţării. Luaţi sama să nu să sfă-
dească feciorii cu bătrânii, căci slut va fi atuncea. Destul am dus jugul 
strein! Sus capul, moldoveni! 
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Andrei Murafa, Visul mândru. Cătră învăţători  
(Cuvânt Moldovenesc, Chișinău, anul IV, nr. 60, 23.07.1917, p. 1) 

Cu o fericire nespusă priveam întăiaşi-dată, în loc de vorbe 
dulci o faptă istorică – priveam pasul cel dintăi al moldovenilor din 
ţara noastră spre lumină, spre o viaţă nouă mai fericită. 

Priveam pregătirea sămănătorilor-muncitori pentru un câmp 
prea părăginit şi buruenos, care este sufletul neamului moldovenesc. 
Priveam cu inima plină de dorinţă fierbinte, cerându-le sămănăto-
rilor un cuget naţional, din care necontenit să izvorască puterea 
luminei. 

Priveam şi nu credeam. Cum? Moldova, maica noastră, să aibă 
cultură naţională? Moldova cea năcăjită, batjocorită, înapoiată, izbită 
în fundul întunericului – să vadă lumină? 

Ce fericire, ce minune dumnezeiască! Şi ne venea să strigăm de 
bucurie: 

Sculaţi, părinţilor şi fraţilor, din mormânturi, şi priviţi fericirea 
noastră cestor vii! 
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Gunoiştea, unde pân acum s-a hrănit viermile, are nu numai fii 
înapoiaţi şi vânzători de neam, ci are şi fii luminaţi, în care fierbe 
sânge naţional, ei se pregătesc la sămănat, îşi dreg armele muncito-
reşti. 

La toamnă vom privi, cum sămânţa cea sfântă, naţională, s-a ră-
vărsa din mânile lor pe sărmanul suflet moldovenesc. Şi din an în an 
vom privi, cum ceaţa întunericului se răreşte, iar lumina sporeşte şi 
luminează întregul neam moldovenesc. 

Învăţătorilor! Mare este întunericul ţării noastre, dar mare este 
şi puterea luminii. Fiţi luminători, nu întunecători. 

Învăţătorilor moldoveni! Între dumneavoastră sunt şi duşmani, 
cari vă înşală. Feriţi-vă! Fiţi vrednici şi viteji, nu mişei, nu gunoi! 

Dacă pe steagul vostru cu bună samă e scris: „Lumină moldova-
nului” – înainte cu steagul în mână, înainte pân la moarte, şi din mâ‑
nă nu-l scăpaţi. 
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Despre întocmirea sfatului ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr 61, 25.07.1917, p. 1) 

Gândul despre înfăptuirea unui sfat al ţării, care să-şi ee asupra 
sa sarcina de a ocârmui trebile Basarabiei în timpurile aceste tulbu-
re şi a pregăti proectele (propunerile) de legi pentru ocârmuirea au-
tonomă a ţării pe viitor – acest gând a răsărit în minţile moldoveni-
lor şi a basarabenilor poate că odată cu zilele slobozeniei. Dar ştiin-
du-se încetineala, cu care se înfăptuesc în ţara noastră gândurile 
bune, este lesne de priceput, de ce a întârziat cu înfăptuirea şi gân-
dul despre sfatul ţării. 

Dar viaţa nu stă pe loc şi gândul despre înfăptuirea sfatului ţării 
pare, că este pe cale de a se înfăptui. Planuri pentru înfăptuirea lui 
sunt cel puţin două. Partidul naţional moldovenesc şi organizaţiile 
obşteşti moldoveneşti din Chişinău propun, ca numărul părtaşilor 
sfatului ţării să fie o sută, din care 63-65 de locuri să fie ale moldove-
nilor, iar celelalte 37-35 locuri să fie ale celorlalte neamuri trăitoare 
pe pământul Basarabiei. Tot după acest plan şedinţele sfatului ţării 
ar trebui să se înceapă în cel mai scurt timp, de pildă dela zi întăi a 
lunei August, fiindcă sunt o mulţime de lucruri de descurcat, care nu 
mai aşteaptă nici un minut. 
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Mai este şi alt plan, pe care îl propune partidul soţial-revoluţio-
nar moldovenesc din Odesa, întocmit decurând printre ostaşii de-a-
colo. Acest partid mai dăunăzi a trimes aşăzământurilor obşteşti şi a 
partidelor politice din Basarabia o propunere, ca să se apuce cu toţii 
de înfiinţarea în Basarabia a sfatului ţării. Acest sfat să fie întocmit 
cât mai curând şi în el să între 72 oameni 40 dela partidele politice şi 
aşăzământurile obşteşti ale moldovenilor, iar ceilalţi 32 de oameni 
să fie dela celelalte naţii trăitoare în Basarabia. 

Oricare plan ar fi pus la temelie, noi am dori, ca sfatul ţării să se 
înfiinţeze cât mai degrabă, fiindcă orice zi aduce o mulţime de trebi, 
dezlegarea cărora este peste putinţă aşăzământurilor obşteşti, care 
sunt astăzi în ţară. Se cere un aşazământ nou, care ar aduna în el toa-
tă floarea ţării şi toate puterile ei pentru ca împreună cu toţii să ne 
punem pe înfăptuirea viitorului ţării noastre mult încercate. 

Pe muncă, deci, fraţi moldoveni şi basarabeni! 
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Sfatul ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 65, 3.08.1917, p. 1-2) 

Gândul ce frământă acuma lumea din Chişinău, este alcătuirea 
Sfatului Ţării. Ca şi în alte întâmplări moldovenii au fost cei dintăi, 
cari au râdicat întrebarea aceasta. Cum a mai fost scris în gazeta 
noastră, dela început au fost două planuri despre alcătuirea acestui 
aşăzământ – unul al partidului naţional moldovenesc şi altul al par-
tidului social-revoluţionar al moldovenilor din Odesa. 

Lipsa acestui aşăzământ în Basarabia se simte foarte. Ar trebui, 
ca la Adunarea Întemeetoare basarabenii să arăte cum vor ei să-şi 
alcătuiască viaţa. Altfel zis, ar trebui un proect de autonomie a Basa-
rabiei. Acest proect nu poate fi lucrat numai de o faţă, căci atunci nu 
se poate zice, că tot poporul din Basarabia vrea să-şi pue la cale viaţa 
aşa, cum e scris în proect. Apoi afară de aceasta, Sfatul Ţării ar avea 
de făcut şi de descurcat o mulţime de trebi. Îndeobşte vorbind pen-
tru poporul din Basarabia şi mai cu samă pentru ţărani, s-a făcut 
prea puţin. Şi din care pricină? 

De aceea, că toată lucrarea pentru întărirea revoluţiei în Besa-
rabia n-a fost unită. Fiecare aşăzământ, fiecare partid, lucra fără a în-
treba ce fac alte aşăzăminte şi alte partide. Acuma trimeţind toate 
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aşăzămintele şi toate partidele împuterniciţi în Sfatul Ţării, lucrarea 
aceasta va fi unită şi deci se va face mai cu spor. 

Mai sunt şi alte trebi. De pildă lupta împotriva dezertorilor. În 
Ucraina, Rada centrală luptă foarte hotărât cu acest rău şi această 
luptă a dat cele mai bune roade. La noi, din toate părţile sosesc ştiri 
că satele sânt pline cu ostaşi fugari. Şi iară din pricina, că lupta tutu-
ror aşăzământurilor împotriva dezertorilor n-a fost unită. 

Sunt şi alte multe treburi, ca de pildă legăturile şi neînţălegerile 
între felurite neamuri de noroade, ce locuesc în Basarabia, treaba în-
destulării şi altele care treburi pot fi hotărâte şi dezlegate numai de 
Sfatul Ţării. 

Nevoia de un astfel de aşăzământ e vădită pân la atât, că chiar 
fostul ministru pe trebile din lăuntru I. Ţereteli, care stă la Petro-
grad, şi nu ştie viaţa locală, totuşi a înţăles această nevoe şi a trimes 
organizaţiilor obşteşti de pe loc o telegramă, în care le propune să 
dezbată întrebarea despre aşăzământul înalt al guberniei şi să în-
tocmească chiar acest aşăzământ. 

Dar aici e şi nevoia, că aşăzămintele locale, şi mai ales ce pe noi 
ne-a uimit foarte, aşăzămintele cele, ce se numesc democratice şi re-
voluţionare, şi care sunt socotite ca sprijinitorii revoluţiei în Basara-
bia parcă se tem a face ceva în treaba pomenită. Pe când ar trebui să 
lucreze răpede şi în chip hotărât, ei se tot întreabă ce va face acest 
sfat, şi au ei drept să-l întocmească sau nu. 

Aici poate că este la mijloc şi lucrarea ascunsă a unor feţe ce nu 
doresc autonomia Basarabiei, căci amânând treaba tot mai pe urmă, 
ne vom pomeni că Adunarea Întemeetoare, va fi chemată, iar noi nu 
vom avea măcar nici un plan de autonomie. 

Dar, credem, că aceste piedici nu vor fi în stare să oprească lu-
crarea începută. Comisia, care pregăteşte aşăzământul acestui Sfat 
de-acu a hotărât că el 1) nu va fi dătător de legi; 2) va avea de grijă 
orânduirea vieţei lăuntrice a Basarabiei şi 3) va pregăti materiale 
pentru autonomie, precum şi un plan de autonomie. Lucrarea comi-
siei va urma şi înainte, cu toate piedecile care i se pun. Iar când 
această lucrare va fi gata, atunci după socoteala noastră, trebueşte 
chemată o adunare de împuterniciţi ai tuturor organizaţiilor din Ba-
sarabia, care adunare va dezbate dările de samă a comisie și primin-
du-le cu îndreptări sau fără, va alege acest Sfat. 
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Pentru a fi ales acest sfat pe temeiurile democratice, ar trebui 
ca alegerile în el să se facă obşteşti, de-adreptul, deopotrivă şi tăinui-
te. Dar având în vedere, că aceasta e cu neputinţă de făcut, apoi şi 
aceea că Sfatul va fi vremelnic – numai pân la Adunarea Întemeetoa-
re, credem că e destul ca alegerile să se facă cum am spus, de cătră 
adunarea împuterniciţilor tuturor aşăzămintelor obşteşti din Basa-
rabia. 

Însă mai trebui ca la alegeri să fie ţinute în samă încă două con-
diţii (oslovii): 1) ca nici o naţie din Basarabia să nu fie obijduită la 
aceste alegeri, adecă ca dela fiecare naţie să între în Sfat atâţia depu-
taţi, câtă parte face ea din numărul întreg al locuitor basarabeni; 2) 
ca să nu fie obijduit poporul, şi ca cei mai mulţi părtaşi să fie din ţă‑
rani sau cel puţin, aleşi de ţărani. 

Toate aceste întrebări acuma ar fi bine, ca să fie dezbătute nu 
numai aici în Chişinău, ci şi în întreaga gubernie, mai ales la adunări-
le volostei. Căci în acea adunare care va alege Sfatul pomenit, vor fi 
poate chemaţi şi împuterniciţi dela voloste. Atunci ei trebui să vie 
aici de-acu ceva pregătiţi şi aceasta poate fi numai, dacă întrebarea 
se va dezbate cât mai pe larg de cătră tot norodul. 
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A. Murafa, Lacrimile mamei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 71, 17.08.1917, p. 1-2) 

La vatră, lângă foc, şăde pe scăunaş măicuţa. Cu părul alb, cu 
obrajii veştezi, cu vederea slabă, şăde bătrâna plecată la pământ de 
veacuri şi de gânduri. Bătrâna şăde, iar ochii ei vechi sunt scăldaţi de 
lacrimi. Lacrimele curg ferbinte, parcă ar fi de sânge, arzând obrajii 
mamii şi lăsând pe ei două urmă negre, arse. Ochii mamii plâng, iar 
inima ei se desface de jale şi de amar. Plânge mama şi dând din cap 
jalnic şopteşte. 

Dragii mamei fii, fiii mamii fii! Eu, măicuţa voastră, în dureri 
v-am născut, la piept v-am crescut, pe genunchi v-am legănat, cu toa-
te v-am dezmerdat. V-am născut ca să fiţi stăpâni pe ţara strămoşas-
că, cea mândră şi slotoasă, pe care o ţine neamul nostru de mii de 
ani. 

Dar, vai! Ră soartă aţi avut, căci pe mâna streinilor aţi încăput. 
Voi, crezând că neamurile streine vă vreau bine, streinilor vaţi dat şi 
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de mamă vaţi lăsat. Iar neamurile streine ţara v-au înnecat şi drep-
turile voastre toate vi le-au luat. Şi voi, stăpânii ţării, aţi rămas argaţi 
şi lanţurile grele pân astăzi le purtaţi. 

Grea soartă aţi avut, blânzii mamii fii, în veacul trecut între mii 
de duşmani: hoţie – în loc de frăţie, duşmănie – în loc de omenie, ro-
bie – în loc de tovărăşie – alta n-aţi văzut în veacul trecut. 

Dar şi acum, când lanţurile-s rupte, când neamurile vrednice, cu 
steagurile rădicate sus, îşi iau soarta în mâni, şi-şi lucrează legi cu fel 
de fel de drepturi, voi mişeii mamii, de duşmani înşălaţi, drepturile 
voastre iară le lăsaţi. 

Duşmanii aşa vă înşală: „Voi ştiţi moldoveneşte; şi de aceea în 
şcoală trebui să învăţaţi ruseşte. Că litera latină nu va duce spre lu-
mină, ci are să vă lipească de ţara Românească. Iar ţara Românească 
pân acum e boerească; acolo boerimea – înăduşă ţărănimea”. 

Aşa streinii cu fel de fel de minciuni vă îngrădesc drumul spre 
vecinica lumină, spre izvorul strămoşesc, sfânt moldovenesc. Dar să 
ştiţi, copii, că prin limba străină voi nu mai aveţi lumină; precum 
n-aţi avut nici în veacul trecut. 

Dar numai litera latină, va deschide drumul spre vecinică lumi-
nă, că-i a mamii din rădăcină. Şi întunericul ţării cu încetul s-a rări şi 
soarele luminei pe voi va ferici. Că de lume se vorbeşte: „N-ai carte – 
n-ai nici parte”, iar ştiinţa întăreşte, că lumea drept vorbeşte. Că nea-
mul fără lumină, fără sfântul soare; ca şi crinul moare... nu crește. nu 
înfloreşte, dar se veştejeşte, şi se prăpădeşte. Neamul slab de minte, 
iar de putere plin, e o slugă dorită de stăpân; cu cap de bou şi limba 
de berbec streinii viaţa şi-o petrec. Tocmai spre această stare vier-
mele vă îndeamnă că în gunoiştea mare e alui hrană. Iar prin gustul 
mare de colonizare în ţara voastră roditoare el şi autonomia o are ca 
o dezbinare dela Rusia cea mare. Că ţara vi-i ochită pentru coloniza-
re de o lume fără număr de peste hotare. Şi în vremea viitoare, cu 
opincele în mână, cu trăistele în spinare, va năvăli în ţară o lume 
streină muncitoare, şi venind – ţara va înneca iar pe voi, mamii, în 
veac va înstreina. Şi cum a fost pân azi pe la Amur, pe la Caucaz, pe 
loc petriş şi nesipos, ce vrea multă muncă şi dă puţin folos, – oasele 
vi s-or răsăpi, iar neamul vostru pe veci s-a prăpădi. Doar această 
stare o vreţi voi, cei ce cu gura mare şi cu mintea mică, voi oameni 
de nimică, când drepturile voastre şi autonomia, le ponegriți cu ma-
re duşmănie? Dar autonomia nu va fi o dezbinare cum pe voi vă în-
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şală, ci va fi o apărare pentru a voastră ţară. Că ea pământul la apăra 
de oameni streini, iar pe voi va așăza să fiţi stăpâni. 

Că destul robie aţi avut în veacul trecut, destulă duşmănie voi 
aţi petrecut. Acum în loc de robie la neamuri streine să fie tovărăşie 
cu neamuri creştine. Tocmai spre această stare autonomia vă în-
deamnă; dar ea trecere la voi n-are, că duşmanii vă înşală. Cu vorbe 
dulci, cu mult pământ şi fără plată, ei auzul vă dizmiardă, dar voi că‑
tați bine, ca nu cumva dreptul vostru să vi-l piardă. 

În loc de drepturi sfinte, în regimul nou, ce e o îmbrăcăminte 
pentru lumea veche, stăpânii voştri vechi, vă gătesc vouă nişte lan-
ţuri nouă. Şi aceasta nu e de mirare, că demult se ştie, că hoţul, 
schimbând cojocul, tot năravul vechi îl are – nu spre frăție, sau spre 
omenie, ci tot spre hoţie şi spre duşmănie. 

Dar voi acestea din vedere le scăpaţi, după duşmani vă luaţi şi, 
împreună cu duşmanii pe mama o îngropaţi, într-o groapă mare, să 
nu mai vadă soare... 

Dragii mamii fii soldaţi, prin lume împrăştiaţi, voi oasele vă 
sămănaţi, sângele vi-l vărsaţi, pământ strein cu el adăpaţi, doar pe 
maica s-o apăraţi. Pe voi mama nu va plânge, nici lumina nu va ţine, 
nici ochii nu va închide, când plumbu va ucide. Amar prohod mai 
aveţi dragii mamii băeţi! Că ceriul vă e şopru şi pământul pat, toiag 
vă este cel soare, iar ploia scăldătoare. Musca gura vă sărută, corbii 
vă închid ochii, mii de tunuri vă salută pân la malul gropii. Iar la ur-
mă vă aruncă într-o groapă mare și de-asupra vă rădică o movilă mi-
că. 

Aşa prin văi, prin munţi streini, din zi în zi cresc movili pline de 
voi, dragii mamii fii soldaţi, cari pe maica o apăraţi. 

Odihniţi-vă cu odihnă sfântă, vecinică, vitejii mamii fii, iar ma-
ma cât a mai trăi, pe voi va pomeni. Că apărarea maicii pân la moarte 
v-a câştigat un sfânt comând, nu ca acei mişei de-acasă, ce pe maica 
o vând! 

Aşa vorbind încet cătră icoane, măicuţa cade, iar jalea mare 
pentru ţara i-o arde. „O, preasfinte, Doamne, Ţie eu mă închin, scapă 
Tu, Preamilostive, neamul cel blajin. Fă-i o soartă fericită pe vremea 
viitoare, o viaţă norocită sub cel mândru soare!  

Aşa se închină bătrâna aplecată la pământ de veacuri, iar din 
ochii ei vechi necontenit curg râuri de lacrimi, lăsând pe obrajii ma-
mii veştezi două urme negre – arse. 
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Ştiri locale. Sfatul moldovenesc al deputaţilor soldaţi 
şi ofiţeri  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 75, 27.08.1917, p. 3-4) 

La adunarea soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni de pe frontul ro-
mânesc s-a primit într-un glas proectul ustavului pentru sfatul mol-
dovenesc al deputaţilor soldaţi şi ofiţeri de pe frontul românesc, 
care îşi pune următoarele scopuri: 

1) Învăţătura recruţilor pentru pregătirea grabnică şi cu izbân-
dă să se facă pe limba moldovenească. 

2) Soldaţii şi ofiţerii se unesc: a) pentru lucrarea culturală şi 
pentru apărarea intereselor naţionale, b) pentru înfăptuirea respu-
blicei ruseşti democratice federative şi v) pentru trecerea pământu-
lui în mânile norodului muncitor pe temeiurile, care le va primi Adu-
narea rusască întemeetoare. 

După proectul ustavului sfatul se alcătueşte din delegaţi dela 
soldaţi şi ofiţeri moldoveni de pe frontul românesc, câte unul dela fi-
ecare comitet. Ca organ împlinitor al sfatului este comitetul împlini-
tor alcătuit pe temeiul alegerilor din părtașii sfatului, care are drep-
tul să mai poftească pe alții ca părtași cu glaa hotărâtor, dacă ei vor fi 
găsiți buni lucrători, iar pentru legătură cu alte organizații comitetul 
trimete împuterniciți. 

Cheltuielile bănești se fac din fondul făcut prin jertfe de bună 
voie și prin vânzarea broșiurilor (cărticelelor) politice. 

50 

V. Susleneanu, Ne mănâncă străinii  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 75, 27.08.1917, p. 1) 

Grele încercări au dat peste noi. Tot mai rar se fac rândurile 
luptătorilor moldoveni. Mai zilele trecute a încetat din viaţă părinte-
le Alecu Mateevici, iar acuma furia soldaţilor ruşi ne-a mai răpit trei 
vieţi, trei fruntaşi ai neamului moldovenesc – Simeon G. Murafa, A.C. 
Hodorogea şi părintele Dimitrie Baltaga dela Costeşti. 

Cum se ştie din numărul trecut al gazetei noastre, cei dintăi doi 
au fost omorâți de soldaţii, cari strigau: „jos burjuii” adecă jos frun-
taşii. Moldovanul nu poate striga aceste cuvinte! El nici nu le ştie, şi 
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apoi chiar de le-ar şti, înţălege, că este şi cap, este și coadă, sunt frun-
taşi şi sunt codaşi. 

Aceasta nu o pot înţălege numai acei, ce toată viaţa şi-au băut şi 
mintea și sufletul, cari au pierdut totul, ce e omenesc şi au rămas 
numai ca nişte dobitoace. Aceasta o pot face acei, ce au făcut şi răs-
coala din Petrograd dela 3-5 Iulie, acei cari cred că se poate trăi fără 
rânduială, fără stăpânire şi fără fruntaşi. Şi aceştia în cea mai mare 
parte sunt soldaţii ruşi. Drept că este şi câte un moldovan rătăcit, 
dar aceasta e un lucru întâmplător. Cu sosirea vremilor nouă ostaşii 
moldoveni au început a se uni şi păstrează rânduiala, iar nu o strică, 
cum fac soldaţii ruşi. 

Dar aici e şi buba noastră. Când moldovenii au vrut să aducă în 
Chişinău şi în Basarabia mai multe roţi moldoveneşti, toată lumea 
aşa numită democratică din Chişinău, şi care nu e altceva decât o lu-
me contra-revoliuţionară, a început a rădica gălăgie, că nu trebuesc 
oşti moldoveneşti, că moldovenii sprijinesc pe boeri şi câte mai mul-
te. Aceasta e oprit ca gândul despre aducerea soldaţilor moldoveni 
să fie înfăptuit. 

Acuma urmările frumoase ale acestei lucrări răuvoitoare nea-
mului moldovenesc s-au dat pe faţă. Soldaţii ruşi fac rânduiala lor, 
adecă strică această rânduială cu cea mai mare râvnă şi îndărătnicie. 
Şi bieţii moldoveni trebui s-o sufere! O astfel de rânduială numai că 
îi face pe unii oameni paşnici dela ţară să dorească ca să vie nemţii şi 
să arăte ruşilor rânduiala nemţască. Am auzit dela unii şi vorbe de 
acestea. 

Sunt vorbe fără nici un temei, dar faptul, că ele se spun arată cât 
de plăcută este moldovenilor rânduiala soldaţilor ruşi. 

Şi ce le trebui streinilor în ţara noastră? De ce se ascund ei sub 
cuvintele sfinte, că apără drepturile tuturor popoarelor, dacă singuri 
le calcă mereu? Şi în loc ca să fie o frăţie între poporul rusesc şi cel 
moldovenesc, unii din ruşi fac, ca să rămâe ura de înainte. Şi de vină 
nu sânt şi nu vor fi moldovenii. 

Căci streinii îi mănâncă! 
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Ştiri locale. O zi mare pentru moldoveni  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 82, 12.09.1917, p. 2-3) 

În ziua de 8 Septembrie, s-a deschis în Chişinău tipografia ro-
mânească a „Obştiei culturale moldoveneşti”. Aici se vor tipări cărţi-
le de şcoală, cu cari se va începe învăţământul moldovenesc, aici se 
va tipări odată pe săptămână şi gazeta noastră şi gazeta „Ardealul”, 
şi de aici se vor răspândi în scumpa noastră Basarabie fel de fel de 
cărţi scrise în dulcea noastră limbă moldovenească îmbrăcată în 
haina ei cea mai potrivită, adecă în litera română. 

Să ştiţi fraţilor moldoveni, că o zi mai mare ca aceasta n-a avut 
pân acuma Basarabia noastră. În această zi a răsărit pentru noi soa-
rele mult aşteptat al luminei şi al dreptăţii! Prin lumina, care se va 
răspândi cu ajutorul tipăriturilor eşite din această tipografie, moldo-
venii se vor deştepta la o nouă viaţă, la o viaţă naţională vrednică de 
un popor cu o aşa de strălucită obârşie, cum suntem noi. 

Litera românească e litera neamului nostru. Cu această literă 
sunt scrise cele mai frumoase lucruri în limba noastră. De acum îna-
inte, cu ajutorul tiparului românesc ne vom putea împărtăşi şi noi de 
ele şi vom putea păşi şi noi înainte, ca fraţii noștri de peste Prut şi de 
peste Carpaţi. 

Sfinţirea tipografiei s-a făcut într-un moleben săvârşit de părin-
tele protoiereu V. Gobjilă şi de părintele C. Parfenie în locaşul ei din 
uliţa Alecsandrovsca, lângă Iluzion. După slujbă s-au stropit tipogra-
fia cu apă sfinţită, apoi s-au rostit câteva cuvântări cătră părin. Gob-
jilă, păr. Parfenie, d. N. Alecsandri, P.N. Halippa şi P. Harea. Pe urmă 
tipografia s-a pus în lucrare, tipărind o frumoasă filişoară de aduce-
rea aminte a acestei zile mari. A fost un lucru tare frumos că la maşi-
nă au învârtit fruntaşii moldoveni dimpreună cu câţiva fraţi bejenari 
din toate ţările unde e aşăzat neamul nostru, iar hârtia o aşăza în 
maşină o învăţătoare, care a mântuit cursurile moldoveneşti. 

Să fie într-un ceas bun acest început şi de Doamne bine. 
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V.H., Ce s-a făcut pân acuma pentru luminarea 
Moldovenilor  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 4, 21.09.1917, p. 2-3) 

Pân la revoliuţie Moldovenii zăceau în bezna întunericului. Stă‑
pânirea veche i-a înfundat în întuneric, ca să-i stoarcă mai uşor. Re-
voluţia rusască însă a dat putinţă, ca să se facă ceva şi pentru lumi-
narea multpătimitoriului neam moldovenesc. 

Dar ce s-a făcut pân acuma pentru luminarea moldovenilor. Lu-
crarea de luminare a lor sa făcut pe două căi – pe calea şcolară şi pe 
calea aşa numită „ecstraşcolară”, adecă în afară de şcoală. 

Pe calea şcolară s-a pus temelia şcolii moldoveneşti. Fruntaşii 
neamului moldovenesc, uniţi în „Partidul Naţional Moldovenesc” şi 
învăţătorii cei mai de frunte ai moldovenilor, uniţi în „Obştia învăţă‑
torilor Moldoveni”, apoi soldaţii şi ofiţerii moldoveni, uniţi în comi-
tetele lor, într-un glas au cerut Zemstvei Guberniale, ca ea să cheme 
o adunare a învăţătorilor moldoveni. Această adunare a fost chema-
tă la 24 Mai ş-a hotărât următoarele, ca începând cu toamna aceasta 
în şcolile din satele moldoveneşti învăţătura să fie pe moldoveneşte; 
limba rusască să se înveţe ca o învăţătură deosăbită, începând cu al 
treilea an de învăţătură; pentru pregătirea învăţătorilor moldoveni 
Zemstva să deschidă cursuri de limba moldovenească; Zemstva să se 
îngrijască de cărţi pentru şcoala moldovenească. Cărțele moldove-
neşti să fie tipărite cu buchile vechi moldoveneşti (latineşti). Împli-
nind hotărârile adunării învăţătorilori moldoveni, Zemstva vara 
trecută a deschis cursuri de limba moldovenească. S-au început la 18 
Iulie şi s-au sfârşit la 16 August. 

Greu era de lucrat învăţătorilor moldoveni. Din greşeală au fost 
primiți la cursuri mulţi învăţători de alte neamuri cari nu ştiau limba 
moldovenească de loc şi nici nu vroiau să o înveţă. Aceştia, ascun-
zându-se sub cuvinte, că sunt democraţi, adecă binevoitori ai noro-
dului, nu erau decât nişte oameni, cari cătau numai de buzunar lor. 
Ei se temeau să nu fie mutaţi din satele moldoveneşti unde s-au în-
cuibat bine. Și iată ei încep a face iscoduri una după alta, aduc vrajbă 
între învăţătorii moldoveni și între fruntaşii moldoveni. Ajunsese 
pân la aceia, că vroiau să-i sfădească pe învăţatori chiar şi cu soldaţii 
şi ofiţării moldoveni. Ei fac şedinţă peste şedinţă şi se pun la cale să 
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nu înveţe. Mai înscurt, au făcut tot feliul de greutăţi, ca cursurile să 
nu meargă bine, dar învăţătorii moldoveni au urmat cursurile pân la 
sfârşit. Slavă lor! 

După cum a poruncit adunarea învăţătorilor moldoveni Zemsva 
s-a îngrijit de cărţi pentru şcoala moldovenească. Ea a deschis un 
concurs. Mai mulţi învăţători au propus cărţi de şcoală alcătuite de 
ei. Comisia şcolară de pe lângă Zemstvă a primit abecedarul (buche-
riul), alcătuit de arhimandritul Gurie, cartea de cetire, alcătuită de 
profesorul S.I. Cebanu, şi cartea de legea Dumnezăiască, alcătuită de 
preotul Nicolae Vlad. Acuma cărţile acestea se tipăresc în tipografia 
moldovenească, care s-a deschis în Chişinău la 8 Septembrie. 

Zemstva a mai slobozit bani pentru ca să mai fie deschise un 
rând de cursuri moldoveneşti. Cursurile acestea vor fi deschise cât 
mai degrabă. Aşa că anul acesta moldovenii vor avea aproape la 700 
de şcoli moldoveneşti. Ce mai lucru frumos! Ce început strălucit pen-
tru şcoala moldovenească şi pentru tot neamul moldovenesc! 

Lucrarea pe calea ecstraşcolară a fost şi ea destul de rodnică. 
Această lucrare stă-n scoaterea cărţilor pentru norod, cetiri pentru 
el, teatru moldovenesc şi câte altele. Lipsa de lucrători buni cu con-
deiul şi de cei ce ştiu bine a vorbi moldoveneşte a împiedecat ca să 
se facă mai mult. Dar şi aşa s-au tipărit o mulţile de cărticele cu cu-
prins foarte folositor pentru norod, se tipăresc acuma două gazete 
moldoveneşti: „Cuvânt Moldovenesc” şi gazeta noastră şi o revistă 
„Şcoala Moldovenească” pentru învăţători, s-au făcut cetiri pentru 
norod. 

Cum vedeţi, cetitorilor, munca pentru luminarea moldovenilor 
a fost destul de rodnică în anul acesta şi credem că în viitor va spori 
din ce în ce mai mult. Să ajute Dumnezău luminătorilor neamului 
moldovenesc! 
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Tipografie românească în Chişinău  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 5, 29.09.1917, p. 3)  

În ziua de 8 Septembrie s-a deschis în Chişinău pe Alecsandrov-
scaia uliţa o frumoasă tipografie românească. În aceasta tipografie 
se tipăresc de-acum Bucherile (Abecedarile) moldoveneşti şi celelalte 
cărţi pentru şcoalele naţionale moldoveneşti. 
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Dă Doamne ceas bun acestui început de deşteptare şi luminare 
a moldovenilor!  

În legătură cu tipografia tot acolo s-a deschis ş-o dugheană de 
cărţi moldoveneşti sau româneşti. 

De-acum cu ajutorul Domnului începem a avea şi noi cele tre-
buincioasă pentru luminarea norodului nostru moldovenesc. 
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Datoria noastră  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 1, 1.10.1917, p. 1) 

Fiecare din noi avem pe lângă datoriile faţă de noi înşine, şi 
mari datorii cătră neam. Cea mai mare dintre toate, în vremurile ho-
tărâtoare de acum, este ca să luptăm pentru biruinţa neamului şi 
pentru aşezarea lui pe temelii mult mai tari decât cele de până acum. 
Datoria aceasta au şi înţeles-o cei mai mulţi ardeleni aflători în Rusia 
ca prizonieri. Zeci de mii dintre ei au cerut să fie primiţi în oastea ro-
mânească, şi până acuma mulţi dintre ei au şi plecat în Ţară, spre a 
lupta împotriva duşmanilor de o mie de ani ai neamului nostru. 

Mulţi dintre prizonieri doritori de a-şi împlini cât mai degrabă 
datoria față de neam, s-au întors şi către noi şi ne-au întrebat: ce să 
facă pentru ca să poată intra în mândra oaste a regelui Ferdinand? 
Acestora le răspundem, că la Kiev s-a alcătuit un birou al voluntari-
lor români, de unde se pot cere orice lămuriri. Toţi aceia deci, cari 
simt în sufletul lor fiorul iubirei de neam; toţi aceia cari s-au săturat 
de unguri, şi doresc ca să ajungem noi stăpâni pe soarta noastră, – să 
se întoarcă cătră „Corpul voluntarilor Români” (Corpus rumânschi 
dobrovolţev), Kiev şi să ceară înscrierea lor în oastea română, care 
trebue să desrobească Ardealul. 
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De pe pământul românesc  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 1, 1.10.1917, p. 2) 

Din România 

Noi toţi cari facem şi cari cetim această gazetă, suntem din 
Transilvania. Aceasta e patria noastră; pentru ea suferim; după ea ni 
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se topeşte sufletul. Dar mai presus de ea stă mama noastră a tuturo-
ra: România, ţara durerilor şi a nădejdilor noastre. Dacă ea astăzi su-
fere, dacă partea cea mai mai mare a pământului ei e călcat de 
duşman – aceasta e din pricina noastră. România a vrut să ne slo-
boadă pe noi de subt Unguri, şi şi-a aruncat sabia în cumpănă pentru 
aceasta. Pentrucă ne-a iubit prea mult, ea are să îndure acum sufe-
rinţele grozave pe cari le vedem. 

Dar din aceste suferinţe, suntem încredinţaţi că, ea se va ridica. 
Când zicem Ardealul, noi pomenim numai o parte a României 

de mâine, a României mari. De bună seamă că această parte ne e mai 
dragă decât oricare alta, dar mai presus de orice, înaintea ochilor 
noştrii flutură icoana României Mari. 

Dacă Transilvania va rămânea şi mai departe ungurească, noi 
n-avem ce mai căuta în ea! Pentru noi nu mai este loc în Ungaria, ca-
re de o mie de ani ne suge sângele. Noi vrem să nu mai fim slugi ai 
Ungurilor; vrem să fim fraţi adevăraţi cu fraţii noştri, şi de aceea cea 
mai simţită rugăciune a noastră e: Doamne ajută României şi tuturor 
Românilor, ca să se facă un trup şi un suflet. Căci numai aşa ne vom 
mai putea întoarce în Ardealul nostru drag, în Ardealul românesc. 

România de azi e foarte mică. Aproape trei sferturi din pămân-
tul ei e cuprins de vrăşmaşii noştri, cari ne-au ţinut şi în Transilvania 
robi. Dar niciodată România n-a fost mai tare ca în vremurile noas-
tre. Ea are o oaste minunată. Ruşii, Francezii, Englezii şi Americanii, 
toţi recunosc că nu este în întreagă Europa o oaste mai bună ca cea 
românească. Decând în rândurile ei au intrat şi voluntarii noştri, 
preţul ei a crescut şi mai mult. Bătălia dela Mărăşeşti, a dat o dovadă 
lumii întregi despre vitejia românească. Aşa bătaie n-au mâncat 
Nemţii de mult, – şi nici aşa ruşine. Ei au trebuit să înceteze cu năva-
la lor, căci au avut pierderi de aproape 100.000 de oameni. 

Când ştim că armata românească e un zid atât de puternic al 
neamului nostru, ce mai însemnează necazurile cele multe pe cari 
are să le întâmpine ţara? Că mâncarea e puţină, că vieaţa e scumpă, 
şi alte de acestea? Dar ele n-au nici o însemnătate, când sufletul e 
plin de încredere în biruinţă. 

Din Transilvania 

Gândul nostru, al celor cari scriem această foaie, se îndreptează 
mai cu osebire spre ţara noastră iubită, Ardealul sau Transilvania, 
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pe care am părăsit-o cu lacrămi în ochi. Oricât de departe ni s-ar pă‑
rea ea astăzi, totuşi mai aflăm ştiri de acasă, cari ne arată, că duşma-
nii noştri, Ungurii, nici gând n-au să-şi schimbe purtarea lor faţă de 
noi. Dimpotrivă, ei sunt astăzi mai sălbateci ca oricând, umblând pe 
toate căile să ne prăpădească. Aveam şi noi şcolile noastre, zidite cu 
mari greutăţi. Contele Apponyi, care la 1907 a închis multe din ele, a 
ajuns acum iar ministru, şi în ura lui cea mare faţă de noi, a închis 
toate şcolile noastre. Pe fruntaşii noştri i-au silit Ungurii să dea în 
scris, că Românii sunt mulţămiţi şi trăiesc foarte bine în Transilva-
nia. Guvernul unguresc a spus nu demult, că vrea să dea după răs-
boiu un fel de autonomie şi Transilvaniei, adecă să se cârmuiască 
singură. Dar făgăduiala aceasta e o mare minciună, cu care vreau să 
înşele pe Români ca să-şi verse sângele pentru Ungaria. Însă asta nu 
se va întâmpla, căci Românii ştiu bine că pentru ei numai în Transil-
vania slobodă, alipită la România poate fi viaţă naţională; şi nădej-
dea lor se va şi împlini. 

Din Basarabia 

La fraţii noştri din Basarabia s-a pornit o frumoasă mişcare de 
redeşteptare naţională. La 1 Noemvrie se vor deschide şcoli moldo-
veneşti în toate satele, apoi limba noastră se va învăţa şi în şcolile de 
mijloc. Ostaşii moldoveni sunt bine organizaţi şi ei vor alcătui cât mai 
curând un regiment deosebit, cu numele: regimentul Ştefan cel Mare. 
Sunt nădejdi, ca Basarabia să dobândească în curând autonomie. 

Dumnezeu să-i ajute! 
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I. Buzdugan, Naţionalizarea şcolei. (Hotărârea adunării 
zemstvei guberniale)  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 89, 1.10.1917, p. 2-3) 

A doua întrebare mare, care a fost pusă la dezbaterea adunării 
zemstve guberniale dela 19-22 Septembrie – este întrebarea despre 
şcoala din Basarabia; întrebarea s-a pus aşa: cum trebueşte să fie al-
cătuită şcoala la fiecare norod din ţara noastră şi în ce limbă trebui 
să se facă învăţătura? 

Întrebarea aceasta este atât de însămnată şi mare pentru fieca-
re norod, că dela dezlegarea ei atârnă nu numai deşteptarea şi lumi-
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narea unui neam, dar chiar şi viitorul lui întreg. Şcoala este biserica 
şi altarul neamului, şcoala este temelia vieţii omeneşti. Și cine nu 
ştie, că dacă temelia unei clădiri este tare şi firească, atunci şi clădi-
rea întreagă rădicată pe dânsa, va fi statornică şi tare; iar dacă teme-
lia este ră şi nefirească, clădirea se va darâma singură dela sine. 

Din partea upravei zemstvei guberniale a vorbit la adunare A. C 
Şmidt. Printr-o dare de samă el a arătat, ce a făcut pân acum zemstva 
gubernială în treaba naţionalizării şcolii, lămurind tot odată cum 
trebui să fie alcătuită şcoala naţională. 

După d. Şmidt mulţi părtaşi ai adunării au vorbit cu foc şi mare 
durere de inimă despre starea proastă a şcoalei noastre de pân acu-
ma. Îi arătau, că stăpânirea veche anume vroia să ţie norodul în tem-
niţa întunericului, ca să-l facă să poarte jugul robie: cu răbdare, ca 
vita fără de cuvânt. De aceea stăpânirea veche a iscodit şcoala în lim-
ba rusască, care este streină pentru copiii tuturor noroadelor, cari 
nu ştiu ruseşte. Nici duşmanul omenesc – diavolul nu putea născoci 
o tâlhărie mai mare şi mai vicleană pentru călicirea sufletului şi scu-
fundarea minţii omeneşti în bezna întunericului. Din şcoala pe limba 
streină copilul de multe ori în loc să iasă cu mintea luminată, eşea 
calicit; cu mintea încâlcită. 

Copilul învăţa la şcoală a scri şi a ceti, iar dacă deprindea vr-o 
sută de cuvinte streine, apoi ele îi erau fără de folos, căci o carte de 
gospodărie, în limba streină rusască n-o putea ceti ca să se poată fo-
losi de învăţătura ei. Iar peste doi-trii ani fostul şcolar uita şi cele câ‑
teva cuvinte streine, şi-i rămânea numai ştiinţa de a se iscăli şi une-
ori se mai deprindea singur a scri cu buchi ruseşti limba părinţilor 
săi. Iată ce rămânea din toată învăţătura de carte la şcoala cu limba 
streină. 

Şcoala în limba streină era nu pentru luminarea, ci pentru întu-
necarea norodului. Ea era o fabrică de rusificare a copiilor şi deci şi a 
norodului. Stăpânirea veche se stăruia pe copii de alt neam să-i aba-
tă dela limba lor mamă şi să-i prefacă în ruşi. 

Dar nedreptatea aceasta n-a putut să apese asupra tuturor no-
roadelor din Rusia veşnic. Noroadele s-au răsculat ş-au măturat din 
drumul său stăpânirea veche nimernică. Toată clădirea veche şi pu-
tredă s-a dărâmat în fărmături. 

De azi înainte toate noroadele singure sunt stăpâne pe soarta şi 
viitorul lor. Toate noroadele sunt chemate să-şi clădească singure 
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viaţa după nevoile şi dorinţele sale, şi nimeni n-are voe să se dee în-
lături dela datoria de-a lua parte la munca obştească şi la zidirea vie-
ţei nouă. Fiecare din noi trebui să-şi pue cărămida sa în clădirea 
vieţii, ca luând parte la muncă să căpătăm dreptul de a avea parte şi 
din folosul muncei. 

Mai în scurt s-a vorbit mult şi bine pentru treaba şcolară în ţara 
noastră, iar după toate dezbaterile, care s-au făcut despre viitoarea 
alcătuire a şcolei, adunarea zemstvei guberniale a primit mai multe 
hotărâri, din care cele mai însămnate sunt: 

1) Şcoala din Basarabia, fiindcă ea slujeşte mai multe neamuri, 
care vorbesc în feliurite limbi, trebui să fie autonomă, adecă să aibă 
ocârmuirea sa deosăbită de cea de obşte pentru Rusia. Totuşi treaba 
şcolei trebui să meargă în pas cu legile şcolare a Rusiei întregi; 

2) La temelia ocârmuirei şcolare din Basarabia trebui să fie pu-
se principiile de deplin democratizare, decentralizare şi naţionaliza-
re a şcolei basarabene, adecă şcoala trebui să fie ocârmuită de oame-
nii locali, după cum cere folosul norodului şi trebui să fie în limba 
norodului; 

3) Învăţătorii, ca însărcinaţi cu luminarea norodului, trebui să 
ee cea mai însămnată parte la ocârmuirea şcolei. Ocârmuirea şcolară 
trebui să fie alcătuită din învăţătorii şcoalei şi oamenii locali aleşi de 
obşte; 

4) Adunarea zemstvei guberniale are dreptul de-a orândui toa-
te trebile şcolare din toate ţinuturile şi pentru toate naţiunele, sau 
noroadele din Basarabia, întrucât aceste orândueli nu ating legile de 
obşte pentru întreaga respublică. 

5) Fiecare norod din Basarabia are dreptul de a învăţa în şcoală 
copii în limba, care o vorbesc părinţii lor; dar şi limba rusască trebui 
să fie îndătoritoare ca învăţătură deosăbită. 

6) În trebile şcolare fiecare norod are dreptul de a-şi spune cu-
vântul numai el; noroadele cele mari n-au dreptul să se amestece în 
trebile şcolare ale noroadelor celor mici şi dimpotrivă. Pentru a cu-
noaşte voinţa fiecărui norod adunarea zemstvei guberniale întoc-
meşte comisii din părtaşii adunării, care sunt din acelaş norod şi 
dintr-un număr tot aşa de mare de învăţători de aceiaşi naţiune. 

7) Toate sumele, care se însamnă de zemstvele – guberniala, ţi-
nutale şi de voloste pentru învăţătura norodului, trebui să fie împăr-
ţite şi cheltuite după numărul locuitorilor de acelaş neam. Banii, cari 
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nu s-au cheltuit pentru luminarea cutărui neam, se strâng şi se păs-
trează pentru nevoile aceluiaş neam pe viitor. 

Afară de aceste hotărâri privitoare la temelia trebii şcolare şi la 
ocârmuirea şcoalelor din ţară, adunarea zemstvei guberniale, ţinând 
samă de nevoile de azi ale şcolii, a mai hotărât următoarele: 

1) Să deschidă în Chişinău, în Bălţi şi într-un târg din Basarabia 
de jos cursuri pentru învăţătorii din satele moldoveneşti, unde ei 
s-ar putea pregăti pentru predarea învăţăturei în limba moldove-
nească. Aceste cursuri se vor deschide la 1 Octombrie şi vor dura o 
lună. La cursurile din Bălţi sunt datori să se înfăţişeze învăţătorii 
moldoveni din ţinuturile Hotinului, Bălţului şi Sorocii; la cursurile 
din Chişinău învăţătorii din ţinuturile Chişinăului, Orheiului şi a Ben-
deriului, iar la cursurile din târgul din Basarabia de jos învăţătorii 
din acelea părţi. 

2) Învăţătura în şcolile din satele moldoveneşti să se facă nu-
mai în limba moldovenească, iar acei învăţători, cari nu vor fi în sta-
re să predee învăţătura în limba moldovenească, vor fi înlăturaţi 
dela slujbele lor. 

3) În şcolile mijlocii din oraşele Basarabiei să se înveţe limba 
moldovenească ca învăţătură îndătoritoare pentru toţi şcolerii mol-
doveni. 

Odată cu toate aceste adunarea zemstvei guberniale a însărci-
nat uprava să se îngrijască de pregătirea profesorilor moldoveni 
pentru şcolele mijlocii. În vederea aceasta uprava va trebui să se 
înţăleagă cu universităţile dela Odesa şi Chiev, ca să deschidă acolo 
catedre de limba moldovenească şi de istorie. Afară de aceasta upra-
va zemstvei guberniale va căuta să se îndrepte cătră toţi moldovenii 
învăţaţi, împrăștiați prin Rusia să se întoarcă în ţara lor de naştere, 
în Basarabia, ca să ee parte la munca de deşteptare şi de luminare a 
norodului moldovenesc, din care se trag. 

Urăm zemstvei guberniale şi upravei spor la muncă pentru na-
ţionalizarea şcolei din Basarabia şi-i încredinţăm pe toţi ostenitorii 
acestui aşăzământ înalt al țării că norodul moldovenesc nici odată 
nu va uita truda lor binefăcătoare. 

Trăiască şcoala moldovenească! 
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Mama noastră: România  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 2, 8.10.1917, p. 1) 

De multă vreme, noi Românii din împărăţia austro-ungară, su-
ferim apăsările unei cârmuiri plină de nedreptăţi. Căci Ungurii, în 
oarba lor trufie, mai curând s-ar fi lăpădat de Arpad, strămoşul lor, 
decât să lase pe Români să răsufle şi ei mai uşor şi să trăiască în slo-
bozeniile, pe care le aveau celelalte noroade. Cu toate că, au plătit 
totdeauna cele mai grele biruri, muncind pământul pentru toate lif-
tele streine, cu toate că, în lungul şir de răsboaie, Românii şi-au văr-
sat sângele pentru Unguri, noi n-am avut parte de răsplată şi de 
omenie. Şcolile dela sate ni le închideau, solgabirăul ungur își bătea 
joc de năcazul ţăranului, judeţul aducea judecată strâmbă, ca să-l să‑
răcească pe bietul om năcăjit, jandarmul umbla din sat în sat, stâl-
cind în bătăi pe feciorii cu brânele tricolore. Ungaria nu mai era 
pentru noi o mumă, ci o ciumă. 

Şi atunci nădejdile noastre, s-au întors spre România. Ea era ţa-
ra, în care sufletul nostru, copleşit de atâtea suferinţe, căuta o alina-
re şi o mângâiere. Ne-am plâns durerea, şi ea ne-a ascultat cu dra-
goste. I-am povestit patimile noastre şi ea le-a priceput grozăvia. 
Milă duioasă a cuprins-o pentru noi. Era mila mamei adevărate şi iu-
bitoare, pentru suferinţa şi jalea copiilor ei. De-atunci, gândul ei 
sfânt a şi fost, să ne scape din robia Ungurului şi să ne alipească la 
sânul ei cald de mamă dulce. Şi Dumnezeu a învrednicit-o să păşeas-
că la îndeplinirea acestui gând mare şi s-a folosit de marele războiu 
al lumei şi şi-a pornit oastea vitează, în lupta grea şi înălţătoare, pen-
tru izbăvirea noastră. 

Şi România avea dreptul, să se apuce de acest lucru mare. 
Căci ea este o ţară slobodă. Nicăiri în lume, nu sunt slobozenii 

mai mari ca aici. România are tot felul de şcoli, pentru luminarea no-
rodului pe limba lui, are universități (şcoli înalte) unde se află profe-
sori aşa de învăţaţi, încât numele lor a străbătut, cu cinste prin toate 
părţile lumii. Dar ea are mai presus de toate o oaste naţională, alcă‑
tuită numai din Români despre care străinii spun că sunt cei mai vi-
teji din toată lumea. 

Şi ea n-ar fi aşa de lăudată dacă n-ar avea în frunte pe regele 
Ferdinand. Un Domn mai vrednic şi mai cu iubire pentru norod de-
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cât El, n-a stat în fruntea României. El le-a dat tuturor ţăranilor pă‑
mânt, ca să poată trăi mulţumiţi, precum şi drept de glăsuire în sfa-
tul ţării. Astfel de fapte bune pentru norod, nu s-au prea făcut de alți 
domnitori. Iar Regina Maria, cu frumoasele Ei odrasle împărăteşti, 
aleargă din straja dimineţii până’n noapte să vindece rănile soldaţi-
lor şi să le aducă mângâiere, prin plocoanele şi vorbele lor dulci. 

Cum se nu se topească sufletele noastre pentru această ţară, 
unde feţele împărăteşti se bucură şi plâng împreună cu norodul? Nu-
mai în cuprinsul ei, poate fi nădejde de viaţă bună şi fericită pentru 
noi. Căci ea ne-a iubit mai mult decât pe sine atunci, când pentru 
mântuirea noastră, a hotărât să jertfească vieţile scumpilor săi os-
taşi. De aceea ne închinăm ţie, o Românie mamă dulce, acoperemân-
tul şi scăparea noastră. 

58 

De pe pământul românesc  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 2, 8.10.1917, p. 2) 

Din România 

În România, lumea se simte mai uşurată. Marea bătălie dela 
Mărăşeşti, unde armata românească a dovedit cea mai aprigă vitejie, 
a sporit încrederea oamenilor în biruinţă şi le-a dat nădejdi bune, că 
Nemţii nu vor mai putea face un pas în Moldova. Și dacă aliaţii noş‑
tri, luând pildă dela ostaşii români se vor ţinea voiniceşte, atunci nu 
mai este nici o îndoială, că Nemţii vor fi împinşi înapoi şi scoşi din 
pământul sfânt al României. Guvernul şi generalii armatei noastre 
sunt încredinţaţi, că Germanii nu se vor hotărî aşa uşor să mai por-
nească o năvală înainte de iarnă, după ce au mâncat o trânteală aşa 
de zdravănă la Mărăşeşti. Nemţii nu mai pot aduce în Moldova trupe 
multe, fiindcă nu mai prea au şi pentru că Francezii şi Englezii, nu-i 
mai slăbesc cu bătaia de-o vreme încoace. Astfel în „Ţară” oamenii îşi 
văd de treabă şi să pregătesc de iarnă, atât pentru soldaţi cât şi pen-
tru ei. Încrederea lor creşte şi prin sosirea necontenită a batalioane-
lor de voluntari ardeleni, despre care ştiu, că sânt hotărâți să moară 
mai curând vitejeşte pentru cucerirea Ardealului, decât să se lasă co-
tropiți de Unguri şi Nemţi. Decâteori ajunge un nou tren de ardeleni 
la Iaşi, toată Moldova se înfioară de bucurie şi îmbracă haină de săr-
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bătoare. Aşa de mult preţuiesc toţi, ajutorul Ardelenilor în răsboiul 
cu bun sfârşit al neamului românesc. 

Din Transilvania 

Ofiţerii ardeleni, cari au fost prinşi de Ruşi în vremea din urmă, 
povestesc multe lucruri de pe-acasă, cari ne umple inima de durere 
şi de ciudă. Ungurii au inchis pe Români, cu miile, mai ales din satele 
unde intrase armata română. Ei au fost învinuiţi, că au primit cu bu-
curie armata română şi i-au stat în ajutor. De aceia, nu numai preoţii 
şi învăţătorii au fost legaţi, ci mulţime de ţărani şi femei nevinovate 
au fost bătute de jandarmii unguri şi tărâţi departe peste Dunăre, la 
lagăre şi temniţe. Aici au fost chinuiţi şi ţinuţi în foamete. Mulţi s-au 
prăpădit. Noul împărat a dat amnestie (iertare) tuturor vinovaţilor, 
când s-a suit pe tron. Dar ungurii nu s-au învoit, să-i ierte pe Români. 
Aşa aceştia şi astăzi stau în temniţă. Suferinţele lor strigă răsbunare! 
Pe acasă ogoarele au rămas înţelenite. Foamete şi lipsă mare. Ferde-
la de grâu e cu 60 Koroane, iar cea de cucuruz cu 40-50 Koroane. 
Jandarmii umblă din sat în sat şi iau tot de prin casele oamenilor: 
haine şi bucate, iar dacă se plâng ei sunt bătuţi fără milă. În Ardeal e 
un iad, unde-i plâns şi scrâşnirea dinţilor. Dar bunu-i Dumnezeu şi 
ungurii își vor primi pedeapsa neîndurată, dela voluntarii noştri ar-
zători de luptă şi de răzbunare. 

Din Basarabia 

Fraţii noştri buni, dintre Prut şi Nistru, s-au trezit la viaţă. Re-
voluţia rusească, le-a adus şi lor slobozeniile, după care au oftat atâ‑
ta vreme. Dulcea lor limbă moldovenească, va răsuna din nou în 
biserici şi şcoli, fără a mai fi oprită de cineva. Învăţătorii au învăţat 
limba românească, ca să poată lumina pe copiii în limba norodului. 
Fruntaşii din Basarabia, au făcut la Chişinău o tipografie, unde se ti-
păresc tot felul de cărţi cu litere latine. În curând iese de sub tipar 
Abecedarul. S-a deschis, și o librărie (dughiană), unde se află cărţi 
frumoase de vânzare. Ei au alcătuit şi o societate (obşte) pentru cul-
tura şi luminarea norodului din Basarabia. Acum se lucrează mult 
pentru dobândirea autonomiei, cea mai mare dorinţă a lor. Cu stăru-
inţă şi bună înţelegere, D-zeu îi va şi învrednici s-o capete. Noi ne 
bucurăm din toată inima, că frații noştri dintre Prut şi Nistru au pri-
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ceput însemnătatea revoluţiei şi se folosesc de ea, pentru a-şi croi o 
viaţă nouă, spre binele şi întărirea lor naţională. 

59 

De pe pământul românesc  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 3, 15.10.1917, p. 2) 

Din Transilvania 

Răzbunarea Ungurilor, nu mai are hotare. De când tricolorul 
României a fluturat prin satele şi oraşele Ardealului, goana împotri-
va Românilor merge înainte. Conducătorii noştri nu-şi mai pot ridica 
glasul faţă de sălbătăciile ungureşti, poporul geme în tăcere şi sufere 
cu răbdare batjocurile şi bătăile jandarmilor. Bucatele li se iau, ogoa-
rele rămân înţelenite, vitele li se fură pentru oastea ungurească. Şco-
lile se închid, bisericile stau fără preoţi, iar sărmanele femei se isto-
vesc în plânsuri amare după părinţii, soţii, fraţii şi copii lor, duşi cu 
puterea să-şi puie viaţa pentru Unguri. Duşmanii noştri de moarte 
văd bine, că li se va lua Ardealul şi de aceea ei caută să jăfuiască şi să 
nimicească pe Români. Dar Dumnezeu e deasupra şi el va ajuta în 
curând oştirii româneşti să pătrundă din nou în Transilvania, pedep-
sind pe asupritori şi aducând libertatea mult dorită pentru toţi chi-
nuiţii noştri. România Mare se va înfăptui, măcar să crepe Ungurii de 
năcaz. 

Din Basarabia 

Stăpânirea vremelnică, ascultând cererea fraţilor noştri, s’a în-
voit să se alcătuiască în Chişinău un regiment de moldoveni, cari să 
apere până la moarte Basarabia împotriva duşmanilor. Astfel se în-
temeiază cea dintâi oaste naţională spre bucuria şi mândria Basara-
biei. În aceeaş vreme şi şcoala românească merge înainte spre în-
tărire. 

Acum sunt adunaţi al doilea rând de învăţători la Chişinău, 
Bălţi şi Soroca, spre a învăţa carte românească. După o lună de zile 
ei se vor întoarce în satele lor, ca să înceapă cu însufleţire şcoala cea 
nouă, învăţând pe copii în limba naţională a norodului. Aceasta este 
şcoala cea dreaptă şi adevărată, pe care li-a adus-o revoluţia ru-
sească. 
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P.C.P., Sfatul Ţării  
(Luminătoriul, Chişinău, anul X, nr. XI, noiembrie 1917, p. I-IV) 

La 21 noembrie în Chişinău s-au deschis Sfatul Ţării, adeca ce 
mai înaltă ocărmuire în Bassarabia. Sfatul Ţării să va îngriji, ca să fie 
păzită Basarabia după putinţă de nerândueli (de anarhie), de nele-
giuiri, ucideri, prădăciuni, de foame şi alte nevoi, care ne încunjură 
pre noi astăzi. Pe Sfatul Ţări lau adus la naştere anume grozăviile 
vieţii noastre de acum. După judecăţile lui Dumnezău, cele necuprin-
se cu mintea noastră, acum Rosia să află în patimile morţii şi umbra 
morţii sboară asupra ei. Cea ce împreuna toate ţările, din care se-a 
alcătuia Rosia cea mare, adeca stăpânirea legiuită, acum lipseşte, da 
stăpânirea, care este înfiinţată, nime nu o cunoaşte şi nu o ascultă. 
Acum fiecare pentru sine este zacon şi face aceea, ce binevoeşte. Dar 
fiind că omul mai uşor se trage la rău, decât la bine şi dacă nu pre fa-
ce rău, apoi mai mult de frica pedepsii, de cât de buna cunoştinţă, 
apoi în viaţa noastră sau arătat atâtea nerândueli şi nelegiuiri, care 
nici mai sânt cu putinţă ale suferi. Mai la urmă ce mai mare parte din 
cetăţenii Rosieneşti, uitând fraţia creştinească şi chiar şi interesurile 
revoluţiei, puind dragostea cătră patre întru o nimică, sau sculat unii 
asupra altora şi au început război ei între ei. Părăsind războiul cu 
neamţii, ei au început război între sine şi socotesc de duşmani nu 
pre duşmanii adevăraţi, care neau cuprins ţara şi neau adus atâta 
nevoi, da pe fraţii săi, care almintrerea înţeleg interesul ţării şi în alt 
fel lucrează spre folosul ei. Iuţimea şi mânia între fraţi este aşa de 
mare, că în războiul din lăuntru nu se cruţe nici bisericele vechi, nici 
monumenturile cele frumoase, nici zidirile istoriceşti. Ceea ce uniori 
păzeşte chiar şi duşmanul, noi uşor stricăm cu mânele noastre. Toa-
tă Rosia acum să află întrun pojar, care este aţăţat chiar de mâinele 
noastre. În pojarul acesta ard nu numai moşiile boereşti şi vistieriile 
împărăteşti, da sau răsturnat şi sau stricat toate legile şi rânduelele, 
pe care era aşezată viaţa noastră. Acum pretutindenea împărăţeşte 
anarhia şi nelegiuirea. Acum ca când se adeveresc cuvintele unui fi-
losof, care zice, că omul nostru om este lup (homo homini lupus est). 
Valurile revoluţiei în repejiunea sa au răsturnat toate aşezământu-
rile şi rânduelele cele vechi, neîntocmind păn când nimică în locul 
lor. De aicea şi sau ivit nevoia de a aşeza Sfatul Ţării, care se va îngri-
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ji pentru alcătuirea vieţii în Basarabia pe temeiuri nou şi va apăra 
după putere locuitorii Basarabiei de grozăviile, care pot săi cuprin-
dă. Aşezarea Sfatului Ţării este o faptă foarte însemnate şi de mare 
bucurie. Aşezarea Sfatului Ţării este ca o rază întru întunericul vieţii 
şi noi din toată inima hiritisim zioa naşterii Sfatului Ţării şi aducem 
lui dorinţele cele mai bune. Noi ştim, că sarcina, care sau luato asu-
pra sa Sfatul Ţării este foarte gre, căci lucrurile sânt foarte încurcate 
şi vremea este foarte primejdioase. Deci noi credem, că dragostea 
membrilor Sfatului Ţării cătră Basarabia şi Basarabenii le va spune 
lor, în ce stă binele ţării noastre şi cum sâl împlinească pre el. Noi 
ştim aşijderea, că Sfatul Ţării are nedoritori de bine, care să vor stă‑
rui să împiedece pornirile Sfatului Ţării, deci noi nădăjduim, că înţe-
lepciunea membrilor Sfatului Ţării le va ajuta lor a birui toate piede-
cile şi a pune viaţa Basarabiei pe aceea cale, care o va aduce pre ea la 
starea ce mai bună şi înfloritoare. Noi toţi trebui să avem credere că‑
tră Sfatul Ţării şi săi sprijinim din toate puterile noastre. Moldovenii 
trebui să aibă în videre şi aceea, că în Sfatul Ţării întră peste o sută 
de moldoveni adevăraţi, care vor lucra în folosul moldovenilor şi vor 
apăra interesurile lor. Aceasta ne face pe noi moldovenii cu deosebi-
tă stăruinţă să sprijinim Sfatul Ţării şi săi ajutăm pre el în lucrarea 
lui. Noi tragem nedejde, că Sfatul Ţării nu va lucra împotriva Biseri-
cii ori împotriva celor duhovniceşti, ci va lucra spre folosul Basara-
biei împreună cu Biserica, fiind ajutat de blagoslovenia şi rugăciunile 
ei. Noi cu bucurie videm, că şi descopirirea Sfatului Ţării s-au sfinţit 
cu blagoslovenia Bisericii şi cu rugăciunele ei. Neam bucurat foarte 
şi de aceea, că aici s-au arătat și dragostea membrilor Sfatului Ţării 
cătră limba moldovenească. Toată liturghia în soborul de cathedră 
sau săvârşit pe limba moldovenească. Toate rugăciunele și bozglasu-
rile, toate cântările s-au săvârşit pe limba moldovenească. Liturghia 
au fost săvârşită la 21 noembrie în soborul cathedral de episcopul 
Gavriil, carele destul de bine ceteşte moldoveneşte. La liturghie au 
primit parte: rectoru seminariei arhim. Filup, arhim. Gurii, prot. 
S. Culiciţchii, prot. Laşcov, prot. Guma, prot. Popovici, prot. Gobjila, 
prot. Nareeniev, preot. Ignatiev. Toţi preoţii aşijderea au zis vozgla-
surile moldovenește. O învăţătură frumoase moldoveneşte au spus 
prot. I. Andronic. Choru aşijderea au cântat moldoveneşte. Solo foar-
te frumos au cântat la strană ieromonahul Dometian și arhidiaconul 
Athanasie de la Constanţa. Slujba pe limba moldovenească în sobo-
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rul de cathedră, unde era cu primejdie înnainte să zici vre un vozglas 
moldoveneşte, au adus moldovenilor deosăbită mângâere şi bucurie. 
La liturghie în sobor au fost adusă icoana Maicii Domnului cea făcă‑
toare de minuni. După Liturghie Icoana Maicii Domnulu au fost duse 
în curtea Sfatului, unde s-au dus şi episcopul Gavriil şi preoţimea. În 
curtea Sfatului Ţării (a 3-lea ghimnazie) s-au făcut moleben Maicii 
Domnului şi sau stropit cu aghiazmă steagurile naţionale ale Basa-
rabiei, care şi s-au râdicat pe curtea Sfatului Ţării. Înaintea molebnu-
lui arhimandritul Gurie au spus moldoveneşte o cuvântare frumoa-
se. De aici noi videm, că membrii Sfatului Ţării au început lucrul său 
cel mare cu blagoslovenia şi rugăciunile Bisericii şi credem, că aceas-
ta le va fi lor spre ajutor. După rugăciune s-au ales preşedintele Sfa-
tului şi pe urmă sau ascultat vo 40 de oratori, care au adus hiritisire 
Sfatului de la feli de organizaţii şi aşezemânturi. Preşedinte este ales 
I.C. Inculeţ, da tovarăşi P.N. Halipa. Amândoi au săvârşit seminaria 
noastră din Chişinău şi amândoi sânt pătrunşi de dragoste cătră Ba-
sarabia şi doresc s-ăi slujească ei din toate puterile sale. Dumnezău 
să le ajute lor la lucrul cel mare şi însămnat. Fie mila şi blagoslovenia 
Domnului spre Sfatul Ţării şi lucrarea lui. 
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Cătră ostaşii moldoveni  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 91, 20.10.1917, p. 1) 

Fraţi ostaşi moldoveni! 
Astăzi v-aţi adunat în Chişinău la cel dintăi congres ostăşesc 

moldovenesc. Cu prilejul acesta redacţia „Cuvântului Moldovenesc” 
vă salută şi vă închină următoarea rânduri: 

Fraţi ostaşi! Voi sânteţi floarea neamului nostru şi naţia tresaltă 
de bucurie când vă vede pornind la muncă şi la luptă pentru dreptu-
rile ei sfinte. 

Ostaşi moldoveni! Mari sânt nădejdile, ce le pune naţia noastră 
în voi şi mare este răspunderea voastră în faţa istoriei neamului. Ţa-
ra s-a trezit din somnul ei de robie şi-şi caută drumul spre sloboze-
nie şi dreptate. 

Se hotăreşte soarta noroadelor pe mai multă vreme şi voi, floa-
rea neamului moldovenesc, sânteţi chemaţi să hotărâţi drepturile şi 
interesele lui. Dela înţălepciunea cu care veţi lucra la acest congres, 
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atârnă mult şi noi vă chemăm să lucraţi cu inima ferbinte, dar cu 
mintea răce. 

Naţia noastră are mulţi duşmani, dar cel mai mare este în mij-
locul nostru: este dezbinarea, neînţălegerea. De unde vine neunirea 
noastră, o ştiţi: am trăit prea multă vreme în întunecime, şi în robia 
străinilor. Acuma, pân când ne-om deprinde cu razele strălucitoare 
ale slobozeniei, ne ghiontim unii pe alţii, ca nişte orbi, de multe ori 
fiind îndemnaţi la duşmănie între noi de cătră duşmanii noştri. 

Dar orbia noastră are leac. Să ne punem pe luminarea neamului 
nostru şi să ne luăm soarta în mânele noastre. Destul ne-am dat ple-
caţi în mânele streinilor. Să ne aducem aminte, că noi moldovenii 
sântem stăpânii ţării acesteia. Şi ca stăpâni, să ne punem singuri pe 
orânduirea trebilor obşteşti în ţara noastră. 

Această orânduire trebui să se facă după legi anume, ţinându-se 
samă de toate nevoile ţării şi a locuitorilor ei. Nimeni nu ne ştie nevoi-
le mai bine, decât voi, fiii ţării, şi de aceia la facerea legilor trebuitoare 
pentru viaţa obştească în ţară voi trebui să luaţi parte cei dintăi. 

Aceasta în limba politică se numeşte autonomie, şi la înfăptui-
rea ei trebui să vă gândiţi îndată. Destul şovăiala de pân acum! Ţara 
este în fierbere. Norodul aşteaptă rânduială în viaţă. Daţi-i această 
rânduială! 

Pe muncă ostaşi moldoveni! 
Redacţia. 
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M. Minciună, Alegerile în Adunarea întemeetoare  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 6, 20.10.1917, p. 1) 

Cetăţenilor Moldoveni, 
S-apropie ceasul din urmă. Soseşte ziua când se va arunca sor-

ţul. Vine vremea alegerilor deputaţilor în Adunarea întemeetoare. 
Iar această adunare va hotărî, cum să trăim noi de acum înainte pe 
pământ. De aceea toţi să ne râdicăm pentru dreptul nostru, toţi să 
alergăm la alegeri. Să ne dăm sama încă odată ce se face şi cum se fa-
ce, ca să nu perdem calea adevărată. 

Ce este adunarea Întemeetoare 
Dacă a căzut împăratul, cei puternici s-au râsâpit, boerii ş-au 

perdut stăpânirea de veci pe moşiile lor. Toate temeliile vieţii vechi 
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s-au sfărâmat. Din ceasul acela, domn şi stăpân în ţară a rămas sin-
gur norodul. 

Acuma toate neamurile îşi trimet aleşii săi, la Adunarea cea ob-
ştească ca să hotărască cum să se ocârmuiască ţara de acum înainte, 
cum să se împartă pământul şi altele. 

Într-un cuvânt, să pue altă temelie a vieţii nouă. Iată de ce 
această adunare se cheamă „Adunarea Întemeetoare”. 

Precum şi oricare alt neam din Rusia, aşa şi noi moldovenii 
avem limba noastră, vatra noastră, viaţa şi obiceiurile noastre deo-
sebite şi deacea nu putem să ne facem ruşi sau tătari, ci rămânem 
numai moldoveni. 

Dar cea mai mare încurcătură are să fie cu pământul. Nu poate 
un cap mâc din Siberia, chiar şi venit la Adunarea Întemeetoare, să 
judece cum să împărţim noi moldovenii moşia strămoşască, cum să 
stăpânim viile şi livezile noastre, cum să ne povăţuim şi să trăim în 
gospodăriile noastre. 

De aceea se vede, că Adunarea Întemeetoare va hotărî, ca ţara 
rusască să fie respublică federativă adică fiecare neam să aibă ţări-
şoara lui mai mică, iar toate aceste ţărişoare să fie întovărăşite între 
ele. Atunci fiecare norod va fi slobod să trăiască cum va vrea şi să 
împartă tot pământul cum a găsi el mai bine. 

Glăsuiţi pentru izvoadele celor cari vor autonomie şi federaţie, 
iar aceştia sânt moldovenii şi plugarii. 
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Autonomia Basarabiei  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 4, 22.10.1917, p. 1) 

În ziua de 21 Octombrie anul Domnului 1917, Congresul solda-
ţilor şi ofițerilor moldoveni de pe toate fronturile de luptă, adunaţi 
în Palatul Unirei din Chişinău, a proclamat cu o însuflețire nemărgi-
nită Autonomia Basarabiei. 

Peste 500 de reprezentanți ai Basarabiei şi-au unit inimile în 
accentele naționale ale imnului Deşteaptă-te Române, pecetluind ast-
fel cea mai mare faptă din istoria Basarabiei. 

Trăiască Basarabia autonomă! Trăiască vrednicii ei fii cari au 
săvârşit acest act măreţ de reînviere națională. 
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Deşteptarea neamului. Ostaşii noştri dela frontul 
românesc  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 93, 25.10.1917, p. 4) 

La 10 Octombrie în Iaşi a avut loc un congres al soldaților şi ofi-
țerilor de pe tot frontul român. La congres s-au adunat cu mandate 
adecă împuterniciri 75 de soldaţi și ofiţeri. Ca preşedinte a adunării 
a fost ales praporşicul Scobiola, ca tovarăş praporş. Ţanţu şi ca se-
cretari plutonierul (felidfebel) Buga şi fruntaşul (efreitor) Nacu. 

Din raporturile (docladurile) soldaţilor, adunarea a înştiinţat, 
că moldovenilor în lucrarea lor pentru deșteptarea neamului nostru 
li se pun foarte multe „beţe în roate”. De aceea adunarea a hotărât ca 
să protesteze împotriva acestor fapte, care merg împotriva cerinţe-
lor vremii şi drepturilor dobândite de revoluţia rusască. 

Având în vedere binele, pe care pot să-l aducă comitetele naţio-
nale în armată, adunarea a hotărât, ca să facă un comitet ţentral al 
moldovenilor de pe tot frontul român în Iaşi, în care s-au ales pra-
porşicul Buşila, podporucicul Nastas, soldaţii Chicerman, Odobescu, 
Florea, Şarban, Liesovoi, Curciuc şi Mihail. 

Adunarea a mai hotărât, ca în toate părțile, unde se găsesc sol-
dați moldoveni, să să deschidă cursuri în limba moldovenească; ba-
nii pentru această socoteală să fie sloboziţi din sumele date de stăpâ-
nire pentru luminarea soldaților. 

Dezbătând treaba pământului, adunarea a ajuns la încheerea, 
că tot pământul trebui să fie avuţia poporului şi trebui să treacă fără 
plată în mânele celor, cari singuri îl lucrează. Adunarea a propus, că 
treaba pământului să fie hotărâtă de Adunarea Întemeetoare, iar nu 
acuma, ca să nu se întâmple vărsare de sânge între oameni. 

Adunarea a mai dezbătut şi treaba ocârmuirei ţării şi a ajuns la 
gândul, că cea mai bună ocârmuire pentru Basarabia ar fi aceea, 
când oamenii locali, aleși de tot norodul țării, vor face zacoanele şi 
orânduelele. Aceasta se numește autonomie, şi pentru ea ostaşii 
moldoveni îşi vor pune şi viaţa, numai ca s-o vadă înfăptuită. 

În cele din urmă adunarea a hotărât, ca ostașii moldoveni de pe 
frontul românesc să ee parte la alegerile în Adunarea Întemeetoare 
cu izvodul lor moldovenesc. În acest izvod s-au pus următorii candi-
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daţi: Scobiola, Ţanţu, Cazacliu, Buşila, Chicerman, Buga, Săcara, Ursu, 
Cărăuş şi Curciuc. 
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Doctor Elena Alistar-Balan, Scumpi Ostaşi  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 7, 26.10.1917, p. 1) 

Fericite clipe, fericite momente am petrecut eri între voi, în ziua 
de 21 Octombrie, zi care va rămânea scrisă cu litere de aur în istoria 
neamului nostru. 

Când am văzut mânile voastre rădicate în sus, votând autono-
mia scumpei noastre Basarabii, când am auzit prelungitul vostru 
strigăt „Ura”, când am văzut ochii voştri plini de bucurie, când am 
auzit jurământul polcovnicului Fortuna, care a zis: „jurăm toţi să 
apărăm autonomia Basarabiei până la cea din urmă picătură de sân-
ge”, jurământ, care voi toţi l-aţ primit, aţi jurat şi voi cu el, atunci am 
zis: „fericite sânt mamele care v-au născut, fericit este neamul, din 
care aţi eşit, câci voi v-aţi învrednicit să dezrobiţi ţara, să daţi auto-
nomia mult aşteptată şi mult dorită de întregul neam”. 

Până azi toate congresele moldoveneşti au scos rezoluţia – să 
avem autonomia, congresul vostru a întărit-o, a proclamat-o. 

Iubiţii mei fraţi! nici nu ne închipuim, nici nu ne dăm sama bine 
acum ce fericire e aceasta, numai mai târziu, când om ajunge să ve-
dem poamele, atunci om înţălege toată sfinţenia faptului. 
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M. Minciună, Adunarea ostaşilor moldoveni  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 7, 26.10.1917, p. 2-3) 

(Ziua întâia). 
În ziua de 20 Octombrie în Chişinău s-a deschis întâia adunare 

a împuterniciţilor soldaţilor moldoveni. Iată cum s-a început această 
serbare. 

Încă înainte de amiază de-acum se lămurisă că sânt adunaţi mai 
mulţi de 500 de trimeşi dela un număr de trimeşi dela un număr de 
250.000 de ostaşi moldoveni de pe toate fronturile şi din Rusia. 

La 2 ceasuri şi 20 de minute după amiază, toată această mulţi-
me de norod, cu steaguri naţionale moldoveneşti şi muzică a purces 
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dela Curtea Slobozeniei la curtea eparhială. Aici cei puşi de comitetul 
ostăşesc încă odată i-au mai strecurat pe toți la intrarea în curte şi 
le-a cercetat documentele. Toată vremea ostaşii păzeau cea mai ma-
re linişte şi rânduială. Însfârşit toţi s-au aşezat. Ceasul a sunat 3. Mu-
zica a cântat Marsilieza şi preşedintele Comitetului Central Moldove-
nesc, d-l podporucic PÂNTEA în strigătele „Ura” şi „Vivat” a deschis 
cea dintâi adunare a tuturor ostaşilor moldoveni din Basarabia şi 
Rusia. 

Apoi adunarea a ales un prezidium, în care l-a pus preşedinte 
pe d-l rotmistr Cijevschii, tovarăşi lui, pe d-l podporucic Pântea, pe 
praporşicul Pascaluţă şi pe ostaşul Braga. 

Ca secretari au fost aleşi: pentru limba rusască d-l voluntar Hol-
ban, marinarul Platica, praporşicul Rujina, iar pentru limba moldo-
venească praporşicul Cotoros şi ostaşii Lungu şi Buga. 

După aceasta s-au început urările. 
Urările comisarului. 
Cel dintâi ia cuvântul ajutorul comisarului Basarabiei, d-l Incu-

leţ. Urând început bun şi povestind despre aceea, cum Basarabia 
dintr-o ocină a gubernatorilor ruşi a ajuns acum o ţară slobodă, el 
doreşte, ca de azi înainte, să numai fie nime altul stăpân în ţara noas-
tră, decât poporul moldovan şi de aceea, închee cu strigătul: „Trăias-
că Basarabia autonomă”! (Zala răsună de bătăi din palme). 

Urările „Cuvântului Moldovenesc”. 
În numele redacţiei „Cuvânt Moldovenesc” se rădică redactorul 

ei, vechiul luptător pentru drepturile neamului nostru d. Halippa. 
Prin adunare trece o şoptire, ca prin codru un vânt uşor de primăva-
ră: „Aista-i domnul Halippa”. Şi ochii tuturor se îndreaptă spre dân-
sul. Se vede, că mulţi au auzit de numele lui, dar puţini l-au văzut. Şi 
acum vroiau să-l asculte pentru întâia dată. „Sânt nespus de fericit, 
începe d. Halippa, că am ajuns să urez în faţa voastră floarea neamului 
nostru moldovenesc. Fraţii mei, veacuri întregi noi umblăm rătăciţi 
unul de altul, veacuri întregi pe noi ne întind şi ne dezbină vrăjmaşii, 
veacuri întregi pământul nostru strămoşesc geme sub jug străin! 

Şi iată acum după aţâţa ani de răzleţire, după aţâţa ani de jele şi 
suferinţă, neam strâns fraţii grămăjoară. O cine va spune bucuria 
noastră! 

Grea a fost soarta noastră, lungă a fost noaptea în care am ză‑
cut. Dar precum după noapte răsar zorile şi lumina zilei e rândul în-
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tunericului, aşa şi în viaţa neamului moldovenesc, după lunga robie 
s-a simţit şi apropierea izbăvirei. Şi întâia rândunică a acestei pri-
măveri a noastre a fost „Cuvântul Moldovenesc”. 

El pe multe locuri poate a aruncat întâi sămânţa, care acuma a 
dat aceste frumoase roduri. 

Deci strâns rândurile! Adunarea toată vremea îi rupea cuvânta-
rea cu bătăi din palme, şi strigăte de „Vivat” şi „Trăiască Basarabia 
autonomă”. 

„Fraţi ostaşi!”, închee d-l Halippa, spre voi este toată nădejdea 
noastră. Ţara să îneacă în lacrimi şi sânge. Vrăjmaşii noştri stau la 
hotară, vrăjmaşi avem câtă frunză şi la spatele noastre, în lăuntrul 
ţării, dar cel mai mare vrăjmaş este în mijlocul nostru – acesta este 
neunirea. Fraţii mei, biruiţi întâi pe acest mai straşnic vrăjmaş şi 
apoi vom birui totul”. 

Când a sfârşit cuvântarea, zala clocotea de bătăi din palme şi nu 
se auzea nici în ceri nici în pământ de strigăte de „Vivat”, „Ura” şi 
„Trăiască Basarabia autonomă”. 

Urările Democraţiei. 
Trimesul partidului socialist-democratic muncitoresc din Ru-

sia, doctorul Arăumaneanţ, armean de viţă, se închină adunării în 
numele acestui partid şi spune, că nu e alt neam pe lume, care mai 
mult s-ar bucura de bucuria neamului moldovenesc, decât armenii 
dela Caucaz. El zice apoi mai departe, că norodele din Rusia în tot-
deauna au fost juguite precum de boerii ruşi, aşa chiar şi de boerii 
lor. Dar acuma a sosit ceasul nostru. (Bătăi din palme). 

Urările „Bundului” 
În numele partidului social-democratic evreesc numit „Bund” 

hiritisește adunarea d. Lurie. 
Urările ţăranilor. 
Împuternicitul comitetului tuturor ţăranilor din Basarabia – d. 

Erhan aduce închinăciuni în numele acestui comitet şi spune, că 
de-acum cam peste tot locul boerii îs daţi afară din drigătorii şi pute-
rea a trecut în mânile ţăranilor. 

Urează trimesul oştilor de pe frontul românesc d. Zberea şi spu-
ne, că armele soldaţilor de pe acest front sânt pentru autonomia Ba-
sarabiei. 

Urările obştiei femeeşti. 
În numele Obştiei Moldovencelor urează adunarea doamna 
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Alistar. Arătând că azi în ţară au rămas aproape numai femeele, fiind 
că bărbaţii sânt luaţi la bătălie, d-na Alistar zâce, că ele nu numai că 
poartă sângure gospodăriile şi ţân casa şi copiii, ci încă iau mare par-
te şi la ocârmuirea ţării. Vine vremea alegerilor în Adunarea Înte-
meetoare şi glasul femeilor pe la sate va hotărî şi soarta neamului. 
Iată de ce ele trebui să se unească în obştii femeeşti şi să se pregă‑
tească. Mai departe doamna Alistar arată ce blăstămăţie a fost pe 
capul moldovenilor şcoala rusască şi spune, că femeile în rândul cel 
întâi vor lupta pentru autonomie şi şcoală moldovenească. 

Urările marinarilor. 
Trimesul Marinarilor moldoveni de pe Marea Neagră d-l Prah-

niţchii urează adunarea şi zâce: Închinăciune vouă, fraţi moldoveni, 
de la fraţii voştri, care înoată pe Marea Neagră! 

O poruncă mi-au dat ei mie să v-o aduc, şi aceasta este: Fraţilor, 
ţâneţi minte că mai întăi de toate voi sânteţi moldoveni ş-apoi altce-
va. Două cuvinte cer ei să fie scrisă pe steagul nostru moldovenesc: 
„Pământ şi Voe”. Celelate toate se vor adăugia. 

Urările partidului moldovenesc. 
D-l Ioncu aduce urări în numele Partidului Naţional Moldove-

nesc. 
Urări din alte părţi. 
Apoi se încep urările trimeşilor ostaşilor Moldoveni din toate 

părţile: de pe frontul românesc, din Rusia, de pe celealalte toate 
fronturi şi de peste tot locul. Între alţii urează şi d-l Dubălar. 

Apoi urează adunarea d-l Martânovschi, înputernicitul călăraşi-
lor (cavaleriştilor) moldoveni din Novogheorghievsc, d-l Gafenco; 
împuternicitul comitetului de învăţători din Basarabia, d-l Sacara; 
împuternicitul regimentului (polcului) 40, d-l Osoian; împuternicitul 
celei întâi baterii (tunuri) moldoveneşti, d-l Sânică; împuternicitul 
comitetului ţărănesc din u. Chişinăului, d-l Eţcul; d-nii Holban, Rugi-
nă, Bereşuc, Guţu din oraşul Theodosia, alt împuternicit al oştilor 
moldovenești de pe frontul românesc, d-l Marin, împuternicitul co-
mitetului ostăşesc moldovenesc din Bolgrad, d-l Lungu, d-nii Ursu, 
Matveev şi Coadă. 

D-l Cotoros – în numele Comitetului gubernial a ostaşilor, mun-
citorilor şi ţăranilor, unit cu comitetul central ostăşesc moldovenesc. 

Urările D-lui Crihan. 
Inspectorul miliţiei moldoveneşti din Basarabia d-l Crihan, 
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aducând urări spune, că moldovanul nostru s-a trezit nu de azi, nu 
de eri, ci de multe veacuri, dar fiind apăsat întâi de jugul turcesc, 
apoi de cel rusesc el n-a mai putut să răsufle păn acum slobod, n-a 
putut să-şi dezdoae grumazul lui, frânt de greutăţi. Dimpotrivă fiind 
atâta vreme înecat şi chinuit de tot felul de stăpâni ai vieţii lui, el azi 
ajunsese la aceea, să nu mai creadă nimănui, chiar şi fiilor lui adevă‑
raţi. De aceea fiecare ticălos putea lesne să-l sparie cu ori ce minciu-
nă, cu ori ce cuvânt neînţăles de dânsul. Aşa s-a întâmplat la început 
cu cuvântul autonomia. Vrăjmaşii noştri văzând, că după revoluţia 
rusască, ei perd binele, cari l-au mâncat în ţara noastră, că n-au să 
mai poată de acum suge sângele moldovanului, ei au încercat să facă 
tot chipul, ca să nu-şi azvârlă norodul jugul său şi să rămâe tot cum a 
fost. Cei de alt neam s-au împrăştiat îndată ca puii de pătrânichi prin 
totă ţara şi au început a bârfi, că cei mai mari duşmani ai moldoveni-
lor sânt moldovenii. Şi spre mare durerea noastră s-au găsit şi de 
aceea moldoveni, cari deocamdată au crezut. Au fost întâmplări, 
când moldovenii vroiau să-i spânsure pe fiii lor numai pentru cuvân-
tul de autonomie, care nu însamnă altceva decât jos streinii, noi 
sântem stăpâni în ţară. Dar adevărul a biruit. Astăzi nu mai este su-
flare moldovenească, care să nu dorească autonomia Basarabiei ca 
văzduhul, ca soarele, ca viaţa. 

Urează trimesul ostaşilor moldoveni de pe frontul românesc d-l 
Zberea şi spune, că aceşti ostaşi nu vor lepăda armele din mână până 
nu vor dobândi autonomia Basarabiei. 

D-nii Păscăluţă şi Dubălar – în numele comitetului ostăşesc 
moldovenesc din Odesa. 

D-nii Ţanţu şi Cazacliu urează în numele comitetului din Iaşi. 
D-nu Cazacliu spune că, adunarea aceasta îi aduce lui aminte de o al-
tă adunare a fraţilor noştri transilvăneni de sub jugul austroungar 
din anul 1784. Numai atunci românii au venit să-şi ee dreptul cu 
furcele şi ţăpoaele în mâni, iar noi acum ne-am adunat cu muzâcă. 

D-l Ţanţu roagă unire şi spune, că adunarea trebui îndată să al-
cătuiască o ocârmuire peste toată Basarabia. 

Pomenirea lui Murafa şi Hodorogea. 
Fiind, că Ţanţu în cuvântarea sa a pomenit numele celor mari 

moldoveni Murafa şi Hodorogea, ucişi mişeleşte de bandele de sol-
daţi în ziua 20 august anul acesta – preşedintele propune să fie mă‑
rită pomenirea lor. 
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Adunarea toată să scoală de pe scaune. 
Urează d-l Danilă. 
Plângere de peste Nistru. 
La locul de unde vorbesc, să sue însfârşit soldatul Moldovan de 

peste Nistru Toma Jalbă şi cu un glas plângător începe: „Şi aşa, fraţi-
lor, din cuvintele D-voastră, cari le-am auzit, eu văd, că toţi aici v-aţi 
hotărât să vă luaţi ceia-ce vi se cuvine – drepturi şi autonomie. Fiii 
neamului moldovenesc au sărit ca şoimii de prin munţi să scape 
scumpa noastră Basarabie din mâna vrăjmaşilor, precum scoate cio-
banul oaia din gura lupului. 

Dar eu acum vă întreb pe dumnevoastră, fraţilor: – fraţii noştri 
şi neamurile noastre, cari sântem moldoveni dintrun sânge, – cui ne 
lăsaţi pe noi moldovenii, cei ce sântem rupţi din coasta Basarabiei şi 
trăim pe celălalt mal al Nistrului. Noi rămânem, ca şoarecii în dinţii 
motocului. 

Fraţii noştri, nu ne lăsaţi, nu ne uitaţi! 
Iar dacă ne veţi uita, noi vom săpa malul Nistrului, şi vom în-

drepta apa pe dincolo de pământul nostru, câci mai bine să-şi schim-
be râul mersul, decât să rămânem noi moldovenii despărţiţi unii de 
alţii”. (Bătăi din palme asurzitoare şi strigăte: „Nu vom uita, veniţi cu 
noi”!) 

Răspuns. 
Din mijlocul adunărei se ridică la locul de vorbire basarabeanul 

Buzdâga și adânc mişcat zice: 
Când i-am auzit jăluirea fratelui nostru moldovan de peste Nis-

tru, mie mi s-a părut, că aud bocetul mamei, care şi-a perdut copiii, 
doinele de care plâng văile și munţii în tot pământul românesc, toată 
deznădejdea şi tânguirea neamului nostru 

„Nu ne lăsaţi” – strigă fratele nostru, – şi eu socot, că şi petrele, 
dac-ar auzi s-ar umplea de jale. 

Nu vă lăsăm, fraţilor! Veniţi în braţile noastre. Nistrul hotarnic 
îl vom săpa împreună şi-i vom îndrepta apa pe dincolo, pentru ca 
nimic să nu ne mai despată! (Bătăi din palmă asurzătoare). 

Telegrame. 
Preşedintele şedinţii d-l Cijevschii aduce la cunoştinţa adunării, 

că s-au primit urări prin poştă şi telegraf şi propune să le cetească. 
Adunarea întâmpină această veste cu bătăi din palme şi strigă‑

te: „Poftim! Poftim!” 
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Preşedintele ceteşte. 
Telegrama ucrainenilor. 
Chişinău, Adunării Ostaşilor Moldoveni. Comitetul ucrainean al 

armiei a 4-lea trimete urări frăţeşti Adunării Moldoveneşti şi îi do-
reşte izbândă deplină în lucrul pentru binele neamului său. Comite-
tul nedăjdueşte, că moldovenii vor merge umăr la umăr cu neamul 
ucrainean spre binele de obşte. Holovau Liugodovschii (Bătăi din 
palme şi strigăte: „Trăiască neamul ucrainean!”). 

Urările studenţilor moldoveni. 
Obştia studenţilor moldoveni din Odesa „Renaşterea” aduce 

adunării ostăşești de astăzi, care întrupează dorinţile şi puterile 
întregei mult-pătimitoarei şi scumpe noastre ţări – călduroase urări. 

Studenţii moldoveni îi urează adunării spor la muncă, încredin-
ţaţi fiind, că ea este în stare să lămurească pe deplin adevăratele ne-
voi ale neamului moldovenesc şi va găsi mijloacele cuvenite pentru 
dezgroparea drepturilor lui la o viaţă slobodă, rodnică şi frumoasă. 
Preşedinte Ceapă. 

Urări căzacilor. 
Însfârşit preşedintele propune, ca să se trimată urări Adunării 

Cazacilor din Chiev, care se deschide în ziua de 21 octomb. Se hotă-
reşte să se trimată următoarea telegramă: 

„Chiev, Adunării tuturor Cazacilor din Rusia”. 
Adunarea tuturor ostaşilor Moldoveni trimete urările sale Adu-

nării tuturor Cazacilor din Rusia şi-i doreşte spor la muncă, crezând 
că toate noroadele, unind strâns rândurile îşi vor înfiinţa drepturile 
lor de a se alege după neam (samoopredealenie) în Respublica Fe-
derativă Rusască. 

Preşedinte Cijevschii. 
La 9 ceasuri de noapte adunarea se închide. 
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Cel dintâi congres al ostaşilor moldoveni  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 94, 27.10.1917, p. 2-3) 

Pe ziua de 20 Octombrie în Chişinău în zala casei eparhiale s-a 
deschis cel dintăi congres al ostaşilor moldoveni. La congres au venit 
peste 500 de delegaţi dela toate fronturile şi din toate părţile armiei 
ruseşti, în care sânt împrăştieţi fiii ţării noastre. După socotelele 



123 

unora, aceşti 500 de delegaţi înfăţişează 250 de mii sau un șfert de 
milion de ostaşi moldoveni. 

Înaintea deschiderei congresului delegaţii au manifestat pe 
Alecsandrovscaia uliţa, mergând dela Palatul Libertăţii (Dvoreţ Svo-
bodî), unde se află comitetul ţentral ostăşesc moldovenesc, la Casa 
Eparhială, cu steagurile naţionale şi cu muzică militară. 

La trei ceasuri după amează preşedintele comitetului ţentral a 
ostașilor moldoveni, podnorucicul Pântea a deschis congresul, ros-
tind o cuvântare despre însămnătatea adunării şi îndemnându-i pe 
toţi să lucreze în cea mai strânsă unire. D. Pântea a sfârşit, propu-
nând să se aleagă preşedinte, ajutor şi secretari. Congresul a ales în 
prezidium următoarele feţe: ca preşedinte pe rotmistrul V. Cijevschi; 
ca tovarăşi: praporşicul Păscăluţă, podporucicul G. Pântea şi soldatul 
Braga, şi ca secretari: pe ostaşii Şt. Holban şi Lungu, pe podporucicul 
G. Nastas, praporşicul Rugina şi alţii. 

După alegerea prezidiumului se încep salutările (felicitările). 
Dintăi salută congresul dela numele administraţiei guberniale – aju-
torul comisarului gubernial I.C. Inculeţ, care mărturisindu-şi mai în-
tăi de toate ferecirea, că s-a învrednicit să vadă cea dintăi adunare a 
ostaşilor moldoveni arată, că mulţămită revoluţiei ruseşti Basarabia 
va căpăta autonomie şi fiii ei vor fi stăpâni în ţara lor strămoşască. 
De altfel aceasta se înfaptueşte chiar de acuma, fiindcă moldovenii 
din ce în ce prind locuri la ocârmuirea ţării, ceea ce nu era pe timpul 
ţarizmului, Deşteptarea şi învierea Basarabiei fiind în strânsă legă‑
tură cu revoluţia rusască, Basarabia trebui să rămâe în unire strânsă 
cu Rusia, – sfârşeşte d. Inculeţ. 

După d-ul Inculeţ au mai salutat congresul doctorul Arăuma-
niaiţ şi d. Laurie, amândoi social democraţi, cel dintăi dela numele 
armenilor, iar al doilea dela numele partiei socialiste evreşti „Bund”. 

Pe urmă o cuvântare înălţătoare a rostit dela numele gazetei 
„Cuvânt Moldovenesc” P.I. Halippa. Oratorul mai întăi de toate a ară‑
tat marea însămnâtate a congresului de faţă, care va avea de hotărât 
soarta neamului moldovenesc. Deputații congresului de faţă sânt 
sprijinul, puterea şi mintea mişcării noastre naţionale. Neamul nos-
tru – a zis într-altele d. Halippa, are mulţi duşmani, dar cel mai straş-
nic şi mai mare este neunirea şi dezbinarea moldovenilor. Congresul 
de faţă va trebui să-l biruiască pe acest duşman. El va trebui să spue 
sus şi tare, că moldovenii merg în rânduri strânse, când îi vorbă de a 
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pune temelia vieţii nouă în Basarabia, dând norodului muncitor tot 
pământul fară plată şi autonomie cea mai largă ţării. La urmă d. Ha-
lippa îi dorește congresului spor la lucru şi izbândă în ţintele, ce şi 
le-a pus. Cuvântarea d-lui Halippa a stârnit cea mai adâncă înduioşa-
re. Cuvântarea a fost acoperită cu bătăi puternice de palme. 

P.V. Erhan, vorbind dela numele sfatului ţărănesc al Basarabiei, 
arată lupta sfatului cu boerii bogataşi în treaba pământului. Boerii se 
ţin tare şi nu vor să se erte cu moşiile lor, dar d-ul Erhan îşi arată în-
crederea, că soldaţii moldoveni vor lucra umăr la umăr cu fraţii şi 
părinţii lor ţărani şi treaba pământului va fi scoasă la capăt. 

Dela numele unirei femeilor moldovence a vorbit apoi doctora 
Alistar care a arătat că renaşterea naţională se poate ajunge numai 
prin învăţământul naţional și prin chemarea la lumină şi la viaţă ob-
ştească şi a femeii. 

Ofiţerul de marină Prahniţchii rosteşte câteva cuvinte, care pă‑
trund pân adâncul sufletului. El însamnă, că drepturile nu se dau de 
pomană, ci se iau şi congresul de faţă trebui să lucreze cu îndrăznea-
lă, ţintind spre slobozenia naţională a norodului nostru. 

Au mai vorbit apoi şi alţi oratori, toţi sălutând congresul şi do-
rindu-i spor la muncă. 

A doua zi s-a pus pe lucru după un plan alcătuit de mai înainte. 
Acest plan este următoriul: darea de samă despre lucrarea comitetu-
lui ţentral moldovenesc; despre autonomia Basarabiei; despre naţio-
nalizarea oştilor moldoveneşti, despre ocârmuirea Basarabiei (sfatul 
ţării), treaba pământului şi colonizarea Basarabiei, cum priveşte 
congresul starea politică de azi, alegerile în Adunarea Întemeetoare; 
lucrarea de luminare a ostaşilor moldoveni, naţionalizarea şcolilor şi 
a aşăzământurilor Basarabiei, despre moldovenii de peste Nistru şi 
altele. 

Cea dintăi darea de samă a facut-o podporucicul Pântea. El a 
arătat, cu ce piedici a întâmpinat acest comitet în lucrarea sa pentru 
binele neamului nostru. Multe a biruit acest comitet, dar încă multe 
trebui să mai biruiască şi să facă. 

După d-l Pântea a vorbit preşedintele congresului d-l Cijevschii 
despre autonomie şi federaţie, şi despre adunarea noroadelor dela 
Chiev. Despre autonomie au mai vorbit soldatul Buzdugan, arătând, 
ce feluri de autonomii sânt şi care fel este mai potrivit pentru mol-
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doveni. Autonomie cea mai bună pentru noi este autonomia teritori-
ală politică. 

D-l Holban a arătat, ce nedreptate a făcut pân acuma Rusia, 
amestecându-se în trebile din Balcani. Astfel Rusia cu Austria au în-
bucăţit neamul românesc şi sub jugul lor el a dus o viaţă, plină de 
amar şi de chin. Însă acuma revoluţia rusască a declarat, că fiecare 
norod are dreptul să-şi hotărască singur soarta, ajungând chiar a se 
dezlipi de Rusia, dacă vrea. Noi moldovenii aceasta nu o vrem ci do-
rim numai ca să fim autonomi, adecă rămânând cu Rusia, să avem 
chip a ne ocârmui singuri în trebile noastre. Însă drepturile nu se 
cer, ci se iau. Deci şi noi, moldovenii trebui să nu cerem autonomie, 
ci singuri să ne-o declărăm şi chiar acuma, căci altfel nu putem fi au-
tonomi. 

După ce au eşit un rând de vorbitori, s-au cetit trei rezoluţii, în-
să nici una nu era alcătuită bine. Adunarea a hotărât, ca să aleagă o 
comisie, care ar face o rezoluţie mai bună pe adoua zi, iar în clipa 
aceea s-a hotărât să se declare autonomie teritorială politică. Decla-
rându-se aceasta, în adunarea se stârneşte o însufleţire nemaivăzut 
de mare. Se rădică steagurile naţionale moldoveneşti şi se cântă cân-
tecele naţionale: „Deşteaptă-te române” şi „Pe-al nostru steag e scris 
unire”. 

Despre şedinţele din zilele următoare vom vorbi în alt număr al 
gazetei. 
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V.H., Deşteptarea neamului. O hotărâre sănătoasă  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 94, 27.10.1917, p. 4) 

Dacă aruncăm o privire scurtă asupra lucrului, care s-a făcut, 
pentru moldoveni dela revoluţie încoace, vedem, că lucrarea lumină‑
torilor norodului moldovenesc a fost destul de rodnică. Comisia şco-
lară moldovenească de pe lângă zemstva gubernială a lucrat cu sâr-
guinţă, mai ales fiind ajutată de toate organizaţiile moldoveneşti. 

Pân acuma s-au făcut două rânduri de cursuri moldoveneşti, la 
care au luat parte peste 800 învăţători. Degrabă vor eşi sub tipar 
cărţile moldoveneşti pentru şcoală şi învăţătura în satele moldove-
neşti se va face în limba poporului. în sfârşit şcolile începătoare ori 
au trecut, ori trec acuma în sama zemstvei, şi aceasta ne dă nădejde, 
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că lucrarea pentru luminarea norodului, neatârnând mai departe 
dela slujbaşii stăpânirei vechi, se va face cu o răpegiune şi mai mare. 

Acuma se începe introducerea învăţăturii de limba moldove-
nească la ghimnazii şi la alte şcoli mijlocii. Au fost planuri, ca în 
toamna aceasta să se deschidă chiar şcoli mijlocii curat moldove-
neşti. Pentru treaba aceasta erau şi mijloace și se găseau şi oameni, 
dar piedecă au pus slujbaşii stăpânirei vechi. 

Cum se ştie Rusia este împărţită în mai multe raionuri şcolare. 
între aceste raioane este şi raionul Odesei, în care întră şi Basarabia 
noastră. În fruntea acestui raion stă pe semne un slujbaş din oamenii 
stăpânirei vechi. O zicem aceasta, fiindcă acest îngrijitor, fiind de-
prins cu formele vechi, la tot începutul caută să fie păstrată forma, să 
fie numai decât dezlegarea ministerului. 

Însă ministerul dela începutul revoluţiei mereu spune, că el lasă 
în sama zemstvelor, ca ele singure să lucreze în ce priveşte lumina-
rea norodului. Şi iată aşa: De sus ni se spune – faceţi ce găsiţi că-i bi-
ne, iar dela Odesa ocârmuitorul raionului ne toacă: va-ş întări hotă-
rârile, dar n-am dezlegare. 

Luând în samă acest lucru, comitetul central al ostaşilor şi ofi-
ţerilor moldoveni din Chişinău a hotărât următoarele: fiindcă Stăpâ‑
nirea Vremelnică a spus în declarația ei, că ea va lua măsuri pentru 
înfăptuirea autonomiilor popoarelor trăitoare în Rusia fiindcă Basa-
rabia are multe deosăbiri de celelalte gubernii, treaba şcolară din ea, 
care este cea mai mare treabă în zilele de azi, trebui să fie luată din 
sama ocârmuitorului pe raionul şcolar al Odesei şi să fie trecută nu-
maidecât în sama zemstvelor din Basarabia. 

Această hotărâre este o hotărâre sănătoasă şi noi în timpul de 
faţă trebui să ne punem pe înfăptuirea ei. Şi aceasta cu atât mai mult, 
că astfel se va începe înfăptuirea în viaţă a autonomiei Basarabiei, 
care este cea mai mare dorinţă a moldovenilor. 
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Cine sunt Românii?  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 5, 29.10.1917, p. 1) 

Din multele noroade, cari astăzi se războiesc cu atâta înverşu-
nare, puţine se pot lăuda cu un trecut vrednic de preţuire şi de cin-
ste. Şi e lucru curat, că o naţie care şi până acum a dat dovezi de 
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pricepere, de fapte alese şi de vitejie dreaptă, este vrednică să poarte 
lupta pentru apărarea şi întărirea vieţii sale din viitor. Dar oare cât 
nu sunt și de acelea, a căror obârşie este întunecată, cari venind ca 
seminţii sălbatice, s-au aruncat asupra ţărilor pacinice şi bogate, tul-
burând pacea, jăfuind averile, ferecând în lanţuri de robie pe harnicii 
băştinaşi. Oare pot avea astfel de naţii vr-un drept, să se sumeţească 
și să umble după cârmuirea păcătoasă a neamurilor mai alese? Nici-
odată! Turcii sunt păgâni, care sute de ani au măcelărit creştinătatea, 
iar azi au ajuns nişte putrigaiuri, de cari toată lumea curată să fereş‑
te. Bulgarii sunt nişte căpcăuni, cu porniri de fiară, setoși de sânge şi 
de prăzi. Nemţii încaltea au înebunit de tot, şi nebunului încă de 
mult s-a a spus, că trebuie să-i dai la cap până să desmeticeşte. Iar 
Ungurii îşi păstrează năravul din fire: sălbatici ca Tuhutum, cu cei ce 
nu jură, că Dumnezeu e ungur. Niciuna din seminţiile astea nu poate 
cere, cu dreptate, stăpânirea peste alte neamuri, căci ele veacuri 
dearândul n-au făcut altceva decât asupriri, nelegiuiri şi strâmbătăţi. 
Şi cu atât mai puţin putem să suferim noi Românii, astfel de cârmuiri 
varvariceşti. Noi nu suntem o adunătură de oameni, veniţi cu ochii 
însângeraţi de prin întunecimile Asiei. Neamul nostru e de viţă îm-
părătească. Viteazul şi înţeleptul împărat Traian al Romanilor, ne-a 
aşezat pe pământul românesc de azi, înainte cu 18 sute de ani. Din 
încuscrirea Romanilor, stăpânitori a toată lumea, cu vitejii neîntre-
cuţi cari erau Dacii, s-a născut neamul nostru. Şi ne-am păstrat sta-
tornic în plaiurile mândre ale străbunilor, sporind la număr, lucrând 
în taină şi păzind cu sfinţenie moştenirea veche: vitejia Dacilor şi în-
ţelepciunea Romanilor. Câte năvăliri n-au trecut peste noi, şi toate 
le-am înfruntat cu bărbăţie. Câţi varvari nu ne-au călcat pământurile, 
şi s-au prăpădit, iar noi am rămas în viaţă. 

Iar când vremurile s-au mai luminat şi neamul nostru a ajuns 
să-şi întemeieze domnii româneşti, lumea întreagă s-a minunat de 
vitejia, cu care înaintaşii noştri, au zdrobit, oștile înfricoşate ale 
duşmanilor. 

Vremuri de slavă ale lui Ştefan cel mare şi Mihai-Viteazul! Voi 
staţi vecinică mărturie, pentru sămânţa aleasă din care ne-am năs-
cut. Căci mult este a fi Român, cum spune înţeleptul cronicar arde-
lean. Abia cinci naţii sunt în toată lumea, cari se pot mândri cu acest 
nume. Sunt Francezii, Italienii, Spaniolii, Portughezii, şi Românii. 
Aceste naţii sunt surori bune, căci toate cinci se trag dela Romani, cel 
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mai viteaz şi mai înţelept popor din câte pomeneşte istoria lumei. Şi 
cum a rânduit bunul Dumnezeu, ca în războiul cel înfricoşat de azi, 
aceste alese viţe ale gintei latine să se întâlnească, să-şi dea mâna şi 
să lupte împreună pentru dreptate şi libertate. În tovărăşia lor nea-
mul, nostru, hulit şi asuprit, să simte mândru, că-şi poate dovedi ia-
răş vitejia şi credinţa aprinsă, moştenită din bătrâni. Fii mândru 
neam român, de rudenia aceasta cu cele mai luminate neamuri depe 
faţa pământului. Căci astăzi braţul lor e tare şi dreptatea pentru care 
luptă e sfântă. Din uriaşa încăierare a popoarelor, ginta latină va ieşi 
biruitoare şi neamul românesc va prăznui cu bucurie, sărbătoarea 
libertăţii şi a înfrăţirii sale naţionale. 

Atunci va fi pe pământ pace şi între oameni bunăvoire. 
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Sărbătoarea de la Chişinău  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 5, 29.10.1917, p. 2) 

Între multele zile ce nu vor fi uitate de voluntarii ardeleni tre-
cuţi prin Chişinău, va fi şi aceea de 21 Octombre. Un nou batalion de 
800 de ostaşi în frunte cu 23 ofiţeri se îndrepta spre Iaşi, ca, să lupte 
pentru libertatea Transilvaniei. Sosiţi la Chişinău, Congresul ostaşi-
lor moldoveni i-a poftit în mijlocul lor spre a-şi strânge mâna şi a se 
bucura împreună de faptele mari, cari se îndeplinesc de Congres 
pentru fericirea Basarabiei. Voluntarii ardeleni şi bucovineni au 
străbătut străzile Chişineului în marș vitejesc și când au intrat în pa-
latul Unirii sub flamura drapelelor naţionale, urale nesfârşite au ră‑
sunat din pieptul Moldovenilor. S-au spus cuvântări înflăcărate de 
bună sosire din partea fraţilor moldoveni, la cari au răspuns ardele-
nii. Declararea autonomiei a fost un prilej de însufleţită şi negrăită 
bucurie, pe care au tălmăcit-o în cântece naţionale, cântate de volun-
tarii noştri. Un ofiţer a declamat vestita poezie „Noi vrem pământ”. 
Învăţătorii moldoveni, cari se aflau la cursuri, erau şi ei de faţă pof-
tiţi de Congres ca să dea un concert. Corul a cântat foarte frumos sub 
conducerea păr. Berzovschi, cântări româneşti minunate, cari toate 
au trebuit repetate de câte 2-3 ori. Iar „Deşteaptă-te Române” şi „Im-
nul Unirii” au fost ascultate în picioare cu adâncă evlavie. Lacrimi de 
bucurie străluciau în ochii tuturor la auzul muzicei româneşti, care 
i-a înălţat pe toţi. Iar când la sfârşitul concertului s-au ivit în sală 
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drapelele purtate de voluntarii ardeleni, un val de fericire a străbă‑
tut prin toate inimile. Fraţii s-au întâlnit din nou şi s-au îmbrăţişat, 
adeverind frumoasele cuvinte: 

Eu ţi-s frate tu-mi eşti frate  
În noi doi un suflet bate. 
După un ceas de împreună bucurie, voluntarii ardeleni au ple-

cat la gară cântând pe străzile largi ale Chişinăului „Deşteaptă-te 
Române”. 

Sufletul lor a primit îndemnuri nouă dela Moldovenii autonomi, 
de-a lupta cu o hotărâre şi mai sfântă pentru libertatea Transilvani-
ei. Şi când noi vom avea slobozenia multă dorită în sânul mamei 
noastre, nu vom uita că la dobândirea ei, ne-au ajutat şi fraţii Moldo-
veni prin dragostea lor ca şi prin bărbăţia, cu care au întemeiat au-
tonomia naţională a Basarabiei. 
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V. H., Deşteptarea neamului. Şcoala moldovenească şi 
îmbunătăţirea ei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 96, 1.11.1917, p. 3-4) 

Încurând în Basarabia se vor deschide peste 800 de şcoli mol-
doveneşti. Aceasta este o izbândă mare, este chiar o minune a tim-
pului nostru. Păn acuma n-am avut nici o şcoală şi de-odată vom 
avea peste 800. Sântem ca acel om sărac, care n-a avut gospodăria 
lui şi, din mila cerului, a căpătat deodată putinţa să-şi întemeeze o 
gospodărie mare. 

Dar precum gospodarul, începând a gospodări, îşi ia pe capul său 
o mulţime de griji, aşa şi noi moldovenii, trebui să lucrăm încă mult 
pân ce şcoala moldovenească va fi în rând cu şcolile din alte ţări. 

Cea mai întăi grijă a noastră este acuma, ca învăţătorii, cari au 
ascultat cursurile moldoveneşti, să poată învăţa bine copiii. Căci da-
că îi vor învăţa rău vor da prilej duşmanilor noştri să spue: „Ei, iată, 
v-aţi deschis şcoli, dar ce folos vă aduc ele?” Şi la dreptul vorbind, în-
văţătorii într-o lună-două de zile n-au putut să se pregătească pân la 
atâta de bine. Însă acest neajuns se poate înlătura întrucâtva. 

Pentru aceasta comisia şcolară moldovenească de pe lângă 
zemstva gubernială face acum un plan, ca să gătească nişte instruc-
tori pentru şcoala moldovenească. Aceşti instructori, fiind pregătiţi 
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mai bine, vor umbla din sat în sat şi dela şcoală la şcoală şi vor da 
poveţe trebuitoare învăţătorilor. Acolo, unde ei vor vedea, că învăţă‑
torul e cam slab, instructorii vor sta mai multe zile. Ei vor aduce şi 
cărţi trebuitoare pentru copii şi pentru învăţători. Ei vor ţinea samă 
şi împrejurările locale şi în legătură cu aceasta se va hotărî, de ce fel 
de îmbunătăţiri are nevoe şcoala, şi aşa mai departe. 

Instructorii aceştia nu vor fi ca inspectorii şcolari, cari au fost 
pân la revoluţie. Aceştia erau puşi de stăpânirea veche mai mult ca 
să-i ţie din scurt pe învăţători, ca ei să nu apuce calea revoluţiei şi nu 
se îngrijau de nevoile învăţământului. Altceva vor fi instructorii; ei 
vor fi aleşi de învăţătorii, înşişi şi vor fi şi pregătiţi anume pentru lu-
crul lor. 

Mai sânt şi alte multe griji, pe care le are comisia şcolară mol-
dovenească de pe lângă zemstva gubernială, dar despre ele vom vor-
bi în numerele viitoare ale gazetei noastre. 
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P. Halippa, Cum stăm cu sfatul ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul I, nr. 97, 3.11.1917, p. 1) 

Ca nici odată zările politice sânt întunecate. O negură mare s-a 
lăsat pe ţară nu se ştie, ce ne aşteaptă ziua viitoare. 

La Petrograd o luptă între partiile politice socialiste dela pute-
re. În Rusia, în orice parte te întorci, tâlhării, neorândueli, tulburări 
şi ucideri grozave, de care ţi se urcă părul în cap. Soldaţii, ce se în-
torc dela front, îşi bat joc de ţară într-un chip şi mai îngrozitor, 
decum şi-au bătut joc de ea la front. 

În ţara noastră, în Basarabia, treburile nu stau mai bine. Noi 
sântem bolnavi de toate bolile ruseşti şi ne înnecăm în marea aceea 
neţărmurită de neorândueli, în care se înneacă ţara rusască, şi nu 
ştim, ce să facem, ca să scăpăm, să eşim la mal. 

Şi scăpare este, numai trebui să nu fim lăsători şi nepăsători, 
cum ne-am deprins a fi. Scăparea noastră ar sta în aceea, ca noi sin-
guri să ne apucăm să ne facem rânduiala, de care avem nevoe. Dacă 
stăpânirea dela Petrograd şi-a pierdut capul şi nu ştie ce să facă 
chiar la dânsa acasă, atunci nu ne rămâne decât noi singuri să ne 
gândim la soarta noastră. Şi aceasta o putem face prin înfăptuirea 
Sfatului Ţării. 
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Despre acest sfat s-a vorbit de multe ori. Despre el s-a vorbit şi 
în şedinţele comisariatului gubernial, şi în adunarea zemstvei guber-
niale şi la congresele ţărănești şi la cel de pe urmă congres din Chi-
şinău – congresul ostăşesc moldovenesc. Toţi sânt de aceiaşi părere: 
că Sfatul Ţării ne trebui, că el ne-ar ajuta să facem rânduială, acolo 
unde astăzi domneşte cea mai mare anarhie (neorânduială); că prin 
el am ajunge a ne cunoaşte şi fi mai îngăduitori unul faţă de altul, că 
însfârşit, prin el am pune temelia unei stăpâniri locale, care să fie pă‑
trunsă de durerile şi nevoile ţării şi să aibă sprijinul tuturor la înfăp-
tuirea schimbărilor, de care avem nevoe. Într-un cuvânt, toţi am fost 
și sântem de părerea, că sfatul ţării va fi cel dintăi pas hotărâtor în 
treaba înfăptuirei autonomiei, dela care aşteptăm cu toţii atâţia bu-
nătăţi pentru ţara noastră mult încercată. 

Dar dacă cu toţii cântăm laudă Sfatului Ţării, apoi nimeni nu fa-
ce nimic pentru înfăptuirea lui. Ne-am deprins cu toţii să scoatem 
numai rezoluţii, care rămân numai pe hârtie, şi asta ni-i slăbăciunea 
noastră cea mai mare. Ne ajunge putere numai să facem vorbă, dar 
la fapte nu trecem, şi se ştie, că vorbă multă sărăcia omului. 

Cuvântul nostru este, că îndată după ce sfârşim alegerile în 
Adunarea Întemeetoare, trebui să ne punem îndată pe chemarea Sfa-
tului Ţării. Cum să facem lucrul acesta, vom arăta în numărul viitor. 
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Gheorghie Tudor, Ceva mare şi sfânt  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 8, 4.11.1917, p. 2) 

Încă în minutele cele, când ei aleşii – reprezentanţii – de la fe-
liurite părţi (ceastii) ostăşeşti mergeau pe uliţă cu ochii strălucitori, 
cu steagul frumos moldovenesc în mână, petrecuţi de un marş ostă‑
şesc, – încă atunci eu am gândit, s-a trezit neamul nostru din somnul 
cel de moarte, s-a trezit Moldova... 

Ei mergeau rânduri, ca la parad şi într-adevăr acesta era un pa-
rad frumos, şi mare al neamului nostru. 

Înainte mergeau, ofiţerii – pihotinţii, artileriştii, călăraşii, (cava-
reliştii), mărinarii şi alţii, iar după ei într-un pas, ca la parad mer-
geau soldaţii... Toţi, şi ofiţerii şi soldaţii erau înpreunaţi de un sfânt 
şi mare gând: Basarabia autonomă. Basarabia slobodă... 
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Acest gând creşte în sufletele lor, aprinzându-se tot mai tare, e 
gândul, ce strălucea în ochii fiecărui ostaş... Şi Chişinăul – stolița Ba-
sarabiei noastre a avut norocul de-a vedea pe uliţile sale procesia de 
sute de oameni ostaşi, cărora li-i scris să înceapă istoria noastră no-
uă, procesia ceea, ce nici odată n-a avut loc în trecut... În lumina soa-
relui de toamnă arde steagul tricolor moldovenesc, precum ard şi 
inimile celor ce-i duc. 

Şi iată în zala Eparhială s-au adunat cei cinci sute... Hiritisâri în 
numele Zemstvei, în numele ţăranilor, în numele ovreilor şi în nu-
mele părţilor ostăşeşti. Toţi ca unul spun, că toată nădejdea îi răză‑
mată pe işti cinci sute. Ei zic: puterea noastră nu-i undeva la Petro-
grad, puterea noastră este aici, pe loc: – puterea noastră sânteţi voi, 
aduşi din foc de la fronturi. 

Şi de astăzi credem în voi, precum credem în Hristos. 
21 Octombrie... Ziua asta ne-a rămânea în sufletele noastre şi în 

istorie. De dimineaţă au spus podporucicu Pântea, unul din eroii 
noştri, despre Comitetul Central Moldovenesc din Chişinău. A istori-
sit despre toate luptele, cari le purta Comitetul cu vrăjmaşii neamu-
lui nostru, cari şedeau prin uprave, prin dregătorii şi ne puneau 
piedici. A luptat Comitetul, cum a luptat sf. Gheorghie cu balaurul, şi 
în sfârşit hidrele, crescute de regimul vechi rusesc, au fost biruite. 

După d. Pântea au vorbit mai mulţi despre autonomia Basara-
biei. 

Când om fi bătrâni, şi om istorisi de greutăţile noastre din tim-
pul ţarizmului, cei ce ne vor asculta, s-or mira şi nici nu le va veni a 
crede, cum nu ne vine nici nouă a crede, pe cei ce ne istorisesc de pe 
vremea turcilor. 

Acum fraţilor, aţi arătat că toţi aceia, cari spuneau, că noi, mol-
dovenii, n-avem conducători şi nu merităm să fim stăpâni, trebui să 
ne închinăm sub alt jug, aceia acum ne vor cunoaşte, or vedea că 
moldovanul e blând, e răbdător, dar înţelept şi ştie când să-şi ee 
drepturile. 

Ascultau ostaşii, primind în suflet fiecare cuvânt, care era sfânt 
şi neuitat, ca şi cuvintele din evanghelie. Şi iată la 6 ceasuri sara s-a 
făcut ceia, ce are să rămâie pe veci: s-a declarat Autonomia Basara-
biei. Işti cinci sute, cari au dus străduinţi neomeneşti la front, cari au 
vărsat scumpul lor sânge, au fost vrednici a spune hotărâri: 
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«De azi Basarabia este slobodă, de azi noi sântem stăpâni în ţa-
ra noastră şi ne-om zâdi viaţa aşa, cum vom dori noi... 

Trăiască Basarabia autonomă, trăiască voinicii, cari au facut-o 
slobodă!...» 

Cu strigătul ista sfânt, parcă toate lanţurile, cari încă erau tari şi 
apăsau ţara noastră, au căzut... aceasta au simţit-o toţi, fiindcă în 
ceasul cela am simţit ş-o uşurință necunoscută. Atunci, când steagu-
rile moldoveneşti s-au râdicat sus cu sute de strigăte „Trăiască Basa-
rabia Autonomă”, când ochii multor sute ard c-un foc sfânt de ecstaz 
(însufleţire) şi bucurie, – atunci noi am întrerupt cu vechiul pe tot-
deauna, că din ziua asta începe o viaţă nouă, frumoasă. Trăiască Ba-
sarabia slobodă! 
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M. Minciună, Adunarea ostaşilor moldoveni  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul 1, nr. 8, 4.11.1917, p. 3) 

În ziua de 21 Octombrie Adunarea se deschide la 10 ceas. Di-
mineaţă sub preşedinţa d-lui Cijevschii. Toată vremea sosesc trime-
şii ostaşilor de pe fronturi şi acum numărul lor trece de 600. Preşe-
dintele ceteşte rânduiala după care Adunarea va avea sa lucreză: 

1) Alegerile prezidiului (povăţuitorilor adunării). 2) Urări. 
3) Dare de sama despre Comitetul Central. 4) Autonomia Basarabiei. 
5) Naţionalizarea (înmoldovenirea) oştilor. 6) Basarabia şi ocârmui-
rea ei. 7) Treaba pământului. 8) Despre cele ce să petrec acum şi de-
spre alegerile în Adunarea Întemeetoare. 9) Lucru luminării. 10) Na-
ţionalizarea (înmoldovenirea) şcolilor şi dregătoriilor din Basarabia. 
11) Despre moldovenii de peste Nistru. 12) Alegerile împuterniciţi-
lor din partea moldovenilor – câte unul în Sfatul Respublicii, în Ocâr-
muirea tuturor Oştilor şi în ministeriul de război. 13) Alegerea celor 
trei împuterniciţi în Sfatul Noroadelor. 14) Fondul (banii) naţionali. 

Ionco. Face o propunere, ca să se cheme o adunare a tuturor 
moldovenilor din Basarabia păn la 1 Noembrie, pentru ca şi ea să-şi 
spue voia sa. Treaba aceasta rămâne să fie hotărâtă mai pe urmă, la 
rând. 

Despre Comitetul Central. 
Preşedintele Comitetului Central Ostăşesc Moldovenesc, d-l 

podporucic Pântea, aduce la cunoştinţa Adunării, cum s-a întemeat 
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acest Comitet şi ce a făcut el. Trei luni în urmă, – zice d-l Pântea, – noi 
câţiva ofiţeri de pe frontul românesc, văzând cum toate neamurile îşi 
ieu dreptul lor, ne-am gândit şi noi, că este pe lumea asta şi o ţară a 
noastră moldovenească şi prea demult o stăpânesc streinii. Adevărat, 
moldovenii noştri cei de frunte începusă acum de multişor lupta pen-
tru drepturile noastre, dar fiind, că unii erau prea departe, precum 
ostaşii moldoveni uniţi dela Odesa, organizaţiile dela Iaşi şi altele, iar 
alţii puţini şi cu mânile goale, noi am crezut, că numai unind toate 
aceste puteri vom putea face ceva. De aceea, sfătuindu-ne, noi am ve-
nit la Chişinău pentru ca aici, în cetatea ţării noastre, Basarabia, să fa-
cem un Comitet Ostăşesc Moldovenesc Central, adică, peste toate co-
mitetele. La început tovarăşii ruși cari se bucşisă prin toate aşeză-
mânturile noastre, ne-au întimpinat nu prea bine. Ne întreba cine 
sântem şi dacă avem documente. Dar după ce noi oleacă ne-am mai 
adunat, apoi i-am poftit pe dumnealor să ni facă şi nouă loc în casa 
noastră şi nimeni n-a îndrăznit să se pue de pricină – locul ne-a fost 
dat. Mai departe, d-l Pântea spune, că punând piciorul pe pământul 
strămoşesc, Comitetul a căutat să vadă ce să lucrează în ţară şi să facă 
legătură cu satele moldoveneşti. De aceea el a trimes prin volosti oa-
menii lui. Apoi comitetul a cerut şi a căpătat bani dela zemstvă pen-
tru cheltueala lui. În al doilea rând, comitetul a venit în apărarea şco-
lilor moldoveneşti fiind că oamenii, ca oamenii, nu toţi îşi dau samă 
de treaba asta şi unii gândesc, că pot să se înveţe în limba streină, – 
rusască, ceea ce nu se face nici într-o ţară pe lumea asta. S-a trimes 
păn acum 65 de emisari prin volosti, ca să facă rânduială între oa-
meni, dar trebui îmulţiţi pân la 105. Comitetul face toate chipurile să 
scoată pe toţi boerii afară din dregătorii şi să între ţărani. În zemstvă 
s-au pus oamenii noştri. Apoi Comitetul s-a gândit, că toată lumea e 
luminată şi ştie ce se face pe pământ, dar soldaţii moldoveni din şan-
ţuri nu ştiu nimică, mai ales că nu înţeleg limba şi nici nu pot ceti ga-
zetele ruseşti. De aceea Comitetul a hotărât să scoată pentru dânşii 
gazeta moldovenească „Soldatul Moldovan”. Această gazetă acuma se 
trimete prin toate locurile unde se ştie că sânt moldoveni. Comitetul 
a hotărât mai departe, ca să ne facem noi moldovenii un polc de os-
taşi moldoveni, ca să ne apărăm ţara. Mult s-a luptat, dar acum avem 
dezlegare şi degrabă polcul moldovenesc va fi. Comitetul însfârşit a 
luat măsuri, ca să se facă „Sfatul Ţării”, care să fie stăpânirea noastră 
şi iată de acea s-a strâns şi această adunare. 
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Păn acum nu ne-am gândit de viaţa noastră, n-am putut, n-am 
avut voe, sfârşeşte d-l Pântea, – dar acum a sosit ceasul şi trebui toţi 
să mergem împreună. 

Autonomia Basarabiei. 
Preşedintele adunării, d-l Cijevschii, aducând la cunoştinţa ei 

ceea ce s-a hotărât la Adunarea Noroadelor din Chiev – ceteşte o 
scriere a sa, despre viaţa şi drepturile ori cărui neam şi spune, că 
păn acum pe lume se ştiu patru feluri de ocârmuiri a ţărilor: ocâr-
muirea autonomă, federativă, confederativă şi unitară. E greu să ho-
tăreşti unde să sfârşeşte una şi se începe alta, dar după semnele cele 
mai de samă, ocârmurile acestea cam aşa se deosebesc. Ţara unitară 
este aceea, în care locuitorii sânt una şi au o stăpânire. 

O ţară autonomă se alcătueşte din mai multe ţări şi neamuri 
unite la-un-loc, sau de bună voe, prin învoeli scrise, sau că un neam a 
fost biruit prin război de altul. 

Când un popor are toate drepturile de a se ocârmui singur şi în-
că e şi stăpân pe pământul său, aceasta să cheamă autonomie politi-
co-teritorială. 

Ţara federativă este aceea, unde unele ţări deosebite se întovă‑
răşesc să trăească împreună, fiindcă pot să aibă folos una dela alta şi 
au, afară de stăpânirile lor deosebite, încă o stăpânire de obşte peste 
tot. Şi însfârşit vine confederaţia. Aceasta este de-acum numai o uni-
re a unelor ţări, cari ţân una cu alta la treabă de obşte, dar ele rămân 
cu totul neatârnate. De pildă, ţările întovărăşite acum în război. Dar 
în tot locul şi în toată vremea mai presus decât toate a fost şi este 
puterea şi voia poporului, adică, poporul este suveran. 
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Congresul Soldaţilor Moldoveni  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 6, 5.11.1917, p. 1) 

În ziua de 20 Octombre 1917, s-a deschis la Chişinău cel dintâi 
congres (adunare) al soldaţilor moldoveni. Adunarea aceasta s-a ţi-
nut în sala eparhială (palatul Unirii) unde erau adunaţi peste 500 de 
soldaţi, ca împuterniciţi ai celor 250.000 de ostaşi moldoveni. În su-
nete de cântări şi fluturări de steaguri naţionale, preşedintele comi-
tetului central moldovenesc d-nul podporucic Pântea deschide adu-
narea. Apoi se alege ca preşedinte domnul rotmistru Cijevschi, iar 
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tovarăşi ai lui domnii Pântea, Păsculuţ şi Braga. Ca secretari au fost 
aleşi domnii Holban, Plataco, Rujina, Cotoros, Lungu şi Buga. După 
aceasta s-au început urările (hiritisirile). Cel dintâi a cuvântat dom-
nul Inculeţ, ajutorul comisarului Basarabiei. El spune cum Basarabia 
dintr-o ocină a guvernatorilor ruşi a ajuns o ţară slobodă şi doreşte, 
ca de azi înainte să nu mai fie alți stăpâni în ţara noastră, decât po-
porul moldovan. Domnul Halippa vorbeşte în numele gazetei „Cu-
vânt Moldovenesc” cu multă dragoste, dorind să fie unire între toți 
moldovenii, căci numai aşa vor putea birui pe vrăşmaşi şi vor putea 
pune temeiu bun fericirii norodului moldovenesc. Urmează urările 
democraţiei, ale Bundului şi ale partidului ţărănesc de cătră domnul 
Erhan. Obştea femeilor moldovene a adus hiritisiri prin Doamna 
Alistar, care arătând ce nenorocire mare a fost pe capul norodului 
şcoala rusească spune, că femeile vor lupta din toate puterile pentru 
autonomie şi şcoala moldovenească. 

Marinarii moldoveni de pe Marea Neagră, au trimis şi ei urări 
prin împuternicitul lor, care a zis: ţineţi minte fraţilor că mai înainte 
de toate voi sunteți moldoveni şi apoi altceva. 

În numele partidului naţional – moldovenesc, a cuvântat dom-
nul T. Ioncu. Au urmat mai multe urări, din partea trimişilor ostaşi-
lor moldoveni de pe toate fronturile. Frumos a vorbit domnul Cri-
han, inspectorul miliţiei moldoveneşti, arătând că cea mai fierbinte 
dorinţă a tuturor moldovenilor este autonomia. Adunarea îşi arată 
jalea pentru uciderea mişelească a celor doi vrednici moldoveni, Mu-
rafa şi Hodorogea. Au urmat apoi câteva clipe mişcătoare, când s-a 
ridicat la cuvânt domnul Toma Jalbă şi în numele moldovenilor de 
peste Nistru şi-a spus pe deoparte bucuria pentru libertatea Basara-
biei, dar pe de altă parte a tălmăcit durerea moldovenilor de peste 
Nistru, rugându-se să nu fie părăsiţi şi despărţiţi. Cuvântarea dom-
nului Jalbă precum şi răspunsul, le vom da în numărul viitor al gaze-
tei. S-au cetit mai multe telegrame sosite dela comitetul ucrainian 
dela adunarea cazacilor, dela societatea studenţilor moldoveni „Re-
naşterea” din Odesa ş.a. 

Congresul a lucrat cu spor mai bine de o săptămână, gândin-
du-se la toate nevoile moldovenilor. Cel mai mare lucru săvârşit este 
proclamarea autonomiei Basarabiei, prin care norodul moldovenesc 
va începe o viaţă nouă de mulţămire şi fericire naţională. 
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Rezoluţiile pline de înţelepciune şi de dragoste pentru norodul 
moldovenesc le dăm şi noi în alt loc al gazetei. 

Prin congresul lor, ostaşii moldoveni s-au dovedit vrednici şi 
credincioşi fii ai Basarabiei. Dumnezeu să le-ajute, la îndeplinirea 
hotărârilor ce le-au luat. 
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Rezoluţiile întâiului congres moldovenesc ostăşesc  
(Ardealul, Chişinău anul I, nr, 6, 5.11.1917, p. 2) 

Despre republica federativă rusească 
Fiindcă Rusia e foarte mare şi e locuită de o mulţime de noroa-

de, fiecare cu cultura lui deosebită şi cu conştiinţa lui naţională, 
ocârmuirea centrală (din Petrograd) numai împiedică propăşirea 
culturală a naţiilor şi îmbunătăţirea stării lor economice. 

În vederea acestei împrejurări întâiul congres ostăşesc moldo-
venesc a hotărât:  

Să se recunoască că forma cea mai potrivită a ocârmuirii Rusiei 
este numai republica federativă democratică. 

Despre Autonomia Basarabiei  
Având în vedere cultura naţională a neamului moldovenesc şi 

trecutul lui, şi plecând dela principiul revoluţiei, că fiecare norod are 
dreptul să-şi hotărască soarta lui, în dorinţa de a uni neamul moldo-
venesc şi a-i chezăşlui drepturile lui naţionale şi propăşirea lui eco-
nomică şi culturală, Congresul a hotărît: 

Să se declare autonomia politică şi teritorială a Basarabiei 
Pentru apărarea drepturilor şi intereselor autonomiei Basara-

biei, pe lângă Stăpânirea Vremelnică să fie un împuternicit al nea-
mului moldovenesc. 

Despre naţionalizarea oştilor moldoveneşti  
Găsind că sistema veche de a forma oştirile, amestecând la un 

loc felurite neamuri, era aşezată pe temeiuri antidemocratice, şi 
avea de scop slăbirea noroadelor, şi totodată recunoscând că, numai 
sub steagurile moldoveneşti şi condusă de ofiţeri moldoveni, popo-
rul moldovenesc va putea apăra Patria (ţara) şi slobozeniile câştiga-
te prin Revoluţie, a hotărât: 

Să se înceapă cât mai degrabă alcătuirea oştilor moldoveneşti de 
tot felul de arme. Pentru formarea şi ocârmuirea lor să se alcătuiască 
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în cel mai scurt timp Comitetul General Ostăşesc Moldovenesc în frun-
te cu un comisar pentru afacerile militare moldoveneşti şi cu un împu-
ternicit în Stavcă. Comitetul general va alcătui proiectul naţionaliză-
rii oştilor moldoveneşti şi va începe a introduce naţionalizarea în 
viaţă. 

Despre cohortele moldoveneşti  
Pentru potolirea anarhiei şi susţinerea rânduelii în Basarabia 

pe vremea demobilizării, – Congresul a hotărât: 
Să se mărească numărul cohortelor (dela 16) până la 100, 

având fiecare cohortă câte 100 de soldaţi. Afară de aceasta, soldaţii 
moldoveni din cavalerie să fie deosebiţi şi trimişi în Basarabia, în 
schimbul părţilor de cavalerie care ţin paza acuma. 
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Onisifor Ghibu, Ardeleni şi Basarabeni  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 6, 5.11.1917, p. 1) 

Răsboiul cumplit de acum ne-a adus, pe lângă mari suferinţe, şi 
mari bucurii şi foloase. Pentru întâia oară, în acest răsboiu am simţit 
noi, toţi Românii, că suntem un popor. Am putea zice că adevăratul 
popor românesc acum a fost descoperit de fapt. Căci să ne gândim 
numai puţin: cine a cunoscut în adevăr până acum întreg neamul 
nostru? Putem răspunde hotărât, că aproape nimeni. Câţi ştiau, de 
pildă ce e Basarabia şi câţi Basarabeni ştiau ce e peste Prut şi peste 
Carpaţi? Dar iată a venit răsboiul. Mai întâi s-au întâlnit Transilvă‑
nenii cu Basarabenii ca duşmani pe câmpul de luptă, având să tragă 
unii în ceilalţi cu glonţul; Transilvănenii de dragul împăratului dela 
Viena, Basarabenii de dragul Ţarului dela Petrograd. În curând ei 
s-au simţit însă fraţi, și bucuria li-a fost fără margini de mare, când 
şi-au putut desveli unul altuia sufletul, cu toate dorurile şi cu toate 
nădejdile lui. Aici ei au simţit că, deşi „duşmani”, ei sunt fraţi şi fac 
parte din acelaş popor. 

Nenorocirea de acum un an a României a adus apoi cu sine, că 
peste o sută de mii de ostaşi moldoveni din Basarabia au fost trimişi 
pe frontul românesc. Cu toţii au simţit în sufletul lor un fior nou. 
Frontul românesc le spunea altceva, decât frontul nemţesc, austriac 
sau turcesc. Căci aici vedeau fraţi de o limbă şi de o lege cu ei, şi, ori 
cum ar fi, dar nici odată sângele apă nu se face. Basarabenii vedeau 
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că Românii au şi ei o ţară a lor, au o oaste sprintenă şi vitează, cum 
nu mai e alta, au o iubire de patrie cum ei n’au pomenit pe nicăiri pe 
unde au umblat, şi au şi un ideal naţional politic, care se cuprinde în 
două cuvinte: „România mare”. Cu bună seamă, că atingerea Basara-
benilor cu frontul românesc li-a întărit inimile mai mult decât un 
veac întreg până atunci. 

Dar şi în Basarabia însăşi s-au petrecut în vremea aceasta lu-
cruri vrednice de pomenit. Batalioanele de voluntari (dobrovoleţi) 
transilvăneni, cari trec din Rusia spre frontul românesc, se opresc în 
Chişinău, unde sunt primite într-un chip, care întrece orice închipui-
re. Moldovenii le dau fraţilor lor de peste Carpaţi un steag naţional 
pe care să-l ducă în numele lor la Alba Iulia! Voluntarii ardeleni se 
întâlnesc cu învăţători: moldoveni, ascultă împreună în cea mai ma-
re sală din Chişinău, cursuri de istorie şi de literatură românească; 
cântă laolaltă cântece naţionale, în sala cea mare a Primăriei, şi în 
drumul lor spre gară sunt întâmpinaţi de cohorta ostaşilor moldo-
veni, cari le ies înainte cu steagul naţional al întregului popor româ‑
nesc. La despărţire învăţătoarele moldovence dau voluntarilor 
ardeleni buchete de flori legate cu minunate panglici tricolore şi le 
urează din inimă: să le fie presărat cu flori drumul lor biruitor spre 
Transilvania. Altădată, un alt batalion se înfrăţeşte cu cei 500 de de-
legaţi ai ostaşilor moldoveni, cari, adunaţi la congresul din Chişinău, 
hotărăsc autonomia Basarabiei. Ca dintr'un singur piept răsună cu 
acest prilej din mii de piepturi moldoveneşti și ardeleneşti înălţăto-
rul Deşteaptă-te Române! 

Da, de azi înainte nu mai suntem nişte frânturi de popor, arun-
cate de soartă pe unde a vrut ea, – de azi înainte suntem un popor! - 

Şi iată noi, o mână de intelectuali pe cari împrejurările dureroa-
se ne-au facut să părăsim Transilvania şi, apoi, şi România, – veniţi 
în Basarabia, ne-am simţit din ziua cea dintâi între fraţi. Cu bucurie 
iubiţii noştri fraţi moldoveni şi-au deschis braţele pentru a ne primi 
la ei şi a ne mângâia în nespusa noastră durere. Vom putea noi uita 
vre-odată această dragoste frăţească? Şi vom putea mulţumi după 
cuviinţă lui Dumnezeu, că într-o vreme când nu mai puteam lucra la 
noi acasă pe tărâm cultural am găsit aici putinţa de a fi măcar cât de 
cât folositori neamului? Însăşi foaia noastră care vrea să aducă mân-
gâiere pribegilor ardeleni din Rusia, a găsit răsunet şi la frații mol-
doveni, atât de însetaţi de cultura naţională. Ei vin şi ne cer ca în 
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scrisul nostru să nu-i uităm nici pe ei, cari sunt fii ai neamului nos-
tru. Ei ne roagă să facem din „Ardealul” nostru o gazetă a tuturor 
Românilor doritori de a se adăpa la isvorul culturii naţionale. Iată 
cum ne scrie de pildă un învăţător basarabean, care a fost la cursuri-
le de astă vară; d. Grigore Bălan din Căpreşti. 

17 Octombrie 1917 
D-le Ghibu! 
Foarte m-am bucurat când am primit „Ardealul” d-voastră şi în-

dată am pus gând să fiu cetitor acestei gazete. În vremurile de acu-
ma, când Basarabia, ca o maică, naşte o viaţă nouă, „Ardealul” 
d-voastră ni-a fi nouă la învăţători de mare folos şi ajutor. Măcar că 
„Ardealul” să tipăreşte anume pentru ardeleni, noi basarabenii nă‑
dăjduim că viaţa Basarabiei şi mişcarea naţională spre lumina mol-
dovenilor n-a fi trecută cu vederea pe foaele gazetei d-voastre. Eu 
gândesc că toţi învăţătorii moldoveni or fi nu numai cetitori, dar 
mulţi dintrânşii or dori să fie şi corespondenţii d-voastră. Vă doresc 
ca începutul d-voastră să crească, să se întărească şi „Ardealul” să se 
împrăştie peste toată Basarabia. 

Învăţătorul G. Bălan 
Cum am putea să nu ascultăm o astfel de rugăminte când ea es-

te atât de dreaptă? Da, frate moldovene, de azi înainte vom căuta ca 
prin gazeta noastră, să-ţi dăm şi ţie sprijinul sufletesc pe care-l do-
reşti! Cu cea mai mare bucurie vom da ajutor mai ales învăţătorilor 
moldoveni, cari încep acum o epocă nouă în viaţa neamului nostru. 
Cu aceeaşi dragoste vom îmbrăţişa de aici încolo în gazeta noastră şi 
pe fraţii moldoveni, ca şi pe transilvănenii noştri. Căci şi unii şi alţii 
sunt sânge din sângele nostru şi trup din trupul nostru. 

Astfel, cu numărul de faţă, gazeta noastră se preface într-o foaie 
a tuturor fiilor neamului nostru, dornici de a avea în aceste vremuri 
o atingere mai apropiată cu viaţa şi sufletul poporului românesc şi al 
rassei latine. 
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Între femeile moldovence  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 9, 11.11.1917, p. 3) 

Acuma, când mai toţi barbaţii se află la front, când prin sate aţi 
ramas numai d-voastre, femeile, când aţi primit toate drepturile, de 
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cari înainte aţi fost lipsite – folosiţi-vă cu ele, nu rămâneţi nepăsă‑
toare la aceea ce să face în ţară, luaţi parte în toate trebile, mai ales 
la alegerile în Adunarea întemeetoare. Aveţi în vedere, că de la aceea 
cine a fi, ales în Adunarea întemeetoare atârnă viitoriul ţării noastre 
– Basarabiei. Dacă or fi aleşi oameni buni, cari ni vor apăra interese-
le noastre – viitoriul nostru va fi alcătuit cum om dori noi. Sânt două 
liste (spiscuri) No 1 şi No 6, unde sânt puşi moldoveni din Sfatul ţă‑
rănesc şi din Comitetul ostăşesc, cari zac de aceleaşi dureri, de cari 
zace Basarabia muncitoare, adică, ţăranii. Numai ei pot să ne apere 
interesile noastre naţionale (a neamului moldovenesc). Numai dân-
şii vor apăra interesile ţărănimii moldoveneşti – or cere pomânt no-
rodului, şcoli fără plată, or face să nu ne mai fie streină limba noas-
tră moldovenească. 

Pentru acestea liste (pentru una sau pentru alta), trebui să glă‑
suiască moldovenii şi moldovencile. În listele acestea sânt puşi oa-
meni, cari să trag din viţa noastră-moldovenească, ficiori de ţarani şi 
ştiu durerea ţaranului. Numai ei pot să ceară, că pământul, cel bo-
eresc, împărătesc şi mănăstiresc să fie dat ţaranilor fără plată. 

Ştiţi, că numai deputaţii din izvoadele (listile) No 1 şi No 6 – oa-
menii noştri – vor lupta pentru nevoile neamului nostru moldove-
nesc! 

Glăsuiţi dar, moldovencelor, pentru aceste două izvoade! Ştiţi, 
că toate celelalte izvoade, sânt alcătuite de nişte oameni străini de 
noi. 

Soarta noastră e în mânile noastre – sprijiniţ-o, ca să n-o scă‑
păm! 

În numele Ligei Femeilor Moldovence, Secretariul Ligei – învăţă-
toarea Nădejda Tudor. 
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Rezoluţiile Congresului ostaşilor Moldoveni  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 7, 12.11.1917, p. 2) 

Despre naţionalizarea şcoalelor, aşezămintelor şi a dregătoriilor 
din Basarabia 

Congresul a hotărât: 
1. Să se naţionalizeze în cel mai scurt timp şcolile, aşezămintele 

şi dregătoriile din Basarabia autonomă. 
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2. Învăţământul să fie îndatoritor şi fără nici o plată; toate şcoa-
lele se vor întreţinea din banii ţării. 

3. Toate şcoalele cazone mijlocii, atât ale ministerului de învă‑
ţământ cât şi ale altor ministere, trebue să treacă în mânile Zemstvei 
guberniale basarabene. 

4. În mâinile Zemstvei guberniale trec seminariile şi institutele 
de învăţători, şcolile tehnice, şcolile de gospodărie şi şcolile de 
vierie: toate aceste şcoli trebue să fie naţionalizate. 

5. Împărtăşind hotărârile Zemstvei guberniale despre naţiona-
lizarea școlilor, Congresul recunoaşte, că zidirea şcoalei naţionale e 
treaba întregului norod şi nu nu a unor organizaţii profesionale, sau 
aşezăminte obşteşti, cum a fost până acuma. 

6. Să se ceară ca zemstvele ţinutale numai decât să îndeplineas-
că toate hotărârile Zemstvei guberniale despre naţionalizarea şcoa-
lei moldoveneşti. 

7. Zemstva Akermanului şi altele care împiedică naţionalizarea 
şcoalelor moldoveneşti, să fie îndatorate a lua toate măsurile pentru 
înfiinţarea şcoalelor moldoveneşti în satele locuite de moldoveni. 

8. Toţi învăţătorii basarabeni sunt chemaţi la munca obştească 
pentru înfiinţarea şcoalei naţionale, aşezate pe temeiul democratic. 

9. Să se facă cunoscut Sfaturilor pedagogice ale tuturor şcolilor 
din Basarabia că trebue luate măsuri grabnice pentru naţionalizarea 
şcolilor şi predarea învăţământului în limba moldovenească. 

 

Despre învăţământul în afară de şcoală. 
Congresul recunoaşte, că trebue cât mai de grabă înfiinţat învă‑

ţământul în afară de şcoală pe temeiul naţional; organizarea cade în 
sarcina zemstvelor or de ţinut și de gubernie din Basarabia. 

 

Despre moldovenii de peste Nistru 
Congresul a hotărât: 
Să se propună Moldovenilor de peste Nistru 10 locuri în sfatul 

ţării şi să le dea tot sprijinul organizaţiilor lor. Să se îndrepte către 
stăpânirea vremelnică şi Rada Ucrainiană cu o cerere, ca Moldoveni-
lor de peste Nistru să li se încuviinţeze aceleași drepturi, pe cari le 
au alte neamuri în Basarabia autonomă. 

Chişinău, 25 Octomvrie, 1917 
Preşedintele congresului, V. Cijevschi 
Secretar, G. Nastase. 
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Moş Petri Ţăranul, Străinii şi autonomia Basarabiei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 101, 12.11.1917, p. 1-2) 

Autonomia Basarabiei îi bagă pe streinii din ţară în boală, nu al-
tă. Care şi din cotro tot ne întreabă: „Da dacă Basarabia va căpăta au-
tonomie nu ne-or alunga atunci moldovenii pe noi?” 

Vedeţi dumneavoastră, tare-i bine la noi în Basarabia şi tare-i 
dulce traiul aici, ca, oploşindu-se cineva la noi, să mai vree să se în-
toarcă în Rusia lui friguroasă şi sărăcăcioasă. Şi fel de fel de venetici 
au dat buluc în Basarabia şi s-au aşăzat pe pământul nostru. 

Streinii cei dintăi veniţi au văzut, că viaţa aici îi dulce şi frumoa-
să, ca într-un rai pământesc, şi încuibându-se pe pământul nostru 
stămoşesc, au chemat şi pe rudele lor şi pe cunoscuţii lor. Astfel în 
ţărişoara noastră frumoasă şi mândră au început a curge fel de fel de 
lifte: au venit ruşi, au venit bulgari, au venit nemţi, au venit ucrai-
neni, au venit armeni, greci, ovrei, poleci. Şi Basarabia îi primea pe 
toţi. Iar bietul moldovan al nostru, cu trupul istovit de muncă şi cu 
sufletul chinuit de suferinţi ne mai îndurate, trebuia să-şi părăsească 
vatra părintească şi să-şi ducă chinurile şi durerea în ţări depărtate, 
ca Crâmul, Caucazul şi Amurul. Şi ii plecau cu miile, cu o înfăţişare de 
supunere loviturilor nemiloase ale sorţii. 

Pentru toţi veneticii ajungea pământ, toţi pohonţii, venind în 
Basarabia, erau sătui şi fericiţi; numai stăpânul ţării – moldovanul 
nu avea pământ şi după o viaţă plină de chinuri şi năcaz: el era strein 
în ţara lui. 

Şi veneticii, pe cari moldovanul îi primea, ca pe nişte oaspeţi 
fară căpătăi, nu s- au mulţămit numai cu bunurile materiale ale ţării; 
ei s-au făcut groşi de obraz şi au vrut să fie şi stăpâni în ţară, – după 
vorba ceia: „pune porcul la masă, că el s-a sui şi pe masă.” Şi streinii 
s-au făcut stăpâni, iar pe noi ne aveau de robi, de dobitoace necu-
vântătoare bune de muncă! 

Dar destul! Inima chinuită nu poate răbda mai mult. Acuma a 
sosit timpul, când noi moldovenii putem să strigăm puhoiului de 
streini sus şi tare: „Staţi, aici îi pământul nostru stropit de sângele 
nostru şi al strămoşilor noştri, aici ne sânt mormintele părinţilor şi 
străbunilor noştri, aici văile cântă doina noastră şi codrii murmură 
poveştile despre hoţii noştri, cari, fiind iubitori de slobozenie şi ne 
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mai putând îndura apăsările streinilor, fugeau sub adăpostul nemăr-
ginit al codrilor, ca să-şi răzbune obida pentru sine şi pentru fraţii 
lor rămaşi în urmă. 

Stăi, puhoiule de streini! Nistru îi hotar între tine şi noi! Iar voi, 
cei veniţi de-acum, rămâneţi, dar fiţi mai cuviincioşi şi nu ne scoateţi 
din sărite! Lăsaţi-ne să ne facem viaţa după nevoile noastre şi nu vă 
băgaţi ca păduchile în fruntea omului!” 

Fraţi moldoveni! Dacă vreţi ca noi, ca din vechime să fim stă‑
pâni în ţara noastră, dacă vreţi, ca de-acum înainte să nu mai fie stă‑
pâni asupra noastră veneticii şi pohonţii, ca să nu vă mănânce bunu-
rile voastre şi să nu ne spurce pământul nostru, – mergeţi pe ziua de 
12 Noembrie toţi la glăsuit şi glăsuiţi numai cu izvoadele numărul 
întăi (No 1) şi numărul al şăselea (Ne 6). Pentru că numai oamenii 
cei, cari îs puşi în izvoadele aceste, ne vor scoate pe noi din urma 
streinilor şi ne vor trece bunurile şi pământul ţării în mânile noastre. 

Fraţi moldoveni, sus frunţile! Destul de umblat cu capul plecat, 
cu inima tristă şi plină de durere şi cu ochii painjeniţi de lacrimi. Sus 
frunţile! Fiţi mândri şi tari la inimă, că s-a început lupta cea de pe 
urmă. Arătaţi, că şi voi sânteţi un popor vrednic și croiţi-vă o viaţă 
frumoasă şi fericită. Norocul vostru e în mânile voastre. Glăsuiţi cu 
izvoadele moldoveneşti No1 şi No 6. 

La luptă, fraţi moldoveni, căci altfel ne mănâncă streinii. 
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I. Costin, Să sprijinim noua stăpânire?  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 101, 12.11.1917, p. 2) 

Basarabia are un mare neajuns: ea întotdeauna merge în coada 
faptelor mari din Rusia. Dar aceasta este neajunsul tuturor provin-
ciilor. Aşa s-a întâmplat şi cu revoluţia din Martie, aşa este şi acum 
cu răscoala bolşevicilor. 

În Basarabia n-a fost revoluţie, dar roadele ei se văd şi în ţara 
noastră. La noi n-a fost revoluţie pentru că sunt puţini revoluţionari, 
nu vorbesc de acei revoluţionari, cari s-au făcut revoluţionari după 
revoluţie şi cari sunt gata să se lepede de ea, dacă aşa vor cere inte-
resele lor. Tot din pricina asta la noi n-a fost răscoala bolşevicilor. 

Dar dacă bolşevici în Basarabia aproape nu sânt, în schimb sânt 
mulţi revoluţionari macsimalişti, cari se ştie că merg aproape îm-
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preună cu bolşevicii. De ce au tăcut aceştia? De ce au tăcut revoluţi-
onarii moldoveni şi toţi ceilalţi moldoveni, pentru cari programul 
boşevicilor le dă mai multe drepturi, de cât toate stăpânirile lui Che-
renschii? De ce au tăcut toţi, cari doresc pace şi pământ cât mai 
răpede? Doar bolşevicii spun, că vor putea da şi una şi alta! 

Au tăcut nu pentru că n-au crezut bolşevicilor, au tăcut pentru 
că nu sunt încă bine organizaţi, au tăcut pentru că gazetele aşa zise 
democratice de aici nu scriu adevărul, pornind o campanie nebună 
împotriva a tot ce cer bolşevicii. Faptele, ce se petreceau la Petro-
grad, gazetele ruseşti le ascundeau, nădăjduind, că Cherenschii va 
putea bate pe bolşevici, şi atunci bucuria lor: deoarece dacă bolşevi-
cii ar fi bătuţi, toate nădejdile de pace şi pământ se spulberau. 

Dar din fericire pentru poporul muncitoresc Cherenschii n-a bi-
ruit. Armata lui a trecut pe partea bolşevicilor, iar el a fugit. Vărsarea 
de sânge frăţesc, nădăjduim, că se va sfârşi. Noua stăpânire va lupta 
cu mai mare stăruinţă, pentru a da pământ plugarilor, pâne munci-
torilor dela fabrici, linişte şi orânduială ţării şi pace repede şi dreap-
tă lumei întregi. 

Mai nădăjduim, că faţă de naţiile din Rusia, noua stăpânire se va 
purta cu mai mare băgare de samă şi nu va pune piedici la cererile 
lor drepte de autonomie. 

Dar toate acestea sunt nădejdi întemeite numai pe cele câteva 
ştiri, ce au pătruns pân acum la noi despre planurile stăpânirei noui. 
Rămâne să vedem faptele. Şi după cum îi vor fi faptele, va fi şi spriji-
nul vostru aici în ţară. Dar pentru aceasta să ne organizăm. 
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P.N. Halippa, Să urmăm pilda Ucrainei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 102, 15.11.1917, p. 1-2) 

Fiindcă stăpânirea rusască din Petrograd n-are încă o putere în 
ţară şi n-are chip să ocârmuiască asupra tuturor noroadelor din Ru-
sia, – Ucraina s-a văzut silită să se gândească la stăpânirea ei cu totul 
neatârnată de Petrograd. În vederea aceasta secretariatul gheneral 
ai Ucrainei, care este stăpânirea recunoscută a ei, a fost sporit încă 
cu doi secretari şi astăzi lucrează ca stăpânire cu totul neatârnată de 
Petrograd. 
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Afară de asta secretariatul Ucrainei a luat sub stăpâniria sa încă 
patru gubernii, care înainte vreme nu erau sub mâna lui. Aceste gu-
bernii sunt: Hersonul, Tavrida (fără Crâm), Harcov şi Ecaterinoslav. 

Aducând la cunoştinţa norodului din Ucraina despre schimbări-
le acestea, Secretariatul gheneral lămureşte, că neatârnarea Ucrainei 
nu însamnă dezlipirea ei cu totul de Rusia, căci Ucraina de atâtea ori 
şi-a mărturisit dorinţa de a rămânea în hotarele Republicei ruseşti 
federative, cerându-şi totuşi ocârmuirea ei neatârnată şi deosăbită 
de cea rusască. 

Tot odată secretariatul aduce la cunoştinţa tuturor, că Rada 
Ucrainei găteşte zacoane nouă pentru trecerea tuturor pământurilor 
boereşti şi mănăstireşti în sama comitetelor pământeneşti şi pentru 
apărarea liniştei şi orânduelei în Ucraina. 

În sfârşit, secretariatul vesteşte, că îndată după alegerile în 
Adunarea întemeetoare rusască în Ucraina vor avea loc alegeri în 
Adunarea întemeetoare ucrainiască, care va hotărî desăvârşit soarta 
viitoare a Ucrainei şi legăturile ei cu Rusia şi cu alte noroade din ho-
tarăle ei. 

După cum vedem, Ucraina s-a proclamat de-acum desăvârşit ca 
ţară deosăbită şi neatârnată de Rusia, şi faptul acesta este pentru noi 
basarabenii de cea mai mare însămnătate. Prin deosăbirea desăvâr-
şită a Ucrainei de Rusia, Basarabia a ajuns cu totul dezlipită de Rusia 
şi noi am rămas fără stăpânire înaltă. Asta însamnă, că de azi înainte 
tot ce trebui pentru viaţa liniştită a noroadelor trăitoare în Basara-
bia şi pentru bunul mers al trebilor obşteşti în ţara noastră – trebui 
să le cerem dela noi înşine, neaşteptând, că cineva altul se va îngriji 
de noi şi de nevoile noastre. Şi fiindcă trebile obşteşti într-o ţară nu 
pot merge singure dela sine, ci trebuesc povăţuite de cineva, datoria 
noastră a tuturora este să ne grăbim cu întocmirea stăpânirei noas-
tre basarabene, care să ee asupra sa povaţa trebilor obşteşti şi paza 
rânduelei şi liniştei în ţară. 

Întocmirea unei stăpâniri nu-i un lucru uşor, mai ales pentru 
noi basarabenii, cari pân în zilele revoliuţiei mereu am fost hăţuiţi 
de alţii şi n-am avut ocârmuirea noastră. Dar, vorba ceea: nevoia îl 
învaţă pe cărăuş, şi noi ajunşi în nevoia aceasta, că n-avem nici o 
stăpânire, vom căuta să ne facem o stăpânire. Şi mie mi se pare, că 
noi avem altceva de făcut, decât să ne grăbim cu deschiderea Sfatu-
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lui Ţării, din sânul căruia se şi va alege cea dintâi stăpânire a Basara-
biei autonome. 

Să urmăm deci pilda Ucrainei! 
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Ştiri locale. Deschiderea Sfatului Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 103, 17.11.1917, p. 3) 

S-a hotărât, ca Sfatul Ţării să se deschidă pe ziua de 21 Noem-
brie, dacă pân atunci se vor aduna nu mai puţin de 100 de deputaţi; 
iar dacă pân atunci nu se va aduna numărul acesta, apoi Sfatul Ţării 
se va deschide numai decât pe ziua de 26 Noembrie. 

Deschiderea Sfatului Ţării se presupune să se facă cu mare alai. 
În soborul catedral din Chişinău se va sluji în limba moldovenească 
liturghia şi un parastas, iar între ceasul 12 şi 1 în faţa soborului se va 
face parada oştilor din garnizoana Chişinăului. 

După paradă ostile moldoveneşti cu steagurile naţionale şi cu 
muzică vor manifesta pe uliţile Chişinăului, mergând să rădice stea-
gul naţional pe curţile Sfatului Ţării şi de acolo la teatrul „Blagorod-
noe Sobranie”, unde se va ţine cea dintăi şădinţă a Sfatului. 

Deschiderea Sfatului Ţării fiind o mare întâmplare politică pen-
tru moldoveni şi pentru ţară, toată lumea este îndemnată să vie la 
manifestaţia dela 21 Noembrie, ca să arăte prin numărul său mare, 
că ia parte la punerea celei dintăi petre în temelia Basarabiei auto-
nome. 

Moldoveni, şi băştinaşi ai ţării! Dacă vă iubiţi patria, dacă ţineţi 
la vatra strămoşască, veniţi pe ziua de 21 Noembrie la soborul din 
Chişinău, ca să fim cu toţii împreună la o zi aşa de mare pentru iubita 
noastră Basarabie! 
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Ştiri locale. Cum se va alcătui Sfatul Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 103, 17.11.1917, p. 4) 

Biuroul de organizare a Sfatului Ţării a ajuns la următoarea îm-
părţire de locuri după naţie în Sfat. Moldovenii vor da 105 de depu-
taţi, ucrainenii 15, evreii 13, ruşii 7, bolgarii 3, nemţii şi găgăujii câte 
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2 şi polecii, grecii şi armenii câte 1. În totul deci Sfatul Ţării va avea 
150 de deputaţi. Mulţimea covârşitoare de deputaţi sânt din ostaşi şi 
ţărani. Oraşele sânt înfăţişate şi ele – câte un deputat dela fiecare 
oraş de ţinut şi trei dela Chişinău. Este nădejde că Sfatul Ţării va 
avea în sânul său cei mai de vază oamenii politici din ţară, şi aceasta 
dând ascultare fiilor săi cei mai cunoscuţi şi încercaţi în trebile ob-
şteşti, va păşi cu paşi hotărâtori pe calea orânduelei. 
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Pr. C.P., Măsurile neapărate pentru luminarea 
moldovenilor  
(Luminătoriul, Chişinău, anul X, nr. XII, decembrie 1917, p. 49-55) 

Vremea ce grea şi îngrozitoare de astăzi iau găsit pe moldovenii 
noştri cu totul negata. Moldovenii noştri, fiind dela fire cu bine însu-
şiri, să află şi acum, ca şi o sută de ani în urmă, întru întunericul ne-
ştiinţei şi nedezvoltării. Aceasta să atârnă mai întăi de la aceea, că nu 
prin toate satele sunt şcoli şi învăţătura nau fost îndătoritoare pen-
tru copii. Al doilea – şi şcolile, care era, nu aduce folosul cuviincios, 
căci învăţătura copiilor moldoveni era pusă pe limba rusască. Copiii 
moldoveni, ca să agonisască ceva ştiinți, era dători să înveţe deodată 
limba rusască şi apoi prin ştiinţa limbei ruseşti putea să câştige ca-
reva ştiinţi din cărţile ruseşti. Dar a învăţa desăvârşit o limbă strei-
nă, şi mai ales în vreme scurtă, este foarte greu; ca să înveţi o limbă 
streină aşa de bine, ca să pot vorbi pe dânsa şi să te foloseşti cu cărţi-
le scrise pe ea, pentru aceasta trebui şi multă vreme şi multă trudă. 

Copiii moldoveni în loc să primească de odată careva ştiinţi de 
la învăţători trebuia să pue toată sâlinţa să înveţe limba rusască, pe 
care vorbea învăţătoriul, dar fiind că copiii îmbla la şcoală numai vo 
3-4 ani şi încă nu pre regulat şi acasă vorbea moldoveneşte, apoi să 
întâmpla aceea, că copiii moldoveni nici limba rusască nu o ştie cum 
se cuvine, nici ştiinţi temeinice nu agonisea. 

Pe urmă şi acelea ştiinţi, care le avea, mai cu totul le uita, pen-
tru că nu avea nici interes, nici ohotă să mai cetească ceva pe limba 
slab cunoscută şi puţin înţăleasă. De aceea eşea aceea, că şcoala ru-
sască mai nu mai aducea moldovenilor nici un folos. Aici mai întăi şi 
este pricina, pentru care moldovenii să află în mai mare întuneric, de 
cât alte neamuri, ce lăcuesc în Basarabia. Mişcarea lui Innochentie 
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foarte bine au arătat, în ce mare întuneric să află pănă acum moldo-
venii. – Zemstva Gubernială, înţălegând neajunsul şcolii şi nevoia cea 
mai întăi a moldovenilor, ca să fie luminaţi, au pus în fruntea lucrării 
sale grija despre naţionalizarea şcolilor. Zemstva au cunoscut, că no-
rodului mai întăi de toate trebui de dat lumină duhovnicească şi că 
aceasta lumină să poate de dat numai prin şcoala naţională, adeca 
negreşit pe limba moldovenească. Pentru aceasta Zemstva au făcut 
de vo dădăori cursuri moldovineşti precum în Chişinău, aşijderea şi 
prin unilea oraşe ţinutale. Zemstva nau jălit mijloace, ca să facă acest 
lucru bun şi la acestea cursuri moldoveneşti, unde sau învăţat limba 
moldovenească, au fost ca la vo 800 de învăţători. Aproape prin vro 
800 de şcoli învăţătura sau început şi va merge pe limba moldove-
nească. Tragem bună nedejde, că copiii deacu mai uşor sor învăţa, 
mai uşor vor agonisi ştiinţi pe limba părinţască şi mai uşor sor deş‑
tepta. Rodurile cele bune a naţionalizarei şcolei, credem, că să vor 
arăta foarte degrabă. Dar ca să fie rodurile învăţăturii şi bucuria 
noastră deplină, trebui se fie învăţătura pentru toţi copiii îndători-
toare şi prin sate să fie atâtea şcoli, câte sunt de trebuinţă pentru toţi 
copiii de vârsta şcolei. În acestea şcoli naţionale şi Legea Dumneze-
iască va fi predată pe limba moldovenească, pe limba părinţască, cu 
totul înţălease pentru copii. De aicea va fi pentru copii şi mare uşu-
rinţă şi mult folos sufletesc. Va fi uşurinţă, căci îi mult mai lesne a în-
văţa şi a ţinea minte aceea, ce înţălegi, de cât aceea, ce nu înţelegi. Va 
fi pentru copii şi mai mult folos sufletesc, căci numai atunci învăţă‑
tura scoate simţiri bune, când ea este înţăleasă de noi. Învăţătura le-
gii lui Dumnezeu pe limba slavonă şi rusască era o mare împiedeca-
re pentru luminarea copiilor cu lumina lui Hristos şi pentru îmbună-
tăţirea inimilor şi simţirilor copilăreşti. 

Deci dar trebuesc măsuri neapărate, nu numai pentru învăţă‑
tura copiilor, da şi pentru luminarea oamenilor celor în vârstă; îm-
prejurările vremei sunt aşa de însămnate şi nevoia pentru ţărani de 
oarecare ştiinţi şi deşteptare este aşa de mare, că trebui tot acum de 
făcut ceva pentru luminarea norodului. Drept, că grija aceasta va 
avea-o ministeriul de învăţătură în lucrarea sa cea afară de şcoală, 
dar totodată la acest lucru însemnat trebui să vie spre ajutor şi Bi-
serica. 

În ce chip oare ar putea să fie aici de ajutor şi cliroşanii! Pentru 
luminarea norodului preoţii de popor trebui să aibă ca o pravilă du-
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pă fiecare liturghie se spue ceva creştinilor despre credinţă, despre 
înprejurările vremei şi neajunsurile noastre. Trebue adeca să spue 
norodului învăţătura creştinească pe limba moldovenească. Învăţă‑
turile acestea trebui să fie scurte, lămurite cu cuprinsul, întemeiate 
pe cuvântul lui Dumnezeu şi atârnate cătră interesurile cele duhov-
niceşti a norodului. Norodului trebui de dat aceea hrană duhovni-
cească, de care el are nevoe şi întru aşa chip, care pentru dânsul este 
mai înţeles şi mai potrivit. Învăţăturile bisericeşti trebuesc spuse 
totdeauna de rost, şi nici odată pe hârtie ori pe carte. A ceti învăţătu-
rile bisericeşti pe hârtie ori pe carte este un obicei rău, care trebui 
de lepădat, căci amestică interesului învăţăturii. Când propoveduito-
riu vorbeşte faţă în faţă cu norodu, da nu cu hârtia ori cu cartea, 
atunci cuvântul lui îi mai pătrunzător şi mai cu luare aminte se as-
cultă de norod. De altă parte aceasta râdică avtoritetul propove-
duitoriului în ochii norodului, căci arată, că preotul este om cu ştiinţi 
duhovniceşti şi iscusit în lucrul învăţăturii. 

Însă preotul sărbătoarea trebui să propoveduiască nu numai în 
biserică la liturghie, da şi afară de biserică, după vecernie ori înain-
tea ei. Vara, când îi cald, acestea voroave se fac în biserică ori în 
ograda bisericii, când îi vreme bună, pe iarba verde. Da iarna, când îi 
frig, acestea voroave se fac ori în şcoala satului, dacă este cu putinţă, 
ori în storojcă ori în alt loc potrivit. La acestea voroave pot se pri-
mască parte şi dascalul şi diaconul, numai negreşit supt răspunde-
rea preotului şi cu povăţuirea lui. Adeca la acestea voroave pot se 
vorbească ori se cetească şi ei ceva după preotul, ori în locul lui, 
când el, pentru oarecare pricină, nu poate se fie de faţă. Acestea ce-
tiri ori voroave se cuvine de împreunat cu cântări de obştie biseri-
ceşti, mai ales la început şi la sfârşit. La acestea cetiri să poate de 
vorbit nu numai despre cele duhovniceşti, da se poate de dat oare-
care ştiinţi din partea gospodăriei, prisăcăriei, grădinăriei, livădăriei, 
highieniei (sănătatei) şi despre cele ce să fac în lăuntrul împărăţiei 
ori în ţara noastră. Cercetând acesta cetiri, norodul var primi fel de 
ştiinţi, şi cu încetul să var lumina şi să var deştepta. 

Norodul nostru moldovenesc nu numai se află întru întunericul 
neştiinţei, dar nici nu pre are ohotă a se slobozi de acest întuneric şi 
de a se deştepta. Aşa că trebui nu numai de deştaptat pre dânsul, da 
şi de trezit în inima lui dorinţa de a se deştepta şi a dobândi ştiinţi 
folositoare din cărţi şi gazete. Pentru aceasta trebui de primit mă‑
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suri, ca să fie în fiecare sat o casă însămnată pentru adunarea noro-
dului (narodnâi domă – club), unde norodul ar putea să petreacă 
vremea în zilele de sărbători, cetind cărți folositoare şi gazetele de 
loc. Aici ar putea să fie biblioteca satului şi citalinea. Pentru bibliote-
că sar cuvini de cumpărat cărţi moldoveneşti cu cuprinsul potrivit 
pentru interesurile norodului şi aşijderea gazetele şi jurnalurile bi-
sericeşti. În biblioteca satului sar cuvini se fie în vro câteva ăczem-
plearuri „Luminătoriul”, gazeta „Cuvânt moldovenesc”, aşijderea 
„Ardealul” (cu buche lătineşti pentru cii ce sunt cunoscuţi cu acest 
şrift), „Sfatul ţării” şi altele. Ca să se trezască în norod dragostea de 
cetit, sar cuvini cineva din cliroşani în toată sărbătoarea să îmbie la 
această casă şi se cetească ceva pentru norod. Oamenii cii de ţară 
uniori nu ştiu, ce să cetească şi ce îi mai de interes, da uniori nu pre 
înţăleg aceea, ce cetesc. Preotul ori dascalul ar putea ceti ceva pen-
tru norod din gazete ori din cărţi şi lear lămuri aceea, cei ei sânguri 
nu pre înţeleg, ori înţeleg nu drept. Când omu nu înţelege ce ceteşte, 
apoi îi pierde şi ohota de a mai ceti, da când înţelege, apoi cu mai 
mare interes şi ohotă ceteşte. Aici ar putea se ajute norodului şi 
învăţătoriul şcolei şi alţi inteleghenţi ai satului. Aici, în casa de adu-
nare norodul ar putea se mai judece şi de nevoile satului şi de cele ce 
să fac înlăuntru împărăţiei, ori în Basarabia noastră. Norodul puţin 
cunoaşte folosul învăţăturii, folosul ştiinţei, şi nu să pre trage la ea. 
Aici ar putea să le fie ca o pildă ovreii. Între dânşii nu-s oameni, care 
nar şti carte. Ei ştiu cartea jidovască şi cartea rusască. Toţi pot citi 
gazete şi feli de cărţi şi pentru aceea îs mai hâtre şi mai isteţi, de cât 
moldovenii. Acum, când sau pus învăţătura pe limba moldoveneas-
că, norodul nostru sa deştepta uşor, dar totodată din partea lui tre-
bueşte dorinţe şi se cere oarecare trudă, şi aceasta dorinţe de lumină 
şi tragere spre ştiinţe şi deşteptare noi trebui să o trezim în norod şi 
săi ajutăm a eşi din întunericul, în care să află el astăzi. Deşteptarea 
norodului, credem, că va fi de folos şi pentru credinţe şi pentru inte-
resurile economiceşti a poporului şi pentru starea cea bună a toată 
Ţării noastre. Ne vom sili dar să slujim norodului într-acest lucru şi 
el ne va preţui ostineala noastră şi ne va fi mulţămit nouă. 
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Sfatul Ţării  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 8, 19.11.1917, p. 1) 

Peste câteva zile, se va deschide la Chişinău Sfatul Ţării, alcătuit 
în urma hotărârei congresului ostaşilor moldoveni. 

Acesta este cel dintăi Sfat al Basarabiei autonome şi însemnăta-
tea lui cea mare să cuprinde în aceea, că el este moldovenesc. Din 
150 de glasnici (deputaţi) 105 sunt Moldoveni curaţi. El este deci un 
Sfat (parlament) naţional, care va şti să lucreze cu tragere de inimă 
pentru aşezarea Basarabiei pe temelii de viaţă nouă, care să facă pe 
Moldoveni stăpâni luminaţi în ţara lor. 

Cu câtă durere nu ne gândim noi la Transilvania noastră, unde 
stăruinţele Românilor de-aşi avea aşezămintele lor, au fost totdeau-
na înnăbuşite de Unguri. Noi nu numai că n-am putut dobândi auto-
nomia ţării noastre, dar nici măcar în Sfatul (dieta) Transilvaniei 
n-au putut pătrunde înaintaşii noştri. Şi când din mila împărătească, 
a fost lăsat dela o vreme se intre câte-un archiereu, strigătul lui după 
dreptate era întâmpinat de cătră glasnicii unguri cu urlete şi împo-
triviri neauzite. Aşa s-a întâmplat cu marele luptător Inochentie Mi-
cu, care cu adâncă durere spunea în acest Sfat plin de duşmani, că 
despre poporul românesc se vorbeşte numai atunci, când boierii Un-
guri vreau să puie poveri nouă pe ţară. În mânia lor, Ungurii strigau 
să fie aruncat pe fereastră acest vrednic apostol al neamului româ‑
nesc. Pentru lupta sa bărbătească, archiereul Inochentie a trebuit 
să-şi părăsească scaunul şi să moară departe de poporul său neno-
rocit. 

Iar mai târziu, când Transilvania a fost alipită cu puterea la Un-
garia, soarta noastră s-a făcut şi mai grea. Acum nu mai era vorba de 
Sfat românesc, ci de luptă îndârjită ca poporul nostru să trimită mă‑
car o mână de deputaţi în Sfatul unguresc dela Budapesta. Deşi jan-
darmii unguri băteau şi ucideau pe ţăranii noştri, cari îşi dădeau gla-
sul lor pentru deputaţii români, totuş au izbutit să se strecoare 
câţiva fruntaşi de-ai noştri în Sfatul ţării ungureşti. Dar ce puteau fa-
ce 10 Români faţă de 400 de Unguri înverşunaţi? Vajnică luptă au 
dus ei acolo pentru drepturile şi slobozenia poporului românesc, dar 
fară ispravă. Ungurii nu vroiau să audă de suferinţele noastre; depu-
taţii români erau întâmpinaţi cu batjocuri, ameninţări şi nu odată 
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chiar scoşi afară cu puterea din Sfat. Iar zacoanele nedreptăţilor spo-
riau mereu, pentru nimicirea neamului nostru oropsit. Azi, acasă la 
noi, e mai rău ca ori când. Plâng părinţii şi fraţii noştri, sub loviturile 
biciului unguresc. Nădejdea noastră e în scutul României mame, ca-
re prin ostaşii săi viteji şi cu ajutorul voluntarilor (dobrovoleţi) noş‑
tri plecaţi din Rusia – scoate din iadul unguresc dându-ne slobozenia 
în cuprinsul României mari. 

Iată pentru ce astăzi, când ne gândim la luptele şi suferinţele 
noastre îndelungate, simţim o mare bucurie văzând pe fraţii noştri 
din Basarabia, cari au pătimit ca şi noi, strângându-se în cel dintâi 
Sfat al Ţării, ca să hotărască ei singuri asupra sorții şi fericirii noro-
dului moldovenesc. 

Dumnezeu să v’ajute fraţilor Moldoveni! 
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La deschiderea Sfatului Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 105, 21.11.1917, p. 1-2) 

Astăzi este mare sărbătoare pentru moldoveni şi pentru întrea-
ga Basarabie. Astăzi se deschide Sfatul Ţării, aşăzământul înalt, care 
va întruna visul de autonomie a Basarabiei noastre. 

Mari sunt roadele revoluţiei ruseşti. Noi, basarabenii, împreună 
cu toate noroadele din întregele hotare ale Rusiei, am căpătat drep-
tul de a trăi în voe, după feliul şi interesele noastre. Avem chip să ne 
întocmim viaţa după placul inimei şi după cerinţele slobozeniei. Pu-
tem merge cu paşi mari pe calea luminei şi a deşteptării de obşte. 

Dar toate roadele revoluţiei şi chiar viaţa ţării noastre este în 
mare primejdie. Rusia este frământată de duhul anarhiei şi se zbate 
ca de moarte într-un război lăuntric, iscat odată cu răscoala bolşevi-
cilor şi cu căderea Stăpânirei Vremelnice a lui Cherenschii. De patru 
săptămâni Rusia nu mai are o stăpânire, pe care s-o asculte ţara. La 
Petrograd stă stăpânirea bolşevicilor, dar hotărârile ei n-ajung în ţa-
ră. Chiar dacă ar fi bună stăpânirea bolşevicilor, Basarabia noastră a 
pierdut orice legământ cu Petrogradul, pentrucă între noi şi Rusia 
s-a întocmit republica Ucrainei, care îşi are stăpânirea ei şi nu vrea 
să ştie de stăpânirea centrală. Aşa dar noi sântem lăsaţi de capul 
nostru, şi dacă vrem ca să ne fie bine, trebui sânguri să ne gândim la 
soarta noastră. 
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Tocmai pentru a se îngriji de soarta Basarabiei se şi adună Sfa-
tul Ţării. El trebui să fie puterea înaltă în Basarabia, care să chezăş-
luiască liniştea şi orânduiala peste tot şi să pregătească ţara spre 
noul regim de republică democratică aici între Nistru şi Prut. 

Nici o ţară nu poate trăi fără stăpânire şi Basarabia noastră lip-
sită de cap, ar putea să cadă în cel mai scurt timp în anarhie. 

Dar deschizându-se Sfatul Ţării, Basarabia capătă acest cap şi el 
va fi spre paza liniştei şi orânduelei în ţară. Şi avem mare nădejde, că 
Sfatul Ţării îşi va îndeplini şi menirea, deoarece în el s-au adunat tot 
cei mai bun din ţara noastră – fruntaşii oştilor noastre dela front, 
fruntaşii ţărănimei, fruntaşii neamurilor trăitoare în ţară şi împu-
terniciţii dela zemstve, târguri şi alte aşezământuri obşteşti şi politi-
ce din Basarabia. 

În această nădejde noi ne închinăm pân la pământ Sfatului Ţării 
şi îi dorim izbândă şi spor la lucru! Deputaţi ai Basarabiei, lucraţi cu 
dragoste şi sârguinţă pentru Ţară şi ea va merge după voi şi vă va 
binecuvânta! 

Tot odată noi ne îndreptăm cătră toată suflarea de pe acest pă-
mânt şi-i îndemnăm pe toţi să dee ascultare Sfatului Ţării, ajutându-l 
să orânduiască trebile în ţară în felul cel mai bun. 

Trăiască Sfatul Ţării! 
Trăiască Basarabia – Republică Democratică! 
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M. Minciună, Adunarea ostaşilor moldoveni. Urmare  
(Ziua a patra şi a cincea)  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr, 11, 24.11.1917, p. 3-4) 

Sfatul Ţării 
În ziua de 23 Octombrie şedinţa Adunării se deschide cam pe la 

vr-o 10 ceasuri dimineaţă şi după ce s-a deschis, urmează cuvântări-
le despre Sfatul Ţării. 

D-l Buzdugan spune, că dezertorii ucid şi pradă, oamenii se bat 
la împărţirea pământului, în ţară nu-i nici o rânduială, pentru că nu-i 
un cap. Acest cap poate să fie numai Sfatul Ţării, făcut din toate nea-
murile, câte trăesc în Basarabia, după mulţimea lor. Moldovenii îs 
mai mulţi şi ei trebui să între 70 la 100 de deputaţi. 

D-l Sinicliu. Să se hotărască, cui şi câte locuri să se dee. 
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Adunarea hotăreşte să dee partidelor în Sfatul Ţării locuri de 
10 deputaţi. 

D-l Prahniţchi propune să se aleagă îndată deputaţi-ostaşi în 
Sfatul Ţării din Adunare. 

D-l Sinică zice, că pentru Sfatul Ţării trebuesc căutaţi bani, ca nu 
pe urmă el să umble rugându-se şi cerând. Propune să se aleagă 120 
de deputaţi. 

D-l Ioncu propune, ca întâi Sfatul Ţării să se aleagă din organi-
zaţii sau să se cheme o Adunare Moldovenească din toată Basarabia 
(din tot satul câte un om) pe ziua de 7 Noembrie, care va alege Sfatul 
Ţării. 

D-nii Ţanţu, Terenti, Cojocari, Osoian, Dascal, Tudor, Codrean 
Silitra, Nastas Bulat, Grosul, Cernei, Rugina, Crihan şi Lungu vorbesc 
despre starea grea a ţării şi arată cum şi pe ce temei să se facă Sfatul 
Ţării, care ar putea pune capăt la toate nevoile. 

Telefonogramă. 
D-l secretar Holban ceteşte următoarea telefonogramă, primită 

din satul Nisporeni; 
«Întâia Adunare a deputaţilor de zemstvă din volostea Nispore-

nilor trimite urările sale Adunării întâi a Ostaşilor Moldoveni din 
toată Rusia, îi doreşte izbândă și din toate puterile sprijinim ceea 
ce-aţi început. 

Preşedinte Zaharov” 
La 12 ceasuri 40 de minute de zi, Adunarea hotăreşte să se facă 

Sfatul Ţării din 120 de deputaţi, dintre cari 50 se aleg din soldaţii 
adunaţi. Şedinţa se închide. 

Hotărârea despre Sfatul Ţării 
Întâiul Congres Ostăşesc a hotărât: 
Pentru ocârmuirea Basarabiei, în cel mai scurt timp, să se alcă‑

tuiască Sfatul Ţării. În el vor întră 120 de deputaţi în felul următor: 
moldovenii vor avea 84 de locuri (70%) şi celelalte neamuri din Ba-
sarabia 36 de locuri (30%). 44 deputaţi moldoveni de vor alege din 
Congresul de faţă; 30 de deputaţi dela ţărani şi 10 dela organizaţiile 
și partiiele moldoveneşti. Să li se dee în Sfatul Ţării 10 locuri (pe 
de-asupra celor 120) moldovenilor de peste Nistru, dacă dânşii vor 
voi să le prindă. Unirea cu capitaliştii nu-i dorită. Sfatul Ţării va fi 
vremelnic şi va fiinţa numai păn la alcătuirea Adunării Întemeetoare 
Basarabene. Toate aşezămintele administrative din Basarabia se su-
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pun pe deplin Sfatului Ţării. Îndată ce se va înfiinţa Sfatul Ţării, toate 
comitetele din Basarabia capătă un caracter curat profesional şi 
n-au dreptul de a se amesteca în trebile politice. 

Pământul 
Şedinţa se deschide iar la 4 ceasuri 30 de minute după amiază. 
La rând se pune întrebarea despre pământ şi, după ce vorbesc 

d-nii: Dascal, Erhan, Prahniţchii, Dimitriiciuc, Tudor, Lungu, Buzdu-
gan, Bulat, Artemii, Terentiev, Plămădeala, Rotari, Golovatic, Nastas, 
Coadă şi alţii, cari se opresc îndeobşte asupra crezurilor cunoscute 
ale lumii socialiste în treaba pământului şi spun, că pământul Basa-
rabiei trebui să fie numai a basarabenilor, ca să nu vie alţii să se aşe-
ză în ţara noastră moldovenească, iar noi să fugim pe la Amur şi în 
alte părţi ale Siberiei, – Adunarea a făcut următoarea hotărâre. 

Despre pământ şi colonizare 
Congresul a hotărât: Tot pământul Basarabiei cu bogăţiile din-

trânsul şi de pe dânsul e moştenirea locuitorilor ei. Pământurile mă‑
năstireşti, bisericeşti, cazone şi celelalte, fără plată trec în mâna ce-
lor, cari le vor lucra cu braţele lor. Stăpânirea de pământ se desfiin-
ţază pentru totdeauna. Împărţirea pământului se va hotărî în Aduna-
rea Întemeetoare Basarabeană. 

Colonizarea Basarabiei cu streini e oprită. Au dreptul de a veni 
în Basarabia numai acei din basarabeni, cari sub stăpânirea veche au 
fost nevoiţi să părăsească ţara. 

S-a vorbit apoi despre Adunarea întemeetoare şi Congresul a 
hotărât: să se lucreze pretutindeni pentru alegerea şi susţinerea 
candidaţilor moldoveni în Adunarea întemeetoare. 

Telegrame 
În sfârşit se cetesc următoarele două telegrame: 
-I- 
Chişinău. Adunării tuturor Ostaşilor Moldoveni. 
Trimet urări tovarăşilor Moldoveni şi le doresc izbândă în lu-

crul lor rodnic. 
Odesa Comisarul Stăpânirii Harito. 
-II- 
Cu dragoste urăm Adunarea Ostaşilor Moldoveni. Din inimă do-

rim îndeplinirea visului nostru naţional. Trăiască oastea moldove-
nească! Trăiască Basarabia autonomă! 

Coloneii: Cecherul-Cuş şi Garniţchii. 



157 

După aceasta şedinţa se închide. 
În ziua de 24 Octombrie şedinţa se deschide la 10 ceasuri dimi-

neaţa şi întâi secretarul Holban ceteşte rezoluţiile (hotărârile) pre-
lucrate despre Sfatul Ţării, despre pământ şi despre Adunarea înte-
meetoare, cari noi de-acuma le ştim. Adunarea le primeşte. 

D-l Ioncu cere, ca pentru Partidul Naţional Moldovenesc, să se 
dee locuri de 5 deputaţi în Sfatul Ţării. 

D-l Ţanţu. Trebui să fim în cârma ţării nu numai noi aceşti, cari 
sântem naţionalişti acum de câteva luni. Sânt oameni, cari mult au 
luptat ş-au pătimit pentru drepturile neamului, au fost închişi prin 
temniţi. Lor mai întâi de toate trebui să le dăm loc. 

D-l Tobos. Să dăm loc la toate tagmele. 
D-l Buzdugan. Să dăm loc la toate partidele. 
Adunarea hotăreşte să dee loc deputaţilor dela toate partidele, 

însămând numărul. 
Moldovenii de peste Nistru 
Fiind pusă întrebarea despre moldovenii de peste Nistru, Adu-

narea în urma cuvântărilor mişcătoare ale ostaşilor de peste Nistru 
jalbă şi Bulat şi a altor ostaşi basarabeni, face următoarea hotărâre. 

Despre Moldovenii de peste Nistru. 
Congresul a hotărât: să se propuie moldovenilor de peste Nis-

tru 10 locuri în Sfatul Țării și să dee tot sprijinul organizațiilor lor. Să 
se îndrepte cătră Stăpânirea Vremelnică și Rada Ucraineană cu cere-
rea, ca moldovenilor de peste Nistru să li se încuviințeze aceleași 
drepturi, pe cari le au alte neamuri din Basarabia autonomă. 
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Deschiderea Sfatului Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 106, 25.11.1917, p. 2) 

Marţi la 21 Noembrie s-a deschis Sfatul Ţării. Ziua aceasta a fost 
o sărbătoare mare pentru moldoveni. Deschiderea s-a făcut în casele 
„Sfatului” de pe Sadovaia uliţa. După săvârşirea molebnului cuvenit, 
a fost sfinţit steagul moldovenesc, toată lumea adunată strigând 
„Ura”, „Trăiască Sfatul Ţării”, „Trăiască Basarabia slobodă”, iar muzi-
ca şi corurile cântând imnurile revoluţionare ruseşti şi moldove-
neşti. 
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Cea dintăi şedinţă a Sfatului a fost deschisă de cel mai bătrân 
părtaş al lui – d-ul N.N. Alecsandri. Deschiderea şedinţei iară a fost 
însoţită cu strigăte de bucurie şi cu cântece revoluţionare moldove-
neşti. D-l Alecsandri a propus, ca adunarea să-şi aleagă preşedinte. 
Moldovenii au propus ca preşedinte pe I.C. Inculeţ, care a fost ales 
într-un glas, prin glăsuirea tainică. 

Primind sarcina de preşedinte, d-l Inculeţ a mulţămit pentru 
cinstea, care i s-a făcut, şi apoi a arătat ce va trebui să facă Sfatul Ţă‑
rii. Mai întăi de toate el va trebui dacă va fi silit de împrejurări să de-
clare respublica basarabeană, care să între în marea ţară rusască. 
Apoi părtaşii Sfatului fiind aleşi vremelnic, Sfatul Ţării se va îngriji, 
ca să cheme Adunarea întemeetoare Basarabeană, care va hotărî 
asupra soartei basarabenilor. Dar pân la această Adunare Înteme-
etoare Sfatul Ţării va trebui să pregătească tot materialul pentru lu-
crările ei. 

Apoi Sfatul Ţării va trebui să chezăşluiască măcar la noi în Ba-
sarabia toate slobozeniile, care au fost dobândite prin revoluţia ru-
sască, şi cari însă au fost mereu călcate de răuvoitori din pricina că 
nicăeri nu-i nici o stăpânire. Astfel Sfatul Ţării va căuta ca într-ade-
văr să se vorbească, să se scrie şi tipărească slobod orice; să se crea-
dă şi să se cugete slobod, după vrerea fiecărui; Sfatul Ţării va mai 
chezăşlui şi slobozenia adunărilor şi zabastovcilor şi altor drepturi, 
căpătate în urma revoluţiei. Sfatul Ţării va căta, ca legile la noi în Ba-
sarabia să fie legi, ascultate de toţi, ca cetăţeanul să nu fie strâmtorat 
în drepturile lui cetăţeneşti şi aşa mai departe. 

Mai apoi Sfatul Ţării va avea de făcut legi, ca toate popoarele 
Basarabiei să aibă aceleaşi drepturi, şi popoarele mici nemoldovene 
să nu fie nicidecum obijduite. Moldovenii singuri au îndurat atâtea 
nevoi, că ştiu ce însamnă a obijdui alte noroade şi nu vor mai vrea să 
facă acelaş lucru, care l-a făcut stăpânirea veche rusască. 

Mai pe urmă Sfatul Ţării va trebui, neaşteptând Adunarea Înte-
meetoare să pue o stăpânire vremelnică în Basarabia, va trebui să 
îndestuleze nevoile ţăranilor, cari mereu cer ca să se hotărască mai 
degrabă treaba pământului; Sfatul ţării va mai avea de luat asupra sa 
încă o sarcină: treaba îndestulării. Mai trebui să se îngrijască de 
puncte de hrană şi de îmbrăcăminte pentru ostaşii, cari se vor în-
toarce dela front după război, căci fiind flămânzi şi goi şi nimeni 
neîngrijindu-i ei vor căta singuri să se îngrijască de toate cele trebu-
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incioase şi pot să jăfuiască ţara cu totul. În sfârşit Sfatul Ţării se va 
îngriji de uşurarea vieţii muncitorilor dela oraşe. 

În grele timpuri s-a născut şi şi-a început lucrarea Sfatul Ţării – 
spune d-l Inculeţ, sfârşindu-şi cuvântarea; ţinutul Hotinului de-acu-
ma mai tot îi şters de pe faţa pământului. Neorânduiala vine dela 
miază-noapte ca valurile mării, şi ameninţă să ne înnece ţara şi pe 
noi, dacă nu vom căta s-o scăpăm. Totuşi, dacă vom lucra cu hărni-
cie, credem că vom face aceasta. Credinţa aceasta e tare şi noi putem 
să strigăm: Trăiască Sfatul Ţării, trăiască respublica rusască şi mai 
trăiască popoarele slobode ale Basarabiei slobode. 

Cuvântarea preşedintelui a fost acoperită cu bătăi de palme. 
După aceea au început a-şi aduce urările Sfatului Ţării împu-

terniciţii dela fel de fel de partide, organizaţii, aşăzăminte şi grupe. 
După cuvântarea preşedintelui au vorbit peste patruzeci de 

împuterniciţi dela toate partidele politice şi sociale din Basarabia, 
dela toate aşăzământurile mai de samă din Chişinău şi din Basarabia 
întreagă, precum şi dela toate noroadele trăitoare în Basarabia. În 
numele poporului ucrainean şi al Radei centrale ucrainene a vorbit 
vestitul luptător, doctorul Luzenco dela Odesa. 

Toţi vorbitorii au adus cele mai calde urări noului aşăzământ 
înalt al Basarabiei şi au făgăduit tot sprijinul lor Sfatului. 

Au fost multe clipe, când toţi cei adunaţi erau parcă un gând şi o 
suflare. Mai ales au fost ascultate cu luare aminte cuvântările urmă‑
torilor domni: P.N. Halipa, care a vorbit în numele partidului naţio-
nal moldovenesc, ce uneşte pe toţi moldovenii din Basarabia; apoi 
cuvântarea domnului Pelivan, cuvântarea împuternicitului dela lu-
crătorii gazetelor, cuvântarea soldatului din întăiul polc moldove-
nesc şi altele. 

O clipă neuitată va fi şi aceea când moldovenii au spus sus şi ta-
re, că sânt fraţi cu românii de peste brazdă. Redactorul gazetei „Ar-
dealul” d-l Ghibu a rostit o cuvântare, în care a arătat toate suferin-
ţele Transilvaniei. Felicitând pe românii din Basarabia, că au ajuns 
stăpâni pe ţara lor, el şi-a arătat nădejdea, că şi românii din Transil-
vania vor ajunge stăpâni pe moşia lor, care este leagănul întregului 
neam românesc, din care ne tragem şi noi. Aceste cuvinte au fost 
acoperite cu bătăi straşnice de palme şi strigăte de „Trăiască fraţii 
români”, „Trăiască Transilvania slobodă”! 
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Cuvântările vorbitorilor s-au prelungit pân la 9 ceasuri sara. 
Toţi fiind obosiţi foarte, s-a hotărât, ca şedinţa, la care să se înceapă 
lucrarea Sfatului, să fie pe adoua zi, adecă la 22 Noembrie. 

Astfel s-a deschis Sfatul Ţării şi de azi înainte Basarabia este o 
ţară autonomă, adecă o ţară, care va avea în cel mai scurt timp ocâr-
muirea ei, rămânând în aceeaşi vreme în strânsă legătură cu Rusia. 
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Ştiri locale. Sfatul Ţării şi Chişinău  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 106, 25.11.1917, p. 4) 

Pe ziua de 17 Noembrie în duma orăşană din Chişinău s-a ţinut 
o şedinţă cu privinţă la alcătuirea Sfatului Ţării. La şedinţa asta s-a 
dezbătut propunerea biuroului de organizare a Sfatului Ţării, ca ora-
şul să trimată din partea lui în Sfatul Ţării trei deputaţi. Ruşii şi ovre-
ii din duma orăşană, socotind Sfatul Ţării ca o născocire a moldove-
nilor, se împotriveau din răsputeri înfiinţării lui. Ba spuneau că pro-
porţia părtaşilor în Sfatul Ţării nu-i dreaptă, că moldovenii în Basa-
rabia sânt numai aproape jumătate din toţi locuitorii, iar moldovenii 
şi-au luat 70 procente de locuri în Sfatul Ţării, adecă două treimi, ba 
mai spuneau că alegerile nu s-au făcut drept, că nu s-au făcut pe te-
meiurile democratice: temeiurile glăsuirei obşteşti, de-a dreptul, 
de-o potrivă şi tăinuite. Aceste dovezi ale lor nu erau vrednice de lu-
at în samă. Proporţia locuitorilor, adecă numărul fiecărui neam din 
Basarabia în legătură cu alte neamuri, ei o arătau din statistica ve-
che, statistica ţaristă, care întotdeauna făcea fel de fel de potlogării, 
ca să arăte în Basarabia moldoveni mai puţini decât ei erau în-
tr-adevăr. Iar în ceea ce priveşte alegerile după principiile democra-
tice, ei nici atâta n-aveau dreptate pentru că alegerile în Sfatul Ţării 
au fost mai mult democratice decât alegerile în stăpânirea vremelni-
că. Aici soldaţii, cari au fost aleşi în Sfatul Ţării au fost aleşi dela toţi 
ostaşii moldoveni şi deputaţii ţăranilor s-au ales dela toată ţărăni-
mea Basarabiei, aşijderea şi deputaţii dela celelalte neamuri s-au 
ales dela neamurile lor. Iar stăpânirea vremelnică a fost aleasă şi al-
cătuită de un singur om – de Cherenschi. Şi cu toate acestea stăpâni-
rea vremelnică a fost recunoscută de cătră toată ţara. 

Duşmanii neamului nostru din duma Chişinăului au văzut, că 
n-au încotro şi câne-câneşte au ales în Sfatul Ţării trei oameni, dar 
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având ură asupra moldovenilor în loc se aleagă cum le-a propus biu-
roul de organizare un moldovan, un rus şi un ovrei, după cum sunt 
împărţiţi cei mai numeroşi locuitori ai Chişinăului, ei au ales doi ruşi 
şi un ovrei. 
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Ştiri locale. Ziua a doua a Sfatului Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 106, 25.11.1917, p. 4) 

Şedinţa s-a deschis prin cuvântarea comisarului gubernial V.G. 
Cristi, care a spus, că el nu recunoaşte altă stăpânire, decât aceea a 
Sfatului Ţării şi aşteaptă porunci numai dela el. În urmă au vorbit co-
misarii din ţinutul Bălţului V.M. Rudiev şi din ţ. Chişinăului T.V. Coto-
ros, cari au mărturisit, că urmează şi ei pildă comisarului gubernial. 

Au urmat apoi alegerile în prezidiumul Sfatului Ţării şi în comi-
sii. În prezidium au fost aleşi: P.N. Halippa ca vice-prezident, B.M. 
Epure ca 1-l secretar, C.P. Misircov ca al 4-lea secretar şi I.A. Buzdu-
gan ca al 5-lea secretar. Au mai rămas să se aleagă un vice-prezident 
dela ucraineni şi doi secretari – unul dela ovrei şi altul dela ruşi. 

S-a mai alcătuit şi o comisie pentru redactarea şi scoaterea ga-
zetei „Sfatul Ţării” în limba rusască. Gazeta va eşi pe ziua de 24 
Noembrie. 
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Sărbătoarea sărbătorilor – Deschiderea Sfatului Ţării 
Basarabiei  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 9, 26.11.1917, p. 1) 

Cât de nepătrunse sunt căile Domnului! 
Care dintre noi, cei peste o sută de mii de Transilvăneni pribegi 

prin Rusia, ar fi crezut vreodată să ajungă să vadă cu ochii lor minu-
nea petrecută la 21 Noemvrie în Chişinău? Noi aşteptăm de o mie de 
ani ziua dreptăţii celei vecinice – şi iată ceasul a sunat mai întâi pen-
tru fraţii noştri Moldoveni! 

De când a izbucnit războiul lumii, gândurile noastre sburau 
numai spre Câmpul Libertăţii dela Blaj, spre Câmpia Turzii, unde a 
fost ucis mişeleşte Mihai Viteazul, şi spre Alba Iulia, unde au fost tă‑
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iaţi pe roată Horia şi Cloşca, şi, iată, că în loc să ajungem în aceste lo-
curi visate de noi, soarta ne-a aruncat la Chişinău, unde am fost mar-
tori la cea mai mare întâmplare din viaţa Basarabiei! 

Ce sărbătoare măreaţă, ce zi fără păreche! În adevăr, Sărbătoa-
rea sărbătorilor şi praznicul praznicelor! Când am ascultat în biseri-
ca catedrală slujba dumnezeiască în limba naţională, când am văzut 
pe palatul Sfatului Ţărei fluturând tricolorul românesc, când, la des-
chiderea şedinţei, corul a întonat în accente de o putere covârşitoa-
re: Deşteaptă-te Române şi mai ales, chemarea: Români din patru un-
ghiuri, acum ori nici odată, uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri.... ni se 
părea că s-au deschis în faţa noastră porţile raiului şi am văzut pe 
însuşi Cel nevăzut. Cine şi-ar mai fi putut stăpâni plânsul în acele cli-
pe de o măreţie unică în felul ei? 

Din sufletul nostru copleşit de bucurie se ridica numai cuvântul 
de laudă: „Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale!” 

Dar sărbătoarea fraţilor noştri moldoveni, pentru noi a fost şi 
un prilej de adâncă durere. Căci oricât am fi vrut să ne uităm, în ace-
le clipe pe noi înşine, să uităm suferinţele noastre din trecut şi nădej-
dile neîmplinite pentru viitor, n-am putut izbuti. Când am văzut ar-
mata naţională moldovenească, al cărei steag l-a sfinţit episcopul rus 
Gavriil, ne plângea inima că noi nici într o mie de ani n-am putut să 
ajungem la o astfel de oaste. Când am văzut în fruntea Sfatului Ţării 
pe un Moldovan, care purta pe piept frumosul tricolor naţional, şi 
care conducea în limba românească adunarea ţării, sufletul nostru 
era întruna chinuit de ştirea cetită, cu o seară mai înainte, în gazeta 
„România Mare” dela Chiev, despre spânzurarea, la Cluj, a câtorva 
zeci de intelectuali români din Transilvania, numai pentru că au pur-
tat şi ei la pieptul lor colorile naţionale şi s-au arătat Români neîn-
duplecaţi în toate împrejurările... 

Iar când în şedinţa cea dintâi a Sfatului, am văzut până şi pe ce-
le mai mici noroade, cum sunt Găgăuzii, bucurându-se de toate drep-
turile naţionale, după cari noi luptăm zadarnic de veacuri întregi, un 
simţământ de amărăciune ne-a cuprins inima. 

De aceea la încheierea şedinţei celei dintâi a Sfatului Basarabiei, 
când am strigat şi noi din toată inima: Trăiască Basarabia, urarea 
noastră era unită cu rugăciunea: Îndură-te Doamne şi de noi! Sloboa-
de-ne Ardealul din robie! 
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Cum s-a alcătuit Sfatul Ţării  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 9, 26.11.1917, p. 1-6) 

Ideea alcătuirii unui Sfat al Basarabiei s-a ivit de odată cu înfiin-
ţarea partidului naţional moldovenesc. În punctul al treilea al pro-
gramului naţional s-a spus, încă în cele dintâi săptămâni ale Revoluţi-
ei: „Toate legile cari privesc viaţa dinlăuntru a Basarabiei să le întoc-
mească Dieta provincială (Sfatul Ţării), potrivit obiceiurilor vechi şi 
nevoilor de acum ale ţării”. Nici o clipă n-a fost dat uitării acest gând 
mântuitor, dar pentru înfăptuirea lui nu s-a putut face nimic la înce-
put, din pricina că nici Moldovenii înşişi nu-şi dădeau cu toţii seama 
de ceea ce însemnează Autonomia şi Sfatul ţării. Celelalte noroade 
din Basarabia nici nu voiau să audă de aşa ceva. Partidul naţional nu 
s-a putut întări nici el tocmai cum ar fi trebuit, din pricina multor gre-
utăţi. Dar prin luna lui Iulie, când, aşa din senin, a venit la Zemstva 
gubernială a Basarabiei o telegramă dela Rada ucraineană din Chiev, 
în care se cerea ca comisarul gubernial al Basarabiei să ia parte la sfa-
tul comisarilor ucraineni – ceeace însemna că Rada socoteşte Basara-
bia ca o parte a Ucrainei, – mai mulţi fruntaşi din partidul naţional 
precum şi din alte organizaţii din Chişinău, au simţit că e sosită vre-
mea ca ţara să-şi spuie pe faţă dorinţele şi să purceadă la înfăptuirea 
lor. Ideea Sfatului ţării atunci s-a pus într-o formă mai concretă. S-au 
ţinut în casa d-lui Vladimir Herţa câteva consfătuiri la cari au luat 
parte reprezentanţi de-ai tuturor naţionalităţilor şi s-a hotărât alcă‑
tuirea Sfatului ţării, având să fie reprezentată în el fiecare naţionalita-
te în proporţia procentului ei de locuitori (Moldovenii 70%). 

Însă nici de astădată lucrul început n-a putut fi continuat, din 
diferite pricini. Dar ideea mergea înnainte şi ea s-a pus în desbatere 
şi în comitetul partidului naţional, precum şi într-un congres al ţăra-
nilor moldoveni, ţinut la începutul lui Octomvrie. Terenul era întru-
câtva pregătit dinainte, când această idee a început să-i preocupe 
mai puternic pe ostaşii moldoveni din Comitetul central dela Chişinău. 
Când aceştia au hotărât chemarea Congresului ostăşesc dela 20 Oc-
tomvrie, în mintea lor ideea Sfatului Ţării începuse să ia trup. 

Fericiţi ostaşi ai neamului, voi sunteţi aceia cari aţi înfăptuit ide-
ea cea mare a Sfatului Ţării! Cinste vouă! 

Istoria vă va pomeni în veci numele! 
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Congresul ostaşilor moldoveni, proclamând autonomia Basara-
biei, a hotărât totodată şi înfiinţarea Sfatului ţării, în care scop a ales 
şi un Birou de organizare, care s-a pus îndată pe lucru. Preşedinte al 
acestui birou a fost ales sublocotentul Vasile Ţanţu (de profesiune 
învăţător), iar membri ofiţerii şi soldaţii: A. Crihan, G. Pântea, I. Buz-
dugan, Turcuman, Prahniţchi, Siniclii, Sbierea, Ţurcan, Iepure, Cer-
năuţan, Mârza, Tudosie, Morariu şi Ignatiuc. Biroul a lucrat ziua şi 
noaptea pentru organizarea Sfatului ţării, statorind numărul deputa-
ţilor după procentul naţionalităţilor şi pregătind toate proiectele 
trebuitoare pentru începutul lui. 

Fiind toate pregătirile făcute şi mergând mână în mână cu ele şi 
organizarea celui dintâi regiment moldovenesc, Biroul de organizare 
a hotărât ziua de deschidere pe 21 Noemvrie, când creştinii pravo-
slavnici serbează Intrarea în Biserică. 

Zilele dinainte de deschidere erau destul de neliniştite, atât din 
pricina stărilor grele aduse în Rusia întreagă de bolşevici, cât şi din 
pricina că se părea că naţionalităţile străine din Basarabia nu vor să 
ia parte la Sfatul ţării şi nu vor să-l recunoască. Dar Dumnezeu a mu-
iat încetul cu încetul cerbicea celor tari şi i-a adus la calea dreptăţii. 

Ziua de 21 Noemvrie i-a găsit pe toţi fiii Basarabiei într-un gând. 
Ziua de 21 Noemvrie. 
Marea zi de îndoită sărbătoare s-a început cu slujba dumneze-

iască în frumoasa biserică catedrală (Sobor). Niciodată nu s-a mai 
săvârşit până acum în această biserică slujba curat moldovenească. 
Iată că ziua se începe cu o minune: slujeşte însuşi episcopul Gaviil al 
Achermanului, înconjurat de douăzeci de preoţi şi diaconi moldo-
veni, cari fac întreaga slujbă numai în moldoveneşte. Tot în această 
limbă cântă şi corul părintelui Berezovschi, şi cei doi diaconi din 
strana dreaptă: păr. Hodorogea (basarabean) şi păr. Popescu (din 
România). Când am intrat în biserică, arhiereul spunea tocmai: Ale 
tale dintru ale Tale, Ţie aducem de toate şi pentru toate, iar corul în-
cepuse răspunsul: Pre Tine te lăudăm, pre tine bine te cuvântăm. O 
clipă am rămas uimit, mi se părea că am intrat în catedrala din 
Sibiiu.... Mă uit la cor. Între cântăreţi văd aievea pe dl Nicolae Oancea 
dela Braşov, care cântă, dimpreună cu ceilalţi corişti, răspunsurile li-
turgice întocma ca la Sibiiu şi ca la biserica Sfântului Nicolae din 
Braşov. Nu-mi mai pot stăpâni emoţia... De luni de zile n-am mai fost 
la biserică, căci nu puteam înţelege slujba în limbă streină, şi iată-mă 
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acum, în Soborul dela Chişinău, pătruns de aceeaşi credinţă sfântă 
pe care mi-o cobora în suflet slujba românească la Sibiiu, la Braşov, 
la Bucureşti, la Iaşi şi prin toate locurile pe unde am umblat... Voesc 
să-mi ascund lacrimile, dar nu pot. Când, după o vreme de reculege-
re, mă uit împrejur, văd aceeaşi emoţie la toţi credincioşii. Plâng be-
jenarii transilvăneni, bucovineni, munteni şi macedeneni, pe cari 
această slujbă îi transportă departe, în ţara lor – şi plâng de bucurie 
şi moldovenii, cari văd, în sfârşit, cum visul lor vechiu prinde trup... 

Câtă fericire a adus această slujbă în toate sufletele! Ce putere 
mare este cuvântul Domnului spus în limba norodului! 

La sfârşitul slujbei iese din altar părintele protoiereu Andronic 
şi mângăie norodul printr-un cuvânt care a pătruns la inima fiecărui 
ascultător. Cu înfăţişarea lui arhaică, părintele părea un om din vea-
curile trecute, când graiul era mai curat, credinţa mai puternică, şi 
smerenia în faţa lucrurilor sfinte mai deplină. 

Iată cuvântarea părintelui Andronic: 
Astăzi înainte însemnarea bunei voinţi a lui Dumnezeu şi propă-

văduirea mântuirii oamenilor. 
(Troparul praznicului). 
În toate zilele de sărbători mari, este obiceiu a aduce credincio-

şilor hiritisire cu ziua de sărbare. În toate zilele cu lucruri deosebite 
şi înseninătoare, oamenii se hiritisesc unul pe altul. În ziua de astăzi, 
cum după sărbarea bisericească, aşa şi după lucrul aşezării ocârmui-
rii în ţara noastră, care aşezare se înfiinţează în chipul „Sfatului ţă‑
rii”, se cuvine a aduce vouă, fraţilor, îndoită hiritisire pentru aceasta. 
Iubiţilor fraţi moldoveni, vă hiritisim şi zicem: să ne fie de bine cu 
ziua de astăzi; să fie ziua aceasta însemnată şi pentru neamul viitor, 
cum noi înşine, aşa şi acei de pe urma noastră să zică, că în ziua 
aceasta a pus D-zeu cuget bun în inima norodului său. Şi aşa, cum se 
vede, ne sta nouă datorie să vorbim două lucruri: de intrarea Fecioa-
rei în biserică şi de începerea alcătuirii vieţii noastre după aşeză‑
mântul nou, cu cârmuirea de sine şi pe limba norodului moldove-
nesc. Deci socotesc, că nu va fi cu greşeală să cuprindem aceste două 
lucruri într-un cuvânt, că legătura acestor lucruri este nu numai pe 
deasupra, adică prin sosirea sărbării unuia şi a altuia la o zi, dar şi 
mai adâncă prin asemănări din lăuntru. Că de vom voi a sărba numai 
sărbătoarea bisericii, se cuvine să zicem: „Astăzi este înainte însem-
narea bunei voinţi a lui Dumnezeu”. Iară de vom voi a sărba ziua de 
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astăzi numai sărbătoarea ţării, ca o zi adânc înseninătoare pentru 
Moldoveni, oare care cuvânt l-am găsi mai potrivit pentru ziua 
aceasta decât cu care sf. biserică măreşte şi laudă ziua de astăzi. Că 
mi se pare, cum odată tot neamul omenesc de sub jugul păcatului aş‑
teaptă milă dela D-zeu, aşa şi neamul nostru moldovenesc de mult 
aştepta după voinţa lui Dumnezeu, pentru sine, pentru soarta sa mai 
bună. Şi cum atunci prin arătarea sf. Fecioare, n-a sosit îndată şi da-
rul, ci a mai trecut vreme până la naşterea lui Hristos, aşa şi acum 
prin aşezarea „Sfatului ţării”, nu zicem că s-a mântuit norodul mol-
dovenesc de robia sufletească şi trupească, ci numai s-a însemnat o 
cale, un drum de izbăvire. S-au arătat întru întunerecul vieţii noastre 
o zare de lumină, care în viitor ne soleşte o zi mândră şi luminoasă. 
Şi se cuvine nu numai cu nădejde a cugeta de ziua aceea, ci şi toată 
silinţa a pune ca numai decât să dobândim drepturile noastre. Ca 
cugetând la judecata lui D-zeu, cu care s-a strămutat aşezământul 
stăpânirii celei vechi, socotim, că s-a arătat semnul bunei voinţi a lui 
Dumnezeu pentru noi şi a sosit vremea să se şteargă ruşinea părinţi-
lor noştri cum s-a şters a sfinţilor părinţi dumnezeşti Ioachim şi Ana. 
Din partea sărbătorii bisericeşti, vedem pe aceşti părinţi cari şi-au 
adus fiica lor în sfânta biserică, iară mai înainte mult s-au chinuit şi 
au plâns pentru sterpiciunea sa şi lipsa de fiu, căci nerodirea de fiu 
era nu numai lipsa de mângâiere şi sprijinire la bătrâneţe, ci era îna-
intea oamenilor lucru de ruşine şi de defăimare. Din altă parte, din 
partea sărbătorii ţării noastre, vedem rânduri şi şiraguri de buni şi 
străbuni moldoveni, cari mult au plâns pentru sterpiciunea sa şi ne-
rodirea sa. Şi aceasta se cuvine a înţelege duhovniceşte, că, cu trupul 
ei au născut fii şi fiice, iară fiind ei mai jos de cât robii şi roabele, 
când numele Moldoveanului era nume de ruşine şi de ocară, se du-
cea din lumea aceasta cu lacrămi pe feţele lor, de defăimare şi de ne-
norocirea sa. Şi acum zicem, că lacrimile bunilor şi părinţilor noştri 
ne-au adus la starea de astăzi, când norodul moldovenesc stă înain-
tea lui Dumnezeu ca un prunc mic şi fără de răutate. Că cum după 
dezvelirea minţii aşa şi după însuşirile sufletului celui cu blândeţe, 
smerenie, îndurare şi cu simţiri de adîncă omenie norodul moldove-
nesc este ca un prunc întru înţelegerea cea mai bună, care de Hristos 
este însemnată cu cuvintele: „De nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în-
tru împărăţia cerurilor” (Mateiu, 18. 3). 
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Şi cum vedeţi pe sf. Fecioară intrând în sf. biserică, oare nu aşa 
şi ţara noastră ca o pruncă mică este gata să intre ca într-un cort lu-
minat şi împodobit la viaţă cu slobozenie şi cu dreptate? Şi un arhie-
reu ca Zaharia ne întâmpină pe noi ci însuşi Hristos, care viind în 
Nazaret şi deschizând cartea proorocului Isaia, au citit: Duhul Dom-
nului peste mine pentru care m-au uns, bine a vesti săracilor, m-au 
trimis a tămădui pe cei zdrobiţi cu inima, a propovădui robilor slo-
bozirea..., a slobozi pe cei sfărâmaţi întru uşurare (Luca 4, 17-18). Că 
de va zice, cineva, că acest cuvânt înseamnă numai slobozirea din 
robia păcatului, noi tot cu îndrăznire vom zice că Hristos n-au bla-
gloslovit nici au propăvăduit tirănia şi robia, ci au însemnat încă, că 
acestea se află între neamuri păgâneşti, iară nu aşa se cuvine între 
următorii lui Hristos (Luca 22, 25). Pentru aceea noroadele cele lu-
minate cu sf. Evanghelie, datoare sunt să arete duh de frăţie şi iubire. 

Acesta este cuvântul neputinţei noastre pentru ziua de astăzi şi 
îndrăznim după aceasta a deschide gura şi către cei cari au luat în 
mâna lor brazda cârmuirii norodului moldovean. Voi ştiţi, iubiţilor 
fraţi, cât sunt de mari dorinţele şi aşteptările norodului pentru viaţă 
mai bună, deci luaţi în seamă toate semnele mişcării norodului, că el 
cu toată silinţa lui la îmbunătăţirea traiului său vremelnic rămâne 
norod cu cunoştinţă creştinească. Se cuvine dar a hrăni sufletul no-
rodului şi a îmbogăţi a lui cunoştinţă, care lucru poate să dea viaţă 
bună şi statornică. Zicem vouă cu cuvinte bisericeşti: „Plecaţi auzul 
vostru şi ascultaţi ce zice Domnul prin proorocul său; de mă veţi as-
culta, bunătăţile pământului veţi mânca, iară de nu mă veţi asculta, 
sabia lui Dumnezeu vă va mânca pe voi. (proroc. Isaia). Prin Hristos 
ca prin adevărata uşă duceţi norodul la păşunea cea sănătoasă. Şi să 
fie peste lucrul vostru binecuvântarea Domnului; pentru rugăciunea 
preacuratei Maicei lui şi acoperemântul ceriului peste ţara noastră şi 
să fie numele celorce se vor osteni pentru norodul său fără vicleşug 
şi cu dreptate scrisă în istoria neamului nostru şi la Dumnezeu în-
semnate. Scoală-te norod moldovenesc şi înviază şi te va lumina 
Hristos! Amin. 

După ieşirea din biserică 
E o zi frumoasă, cu soare cald. Parcă şi natura simte bucuria zi-

lei. Numerosul public ieşit din biserică se îndreaptă spre localul Sfa-
tului ţării. Nu se poate intra decât cu bilete. La poartă doi ostaşi mol-
doveni, înarmaţi, caută biletele. Pe palat flutură un minunat steag 
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românesc. Nu ştiu cum, dar în clipa în care l-am văzut, am simţit în 
sufletul meu ceva, ce numai odată mi s-a mai întâmplat în viaţă, şi 
anume când, venind pentru întâia oară din Transilvania la Bucureşti, 
am văzut steagul naţional pe palatul regal. Iată, aici suntem şi noi li-
beri, – mi-am zis atunci. Şi acum, când la Bucureşti de un an de zile 
nu mai flutură steagul neamului nostru, iată îl văd ca prin minune, la 
Chişinău, pus de fraţii noştri moldoveni, deşteptaţi la viaţă... Doam-
ne, ce nepătrunse sunt căile Tale, şi prin câte suferinţe şi bucurii ne 
faci să trecem în această viaţă a noastră... 

Cu inima plină de evlavie intrăm în localul parlamentului mol-
dovenesc. Parcă ne temem să nu-l pângărim cu vre-o mişcare sau cu 
vre-o vorbă nepotrivită. Întâlnim atâtea feţe cunoscute printre de-
putaţi şi în public. Le strângem mâna, felicitându-i, şi ei ne sărută ca 
pe nişte fraţi şi ne mângăie: Las'că o să vă bată ceasul şi D-voastră! O 
să răsară şi în Transilvania soarele Dreptăţii!... 

Intrăm în paraclisul din aripa stângă a clădirii. Acolo se începe 
slujba Chemării Duhului Sfânt, prin episcopul Gavriil, însoţit de pre-
oţii cu cari a slujit la Sobor. 

Înainte de slujbă Prea Cuviosul arhimandrit Gurie spune o înăl-
ţătoare cuvântare, pe care nu ne putem opri a o da în întregime: 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
Fraţi Moldoveni, 
Măreţe şi nemaipomenite fapte se fac înaintea ochilor noştri. 

Visurile bătrânilor noştri preoţi şi călugări, ale boerilor moldoveni, 
cari au reposat cu nădejdea lui Dumnezeu, nevăzând împlinirea 
acestor visuri, noi le vedem înfăptuindu-se. Fericiţi sunt ochii noştri 
cari văd ceeace ei n-au văzut. 

Noi vedem făcându-se o mare minune. Învierea din moartea 
politică şi naţională a norodului nostru moldovenesc din Basarabia. 
Mai mult de 400 de ani am fost noi robiţi străinilor şi lipsiţi de viaţă 
naţională. În mulţi din noi era strivit orice simţ de naţionalitate. Cu 
adevărat noi eram oasele cele uscate din tabloul văzut de Iezechiil 
proorocul. Câmpia acoperită cu oase uscate, prevăzută de Iezechiil, a 
preînchipuit moartea politică a norodului ovreesc în robia Vavilonu-
lui. Şi noi, Moldovenii din Basarabia, în robia de 400 de ani, eram oa-
se uscate cu totul, fără semne de viaţă. Şi iată precum în tabloul lui 
Iezechiil, după porunca lui Dumnezeu, ca să proorocească el, fiul 
omului, să învie oasele cele uscate, au început a se apropia oasele 
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unul către altul, fiecare os la încheietura sa şi s-au acoperit cu vine, 
carne şi piele; aşa şi Moldovenii, acum opt luni, au început a se adu-
na din toate părţile unul către altul, fîeştecare la locul lui şi sau or-
ganizat într-un trup. 

Oasele uscate s-au acoperit cu vine, carne şi piele. Organismul 
moldovenesc s-a format. El mai are nevoe de un duh de viaţă, de su-
flet. Acest duh de viaţă suflet viu, este Sfatul ţării. Precum sufletul 
mişcă şi poartă trupul, asemenea şi Sfatul ţării va întruni şi va con-
duce pe tot norodul basarabean, pe tot norodul moldovenesc. 

Prin alcătuirea Sfatului ţării, noi luăm în mâinile noastre pute-
rea ocârmuirii, intrăm în drepturile de autonomie a Basarabiei. De 
asemenea putere de ocârmuire noi cu toţii suntem dornici, căci ve-
dem împlinindu-se cuvintele scripturii sfinte: „Cei cari n-au ocârmu-
ire, cad ca frunzile copacului în timpul de toamnă. Toţi ne-am sătu-
rat de anarhia care domneşte în ţară şi vrem să avem stăpân care să 
facă rânduială, să introducă în viaţa noastră respectul către legi şi 
cunoştinţa de stăpân. Însă ca să ţinem autonomia, trebuie să ne fa-
cem vrednici, de a o purta, de a o păstra. Îmi aduc aminte din istoria 
neamului nostru, că de multe ori mai marii noştri erau vinovaţi că 
străinii apucau stăpânirea asupra noastră Domnii şi boerii ţării se 
certau întru sine, plini fiind de iubire de stăpânire, de iubire de cin-
ste mai mult decât de iubire de ţară, de iubire de binele şi folosul no-
rodului. Învrăjbiţii chemau şi unii şi alţii pe străini în ajutor împotri-
va fraţilor lor. Unii chiemau pe Turci şi Tătari, iară alţii pe Leşi. Strei-
nii puneau mâna pe stăpânire. Amintesc aceasta nu pentru ca să în-
josesc neamul, ci ca pildă de învăţătură pentru cei cari sunt chiemaţi 
astăzi să iee stăpânirea asupra norodului. Sfatul ţării, în lucrările sa-
le, trebue să fie condus numai de binele şi folosul norodului 

Între membrii sfatului să nu fie împărechieri, invidie, ură, iubire 
de mărire şi aşa înainte, ci să fie în inimile lor gătire de a jertfi inte-
resele lor binelui obştesc. Căci dacă va fi între dânşii sfadă, ei nu vor 
putea introduce în viaţa obştească rânduială, nu vor putea apăra în 
ţară dreptatea pe temeiul frăţiei şi libertăţii, se vor arăta nevrednici 
de ocârmuire. 

Cunoscând bine bunăvoinţa lui Dumnezeu, care s-a arătat nouă 
în toate ce s-a făcut şi crezând, ca adevăraţi Moldoveni şi creştini, că 
fără Dumnezeu nimic nu poate să sporească, organizatorii Sfatului 
aţi chemat pe Preosfinţitul Stăpân şi pe preoţii norodului ca să che-
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me ajutorul şi blagoslovenia lui Dumnezeu şi a Maicei lui Dumnezeu 
asupra lucrărilor Sfatului ţării. 

Deci să ne rugăm Domnului Dumnezeu şi Preacuratei Maicei 
Lui, ca să fie în Sfatul ţării bună înţelegere şi unire, casă le dăruească 
cuvenita înţelepciune pentru a înfăptui în viaţa noastră obştească 
dreptatea pe temeiul libertăţii şi frăţiei. Amin. 

După predica păr. Gurie, care a atins puternic coardele inimei 
tuturora, s-a săvârşit slujba, iarăş întreagă în limba moldovenească. 
La sfârşit episcopul Gavriil, care e rus de naştere, a ţinut să spuie şi P. 
S. Sa o cuvântare în limba moldovenească, pe care numai în vremea 
din urmă a învăţat-o. P. S. Sa a spus următoarele: Hiritisesc pe Mol-
doveni pentru autonomia Basarabiei. Dumnezeu să le ajute. Sfatul ţă-
rii întru mulţi ani! 

După aceasta lumea a ieşit din paraclis în culoarele cele largi, 
unde a fost adus de câţiva soldaţi steagul naţional al regimentului 
moldovenesc. El e sfinţit cu aghiasmâ de cătră P.S. Gavriil. Corul pă‑
rintelui Berizovschi cântă Deşteaptă-te Române şi Pe-al nostru steag e 
scris unire, iar publicul strigă din răsputeri ura, trăească! Publicul iese 
apoi în balcon, ca să privească defilarea regimentului moldovenesc şi 
a altor trupe străine venite să dea cinstea cuvenită Sfatului ţării. 

După aceasta, la orele două, deputaţii şi publicul iau loc în sala 
cea mare, pentru a începe şedinţa de deschidere a Sfatului ţării. 

 

Deschiderea şedinţei  
Norodul trece în sala de şedinţe. Primele două rânduri de scau-

ne sunt pentru deputaţi, celelalte pentru public. În dreapta şi în stân-
ga mesei prezidenţiale sunt două bănci pentru gazetari. Între aceştia 
sunt şi refugiaţi din Transilvania, Bucovina şi România. 

D. N.N. Alexandri, cel mai în vârstă dintre deputaţi, ocupă locul 
de preşedinte spunând cuvintele: „Domnilor deputaţi! Declar şedin-
ţa Sfatului Ţării deschisă!” Ca la un semn, deodată, toţi deputaţii şi 
norodul de faţă se ridică în picioare şi bate furtunos din palme, stri-
gând: „Să trăească Basarabia autonomă”, „Să trăească Democraţia”, 
„Trăească republica Basarabiei”! 

E o însufleţire nemaipomenită vreodată. Corul intonează atunci, 
din nou, în accente deosebit de puternice, Deşteaptă-te Române! 
Lumea aplaudă nebună! Pentru întâia oară se aude în Basarabia şi 
strofa: 
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Români din patru unghiuri  
Acum, ori niciodată, 
Uniţi-vă în cuget, 
Uniţi-va-n simţiri. 
Cuvintele acestea au străbătut prin mulţime ca un fior electric. 

Din ochii tuturor ţâşnesc lacrimi. Mulţi izbucnesc într-un plâns cu 
hohot. Refugiaţii îşi ascund feţele în batiste, preşedintele Sfatului îşi 
muşcă buzele încercând să-şi oprească lacrimile, arhimandritul 
Gurie, deputatul Pelivan, doamna Dr. Alistar şi atâţia alţii plâng ca 
nişte copii, în vreme ce accentele cântecului revoluţionar dela 1848 
aprind în toate sufletele văpaia iubirii de neam, care de acum nu se 
va mai stânge niciodată. 

După potolirea acestui uragan de simţiminte, de lacrimi şi de 
urale, preşedintele de vârstă propune ca Sfatul să-şi aleagă prin vo-
tare, un preşedinte. Votează 95 de deputaţi. Numărându-se voturile, 
se declară ales cu unanimitatea voturilor d. Ioan Inculeţ. Sala izbuc-
neşte în aplauze. Deputata moldovancă, doamna Dr. Alistar, îmbră‑
cată în costum naţional, îi aşează preşedintelui peste piept o minu-
nată eşarpă tricoloră. Se pornesc din nou uralele şi aplauzele. După 
contenirea lor preşedintele spune următoarea cuvântare: 

Cuvântarea Preşedintelui. 
„Grajdanilor deputaţi, Republica rusească e cuprinsă de anarhie 

şi scăparea este numai în organizarea fiecărei provincii a Rusiei. 
Trebue să punem frâu anarhiei, care începe şi în Basarabia. Munca 
poporului strânsă începe să se risipească. Sfatul Ţării trebue să aibă 
grijă de ea. Tot el trebue să cheme Adunarea Întemeietoare a Basa-
rabiei. De acum încolo tot pământul şi toată voia să fie ale norodului 
muncitor. „Pământ şi voie”, iată ţinta Sfatului ţării. Să luăm măsuri ca 
să păstrăm pădurile şi toată averea, care acum se fură. Sfatul ţării 
mai trebue să ia în mână aprovizionarea ţării, fiindcă altfel poate la 1 
Ianuarie ori 1 Fevruarie vom rămânea fără pâine. Armata demobili-
zată se va întoarce acasă şi atunci moscalii flămânzi vor prăda ţara. 
Sfatul mai trebue să garanteze drepturile naţiunilor mai mici din Ba-
sarabia. Să mai garanteze lucrul oraşelor şi al Zemstvelor. Vieaţa să 
fie pusă pe baza păstrării legilor, iar legile să fie apropiate de cunoş‑
tinţa norodului. Să facem slobozenia cuvântului, a adunărilor, a gre-
velor”. Cere apoi cetăţenilor să sprijine Sfatul Ţării şi încheie spu-
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nând: „Slobozeniile dobândite cu mult sânge frăţesc nu le-om scăpa 
din mânile noastre!” 

Spune apoi din nou acestea şi în ruseşte. Deputaţii şi publicul 
aplaudă viu pe preşedinte. 

Hiritisirile. 
După mântuirea cuvântului de deschidere al preşedintelui, în-

cep hiritisirile, potrivit unei rânduieli de mai înainte întocmite. Cel 
dintâi vorbitor este domnul P.N. Halippa, care în numele partidului 
naţional moldovenesc, a spus următoarea cuvântare înflăcărată: 

Cinstită adunare, am fericire să înfăţişez în această cinstită adu-
nare partidul moldovenesc organizat. În acest partid naţional eu văd 
întrupate toate aspiraţiile naţionale ale neamului moldovenesc (apla-
uze frenetice). Domnilor deputaţi. Acum 8 luni când la noi toţi şovă‑
iau, când toţi se scăldau în apele unui internaţionalism bolnăvicios 
provocat de revoluţia rusească, noi am fost aceia cari am ridicat mai 
întâi steagul naţional, călăuzit de ideia iubirii de patrie adecă de pă‑
mântul nostru moldovenesc. Această ideie a fost îmbrăţişată cu căl-
dură de noi, cari n-am zăbovit a o sămăna plini de încredere prin 
toate colţurile pământului dintre Prut şi Nistru. Munca era grea, căci 
poporul zăcea amorţit încă de lanţurile robiei, iar aceste lanţuri şti-
am că se pilesc numai cu mare încetineală. Chiar dela început s-au 
găsit foarte mulţi Moldoveni, cari ne spuneau că pornim o lucrare 
zadarnică, deoarece simţirile poporului moldovenesc sunt întuneca-
te. Şi dacă astăzi vedem că aceste grele lanţuri de robie s-au rupt şi 
neamul nostru s-a trezit la vieaţă, trebuie să mărturisesc că o parte 
de vrednicie o are şi partidul naţional, care prin părtaşii săi a pilit 
stăruitor aceste lovituri. Partidul naţional a tăiat obloanele de fier 
ale temniţei în care gemea neamul nostru şi astăzi noi am ajuns o ţa-
ră liberă şi autonomă. Poate în curând împrejurările ne vor împinge 
spre republică. Pot s-o spun, că acesta este şi visul partidului naţio-
nal. Ne trebuie însă o unitate de voinţă naţională precum şi înţelege-
re între feluritele popoare, căci numai prin naţionalizarea vieţii 
singuraticelor popoare şi prin federalizarea ţărilor se va putea mân-
tui şi marea republică rusească. Partidul naţional nu are scopuri şo-
viniste, ci el vrea să se pună în strânsă legătură cu toate naţiile mai 
mici, ca împreună cu ele să lucreze pentru consolidarea ţării (aplau-
ze). Noi vrem să trăim în bună frăţie cu toţi locuitori de limbă străină 
şi de aceia îi poftim să se organizeze şi ei. Socotesc însă de nevoie să 
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declar, că noi prin partidul naţional înfăţişăm naţiunea moldoveneas-
că (aplauze). În aceeaş vreme însă adaog, că e departe de noi gândul 
de-a robi pe alţii, ci dimpotrivă vrem să lucrăm în Sfatul Ţării pentru 
procopsirea tuturor naţiilor din Basarabia, cari şi ele au dreptul să 
trăească în cuprinsul ei primitor. Cu aceste gânduri strig: trăească 
Sfatul Ţării, trăească Basarabia slobodă ca chezăşie a republicei de-
mocratice federative ruseşti, (aplauze prelungite). 

În numele partidului ţărănesc a vorbit domnul P. Erhan, mem-
bru al Upravei Zemstvei Guberniale şi preşedinte al Sfatului ţără‑
nesc. 

D-sa spune că Sfatul ţăranilor basarabeni l-a îndatorit să înfăţi-
şeze aici durerile acestei nenorocite clase, cu a cărei soartă nu şi-a 
bătut până acuma nimene capul. Ţărănimea s-a ocupat din cele din-
tâi zile ale revoluţiei ruse, cu acele chestiuni, cari vor forma progra-
mul Sfatului ţării. Ţăranii sânt pentru republică federativă şi pentru 
încheierea cât mai grabnică a unei păci durabile şi cinstite. Ei se roa-
gă din toată inima, ca Sfatul ţării să pornească lupta împotriva incul-
turii şi a întunericului, care a stăpânit până acuma norodul. Pămân-
tul ţării, cu toate bogăţiile pe cari le cuprinde trebue să fie în mânile 
ţărănimii muncitoare. Comitetul ţărănesc nu face deosebire între na-
ţiuni; el grijeşte de interesele tuturor naţiunilor, potrivit formulei 
revoluţionare: libertate, egalitate, fraternitate. 

Doreşte ca Sfatul ţării să fie deschis într-un ceas bun, şi e deplin 
încredinţat de izbânda lui, deoarece calea apucată de Basarabeni, e 
calea cea dreaptă, pe care merg toate noroadele marei Rusiei. 

În numele Comitetului ostaşilor moldoveni a vorbit pe limba ru-
sească locotenentul Cotoros. 

D-sa salută Sfatul ţării, ca pe unicul şi adevăratul stăpân al Ba-
sarabiei. Deschiderea Sfatului Ţării se face într-o vreme foarte grea, 
într-o vreme în care e pusă în joc soarta popoarelor întregi, în vre-
mea anarhiei lui Lenin. Sfatul ţării e chemat să facă rânduială aici, în 
Basarabia. El a venit la timp. Deviza de care va fi condus, va fi deviza 
revoluţiei. Sfatul Ţării se alcătuieşte în partea cea mai mare din ele-
mente ieşite din revoluţia rusă, de aceea va trebui să dea pământul 
ţăranilor muncitori. Aceasta o cer soldaţii, din cari partea cea mai 
mare sunt ţărani şi muncitori. 

În numele oraşului Chişinău a hiritisit Sfatul Ţării primarul Al. 
K. Schmidt tot în limba rusească. 
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D-sa crede că Sfatul ţării va scoate ţara din anarhia nemaipo-
menită, care stăpâneşte astăzi în Rusia şi în Basarabia. Se bucură de 
hotărârea Sfatului ţării, de a cinsti deopotrivă toate naţionalităţile 
ţării. Rusia va fi republică federativă şi Basarabia va fi autonomă. Nu 
vor mai exista popoare stăpânitoare şi popoare stăpânite. În mo-
mentele acestea fericite, pe care le petrece Basarabia, n avem voie să 
uităm de patria mare. Rusia care ne-a dat libertăţile acestea. Prima-
rul capitalei Basarabiei asigură, că oraşul va da tot sprijinul Ţării. 

Pentru Biroul de organizare al Sfatului Ţării, a vorbit preşedin-
tele V. Ţanţu. sublocotenent şi învăţător. Domnia sa a spus următoa-
rele: 

Domnilor deputaţi, cinstită adunare. Sunt nespus de fericit, când 
văd astăzi visul nostru îndeplinit. Felicit Sfatul Ţării în numele şoimi-
lor moldoveni, cari departe de ţară, purtau la sânul lor ideia despre 
Sfatul Ţării. Luptând la front, de câte ori nu ne-am gândit la acest 
Sfat, pe care-l aşteptam cu nerăbdare dar el nu ieşia la viaţă. Atunci 
noi ostaşii ne-am hotărât să venim la Chişinău, unde să pornim la lu-
crul cel mare. Cu mijloace smerite ne-am silit să muncim, ca vâslaşul 
care-şi porneşte printre valuri luntrea sa ca să ajungă la ţărmurele si-
guranţei. Azi suntem acolo cu ajutorul lui Dumnezeu, şi noi cari am 
pregătit toate lucrările pentru întrunirea acestui Sfat, vă dăm cârma 
luntrei în mânile D-voastră să duceţi luntrea Ţării acolo, unde doresc 
şi aşteaptă adevăraţii ei fii. Din partea noastră dorim sfatului Ţării 
spor la muncă în folosul Basarabiei, ca fraţii noştri dela front s-o vadă 
scutită de boalele cari bântuie azi în cuprinsul ei (aplauze repetate). 

În numele Sfatului deputaţilor muncitorilor şi soldaţilor din Ba-
sarabia, vorbeşte în limba rusească d-nul Dobrovolschi, care spune 
următoarele: 

Dreptul popoarelor, de a-şi croi singure soarta, a fost proclamat 
de revoluţia rusă, şi dacă se poate azi pune în aplicare acest drept, 
un merit destul de însemnat revine sfaturilor moldoveneşti, pe care 
le reprezintă domnia sa. 

Sfatul muncitoresc va sprijini Sfatul ţării, deoarece el e clădit pe 
aceeaş platformă revoluţionară, pe care sânt întemeiate şi sfaturile 
muncitoreşti. 

Împuternicitul Comitetului pentru paza revoluţiei hiritiseşte 
Sfatul ţării, care va trebui neapărat să pornească lupta împotriva 
anarhiei. O astfel de luptă a început şi comitetul pe care îl reprezintă, 
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dară ea n-a dat până acuma roadele dorite, deoarece a lipsit o orga-
nizaţie a puterilor pe cari le înfăţişează el. Crede că această organiza-
ţie va fi în stare să o facă Sfatul ţării, cu al cărui ajutor, lupta aceasta 
va fi dusă la ţânta dorită. Toate privirile trebue îndreptate asupra ţă‑
ranilor şi muncitorilor, cari sufăr mai mult. Pentru aceasta avem ne-
voie de unitatea frontului revoluţionar. 

Domnul Luţenco, împuternicitul Radei ucrainene soldăţeşti din 
Odessa e primit de adunarea sfetnicilor cu bătăi de palme. D-sa vor-
beşte despre legăturile vechi ale Ucrainenilor cu Moldovenii şi de 
aceleaşi idealuri cari leagă popoarele acestea. Critică centralismul 
rus, susţinut de vechiul ţarism, precum şi centralismul susţinut de 
fostul prim-ministru, Kerenski. Dacă n-a fost în stare să ne lege 
Moscva, cu atât mai puţin ne-a lega Petrogradul, un oraş lipsit de ori-
ce duh, de orice idealuri. Singuri trebue să ne croim soarta. Trebue 
să ne organizăm, să ne întărim, să alcătuim armate naţionale, căci 
numai astfel vom fi luaţi în seamă. Rusia, care tot dă îndărăt ca racul, 
poate fi scăpată numai prin federaţia tuturor popoarelor ei. Amin-
tind încă odată legăturile istorice, doreşte toate cele bune Moldovei 
redeşteptate, Moldovei care a dat Ucrainei pe unul din cei mai mari 
oameni ai ei, pe Petru Movilă. Ucraina va lupta pentru idealul ei na-
ţional şi va lupta până la cea de pe urmă picătură de sânge, asigu-
rând astfel şi libertatea noului stat moldovenesc. Numai peste mor-
mintele noastre va trece duşmanul nostru comun. Cuvântarea d-lui 
Dr. Luţenco a fost urmată de lungi şi călduroase aplauze. 

În numele Corpului judecătorilor a vorbit domnul Luzghin. D-sa 
îşi arată credinţa că Sfatul ţării va păşi pe calea legii, fără care nu se 
poate trăi. Răspunderea pe care o ia e foarte mare, de aceea trebuie 
să-l sprijinim toţi. Sfatul ţării să lucreze şi pentru trezirea simţămân-
tului iubirii de patrie, care astăzi nu este aproape de loc cunoscut în 
Rusia. Doreşte ca soarele răsărit azi să strălucească în veci asupra 
bogatei şi frumoasei Basarabii. 

În numele sfaturilor muncitoreşti şi soldăţeşti ale oraşului Chişi-
nău vorbeşte d. dr. Neselson. El salută Sfatul ţării, format în aceste 
grele vremuri ale anarhiei. Adresându-se domnului preşedinte Incu-
leţ, îi spune că lucrul cel mai de seamă al Sfatului ţării va trebui să fie 
lupta cea mai crâncenă împotriva contrarevoluţionarilor. Ţara tre-
bue curăţită de toate aceste puteri ale întunerecului. Întinzând pre-
şedintelui mâna, d. Neselson spune, că e încredinţat că se vor găsi 
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destui oameni destoinici în acest Sfat, cari, împreună cu sfaturile 
muncitoreşti şi soldăţeşti, vor fi în stare să întărească începuturile 
făcute de revoluţie, şi să meargă înainte în munca lor binefăcătoare 
pentru popor. 

În numele Comitetului central moldovenesc ostăşesc, a vorbit 
preşedintele Pântea în limba rusească spunând că are cea mai depli-
nă încredere în înţelepciunea Sfatului ţării, care va face din până 
acum nenorocita Basarabie, o ţară fericită bine organizată care va 
putea sluji ca pildă celorlalte ţări. Sfârşeşte vorbirea, cu un puternic: 
trăiască Basarabia, trăiască popoarele libere ale Rusiei federative! 

Împuternicitul fracţiei ucrainene din Basarabia, d-nul Matkie-
vici, salută în numele Ucrainenilor basarabeni, primul sfat al liberei 
republici Basarabia în nădejdea că el va înfăptui toate principiile ri-
dicate de democraţia revoluţionară a Rusiei. 

În numele Socialiştilor revoluţionari a vorbit domnul Cogan, ca-
re a spus că nu mai poate fi vorba de popoare stăpânitoare şi popoa-
re slabe. Toate popoarele au aceleaşi drepturi. Stând pe acest punct 
de vedere şi partidul, pe care îl reprezintă, el se află în starea fericită 
de a putea înştiinţa Sfatul ţării, că partidul socialiştilor revoluţionari 
a primit în al doilea congres al său rezoluţia despre autonomia naţi-
onală şi teritorială a Basarabiei. Declaraţia aceasta a fost însoţită de 
puternice aplauze ale deputaţilor şi ale publicului. 

În numele Ligei culturale a femeilor moldovence din Basarabia, a 
vorbit doamna Dr. Elena Alistar. Dânsa care este şi deputat, s-a înfă‑
ţişat într-un frumos costum naţional, privit cu plăcere şi mândrie din 
partea tuturora. D-sa a zis: 

Revoluţia rusească ne-a găsit pe noi, femeile, neorganizate. De 
aceea acum o lună şi jumătate ne-a venit la câteva din noi ideia să 
adunăm într-o obşte pe toate Moldovencele, cu atât mai vârtos că 
prin revoluţie am ajuns şi noi femeile la dreptul de vot. Aşa s-a alcă‑
tuit Liga Culturală a Femeilor Moldovence, care şi-a făcut un program 
larg de muncă. Dar cea mai mare ţintă a ei este aceea, de-a lucra pen-
tru ridicarea culturei femeilor noastre prin toate mijloacele. Se ştie, 
că prin rânduiala firii, femeile sânt mai aproape de copii. Dela price-
perea şi hărnicia lor atârnă şi creşterea bună a copiilor în folosul şi 
spre întărirea patriei noastre. Dar iubirea de patrie trebuie să fie mai 
întâi în inima femeilor, căci fără de aceasta nici copiii nu vor eşi oa-
meni cum se cade. Patriotismul se întăreşte prin cultură în limba 
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noastră. Iată de ce vrem noi să ducem mai departe cultura femeilor 
moldovence. Prin răspândirea culturii între femei, noi pregătim ge-
neraţii luminate în folosul patriei noastre. În munca aceasta credem, 
că vom primi ajutor şi dela Sfatul Ţării, care vrea să îndeplinească 
toate dorinţele norodului. În nădejdea aceasta vă poftesc spor şi ani 
mulţi (aplauze prelungite). 

Doamna Dr. Alistar tălmăceşte apoi pe scurt şi în limba ruseas-
că cuvântarea D-sale. 

În numele ostaşilor moldoveni de pe frontul românesc, Domnul 
sublocotenent G. Mare spune: 

Fraţilor deputaţi! Istoria neamului nostru ne arată, că sute de 
ani noi am fost călcaţi şi robiţi de multe naţii străine. Am fost cutro-
piţi de Huni, de Tătari, de Turci şi de alte seminţii, cari toate ne-au 
jăfuit şi ne-au asuprit. Dar Dumnezeu ne-a ajutat după atâta urgie să 
ajungem ziua de azi, care este cea mai însemnată în istoria Basarabi-
ei. Astăzi, domnilor deputaţi, D-voastră puneţi piatra cea dintâi a fe-
ricirei poporului şi dovediţi, că v-aţi hotărât să vă conduceţi singuri 
şi să vă faceţi traiul aşa cum vă place. Dar să ţineţi minte, că trebue 
încă multă luptă pentru întărirea slobozeniei dobândite. Ziua de azi 
e aşa de mare că şi soarele se uită la Dvoastră. Aşa să fiţi şi Dvoastră 
ca soarele, spre care se uită cu încredere şi cu nădejde tot poporul. 
Să fiţi pătrunşi de cele două iubiri cari sânt cele mai sfinte: iubirea 
de mamă şi de naţiune. Să ne hotărâm de azi înainte, că mai bine să 
nu mai fim decât să ne conducă alte popoare, cari să ne ia sângele şi 
sudoarea noastră (aplauze puternice)! 

Pe frontul românesc sunt peste 100 de mii de Moldoveni, cari 
se uită spre D-stră cu lacrimi de bucurie în ochi. Azi mulţi din nea-
mul nostru plâng de înduioşare, că Basarabia noastră a ajuns să-şi 
croiască singură soarta. Vă doresc să duceţi la îndeplinire sarcina 
primită pentru norod. Toţi ostaşii moldoveni vă doresc spor la lucru. 
Să trăiască Basarabia autonomă şi Sfatul Ţării, care s-a hotărât s-o 
conducă (aplauze prelungite). 

În numele partidului social-democrat rus vorbeşte d-na N. E. 
Grinfeld, care face o paralelă între Rusia ţarismului şi Rusia de azi. În 
Rusia veche cele mai asuprite popoare au fost Moldovenii şi Evreii. 
Ei n-aveau voie să se folosească de limba lor. Azi situaţia s-a îmbună‑
tăţit, dar ca să rămâie aceste libertăţi, trebue să lucrăm într acolo, ca 
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Rusia să rămâie unită. Trăiască Rusia unită! Trăiască Basarabia au-
tonomă, sânt ultimele cuvinte ale doamnei Grinfeld. 

În numele partidului naţional polon vorbeşte domnul Pomorski. 
El salută Sfatul Ţării şi crede că va fi cea mai bună înţelegere între 
Moldoveni, stăpânii ţării, şi celelalte naţionalităţi. 

În numele Grecilor a vorbit d. Sinadino, făcând urări. 
În numele Bulgarilor şi Găgăuzilor a vorbit d-l Stoianov, spu-

nând că popoarele pe cari le reprezintă se bucură de deschiderea 
Sfatului Ţării. 

Împuternicitul evreilor proletari uniţi în partidul Bund, d-nul S. 
L. Covarski, salută organizarea Sfatului Ţării în aceste vremuri grele 
şi spune, că Sfatul Ţării va avea numai atuncia viaţă trainică, dacă se 
va baza pe masele largi ale tuturor popoarelor, pe care le-a unit 
soarta istorică în graniţele acestei ţări. Iar aceasta se va face numai 
atuncia dacă Sfatul Ţării va fi condus de ideile revoluţiei ruse. Crede 
că Sfatul Ţării nu va restrânge drepturile naţionalităţilor mai mici, 
nici în privinţa culturală, nici în privinţa economică, şi va griji de in-
teresele clasei muncitoare. Numai dacă va lucra Sfatul Ţării în sensul 
acesta, va putea să puie capăt anarhiei şi numai având încrederea tu-
turora va fi adevărat stăpân al Basarabiei democratice. 

În numele celui dintâi regiment (polc) al oştirii naţionale moldo-
veneşti a vorbit locotenentul Cazacu astfel: 

Întâiul regiment moldovenesc din Basarabia, aduce salutul său 
pentru Sfatul Ţării. Conştiinţa noastră cea mai curată, o aducem pe 
altarul neamului. Şi noi jurăm pe mormântul strămoşilor noştri că 
vom lupta până la cea din urmă picătură de sânge, pentru drepturile 
câştigate cu atâta greu şi după atâta robie (aplauze frenetice). Nu 
vom mai lăsa pe nimeni să ne desbine (aplauze îndelungate)! 

Tot în numele I. regiment moldovenesc mai vorbeşte şi ostaşul 
Ilie Cătărău zicând: 

Cu simţ de adâncă smerenie mă închin celui dintâi Sfat al Ţării 
pentru Republica Basarabiei. Toţi oştenii sânt încredinţaţi că liberta-
tea dobândită va fi întrebuinţată pentru binele norodului. De aceia noi 
vom sprijini toate lucrările acestui Sfat, căruia îi dorim izbândă depli-
nă. (Aplauze). Vorbitorul încheie cu câteva cuvinte spuse în ruseşte. 

În numele partidului poporal-socialist vorbeşte în limba ruseas-
că ofiţerul Dr. G.A. Stern care termină cu aceste cuvinte moldove-
neşti: Dai Dumnedzău să sie ghine (aplauze). 
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Şedinţa de după amiazi. 
La ceasurile 4 după amiazi preşedintele ridică şedinţa pentru o 

jumătate de ceas. După deschiderea din nou a şedinţei, se citesc te-
legramele sosite pe numele Sfatului Ţării, şi anume dela: 

Comitetul naţional din Bender, 
Zemstva ţinutală din Cahul, 
Organizaţia moldovenească din Sevastopol, 
Membrii reuniunei guberniale din ţinutul Orheiului, Comisiunea 

şcolară din ţinutul Bălţilor, 
Secţia comitetului naţional din ţinutul Bălţilor, 
Ucrainenii din armata IV.  
Organizaţia militară moldovenească dela Bălţi, 
Armata IV. 
Comitetul de voloste dela Coste şti. 
După acestea urmează mai departe salutările (hiritisirile).  
În numele partidului naţional moldovenesc din Bolgrad, ia cu-

vântul judecătorul Ioan Pelivan, care a spus următoarea frumoasă 
vorbire ascultată de toţi cu mare evlavie: 

Onorată adunare. Prea cinstiţilor deputaţi! Astăzi e cea mai în-
semnată zi din istoria neamului moldovenesc. A fost pierdut acest 
neam, dar azi el s-a găsit pe sine. A fost înmormântat, dar azi a înviat 
din mormânt. Toţi Moldovenii au simţit o negrăită bucurie, când au 
văzut steagul naţional deasupra acestui palat. Azi se întrupează visu-
rile părinţilor şi buneilor noştri şi nădejdile tuturor fruntaşilor neamu-
lui nostru, scohorâţi în mormânt cu inima îndurerată. 

Lăsaţi-mă să mă întorc în aceste clipe istorice, înapoi la istoria 
noastră plină de dureri şi de lacrimi. În anul 1812 noi am fost rupţi 
din trupul Moldovei şi alipiţi la împărăţia rusească. Întotdeauna s-a 
întâmplat aşa în trecutul nostru; când se luptau între olaltă cei doi 
hoţi: Rusul şi Turcul, nu suferia vreunul din ei, ci sărmanul nostru 
neam moldovenesc. Aşa şi la 1812, lui i s-a rupt o coastă din trup, ca 
să i se dea Ţarului rusesc. Fruntaşii poporului de atunci s-au umplut 
de groază. Căci deşi Moldova era încâtva sub ascultarea Turcilor, 
totuş ea era slobodă. Adevărat că Turcul lua zeciuială de pe popor 
din toată agonisita lui; dar Turcul era cinstit. El ne jefuia, dar nu se 
băga cu cişmele lui murdare în sufletul nostru strămoşesc (aplauze). 
Turcul ne lăsa să ne rugăm la Dumnezeu în limba noastră şi în bise-
ricile noastre, de care nu s-a atins. Turcul ne lăsa şcoala noastră aşa 
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cum o aveam din strămoşi cu limba noastră dulce. El nu ne silia să 
învăţăm turceşte. Tot aşa era şi la judecătorie şi la ocârmuire. Noi ne 
aveam legile loastre vechi după care ne povăţuiam, ne aveam jude-
cătorii noştri moldoveni, pe cari îi alegeam noi, după rânduielile 
moştenite din bătrâni. Diregătorii erau cu dragoste pentru popor, 
căci erau ridicaţi la cinste tot din mijlocul lui. Şi era bine aşa. De ace-
ea, când s-a aflat la 1812 că partea cea mai mănoasă a Moldovei tre-
buie să treacă la Rusia, strămoşii noştri s-au cutremurat. Ei ştiau că 
în Rusia ţărănimea era roabă, că ea se vindea cum se vând vitele. Mai 
slobodă era ţărănimea în Moldova decât în Rusia. Ţarul Alexandru I 
„cel binecuvântat” ne-a dat, ce e drept, la 1818 autonomie, dar peste 
zece mi, la 1828, ţarul Nicolae I, care era un duşman al libertăţii, 
ne-a luat-o îndărăt. 

De atunci începe vremea de suferinţă a neamului nostru. Călăii 
ţarismului usesc au pornit să ne fure sufletul, să ne isgonească limba 
din biserică, din şcoală, din administraţie, ca ea să piară cu totul. Ru-
sificatorii neînduplecaţi ne-au batjocurii numele de Moldovan, 
scoborându-l în noroiu, deopotrivă cu numele de bou. Au stricat tot 
ce ne putea aminti de trecutul nostru de stăpâni în ţara aceasta. Au 
stâlcit frumoasele nume de familii, au schimbat până şi numele ora-
şelor, ale satelor şi ale tuturor lucrurilor, cari puteau dovedi că aici a 
trăit un popor de sine stătători. 

Dar ideia de autonomie a poporului nostru n-a putut fi cu totul 
desfiinţată căci au rămas hârtii şi mărturii vechi: hrisoavele lui Ma-
vrocordat şi legile lui Donici, cari spun că prin aceste locuri a fost 
odată Moldova cu legile şi obiceiurile noastre strămoşeşti şi cu stă‑
pânire moldovenească. Istoria ne mai arată că ea s-a păstrat în cărţi-
le unor scriitori basarabeni, cari ar face cinste oricărui popor, cum 
sunt cavaler Stamati, Donici, Sârbu, Hâjdău şi alţii. Poate veţi fi auzit 
de marele nostru scriitor Alecu Russo, cu Cântarea României, în care 
ai plânge soarta Moldovenilor, cari din pricina neunirii au ajuns slu-
gile străinilor. Asemenea mă gândesc şi la alt fiu al ţării noastre, 
D. Moruzi, cu scrierea lui Pribegi în ţară răpită, o Evanghelie a mol-
dovenilor pe care trebuie s-o cetească fiecare din noi. 

Prin scriitorii aceştia mai trăia sufletul nostru şi nădejdea într-o 
mântuire. Vreme îndelungată a trebuit să pătimim şi abia la 1905 în-
cepe, smerită, o mişcare naţională moldovenească. Atunci s-a în-
jghebat un cerc de propagandă a limbei strămoşeşti. Până atunci se 
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socotia ca o mare ruşine să vorbeşti moldoveneşte şi cu câtă durere 
nu vedeam chiar pe Moldoveni, zicându-ne că nu-i frumos să vor-
beşti în limba moldovenească, care este o limbă proastă. A trebuit să 
vie revoluţia aceasta crâncenă de acum care să ne spună, că avem şi 
noi drept la viaţa naţională. Ideea aceasta a fost prinsă de ostaşii 
noştri şi ei au răspândit-o pretutindeni, lucrând cu stăruinţă pentru 
înfăptuirea ei. Numele lor trebuie scrise cu litere de aur în istoria 
neamului nostru (aplauze şi ovaţiuni). Fără de ei, congresul ostăşesc 
din Octombre, care a declarat autonomia Basarabiei, nu s-ar fi ţinut. 
Fără ei, domnilor deputaţi, D-voastră nu v-aţi fi strâns azi aici, în Sfa-
tul Ţării. (Strigăte de bravo şi ura). Aceşti moştenitori ai marelui 
voevod Ştefan şi-au luat sarcina grea să ne câştige drepturile pe cari 
le-am pierdut. Să nu uităm, că noi suntem Moldoveni; dacă am uita 
limba noastră, noi am fi şterşi depe faţa pământului. Prin limbă am 
trăit noi şi tot numai prin ea vom trăi şi în viitor. 

Poporului nostru nu i-a rămas în trecut altă mângâiere decât 
biserica. Dar în vremea ţarismului, el trebuia să asculte sfânta slujbă 
într-o limbă străină, din care nu înţelegea nimic. În toate satele mol-
doveneşti va trebui să auzim slujba în limba moldovenească. 

Până ieri, copiii erau siliţi să înveţe în şcoală străină, cum am 
păţit şi eu. Ce cultură se putea dobândi în aceste şcoli? Sufletul nos-
tru se înstrăina de neamul moldovenesc. Dacă noi nu vom da învăţă‑
tura în limba moldovenească zadarnice sânt toate principiile libertă-
ţii. Numai prin şcoala moldovenească va fi scos norodul nostru din 
robie, la lumină şi fericire. 

Dar şi dreptatea se împărţia tot în limbă străină, de cătră jude-
cători străini. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de judecători! De 
aceea eu strig: să se facă legi nouă, bune şi sfinte, cari să se potri-
vească cu trecutul, cu traiul şi cu istoria noastră moldovenească. 

Recrutarea ostaşilor încă se facea în chip barbar. Fiii noştrii 
erau duşi peste nouă ţări şi nouă mări, ca să li se strice sufletul şi 
să-şi uite de neamul lor. De azi încolo, voinicii noştri au să facă arma-
ta aici în ţară, ca în caz de nevoie să-i avem pe ei ca apărători ai mo-
şiei, iar nu pe străini (aplauze îndelungate)! 

Să nu uitaţi, Domnilor, că toată nădejdea poporului e pusă în 
Dumneavoastră. De aceea vă strig din inimă: nu vă desbinaţi, ci lu-
craţi în unire, căci aşa ne învaţă şi poetul nostru când zice: 
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Unde-i unul nu-i putere  
La nevoi şi la durere, 
Unde-s mulţi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte. 
Prea frumoasa vorbire a domnului Pelivan a stârnit o mare şi 

însufleţită bucurie. Toată lumea bătea din palme, strigând întruna: 
să trăiască şi ura! Căci d-l Pelivan a vorbit în adevăr cu suflet şi cu 
inimă moldovenească. 

În numele gazetei Cuvânt Moldovenesc a vorbit domnul V. Harea 
astfel: Cinstită adunare. Am cinstea de a saluta Sfatul Ţării în numele 
gazetei „Cuvânt Moldovenesc”. Suntem destul de fericiţi că vedem as-
tăzi îndeplinit gândul nostru, pe care l-am propoveduit în gazetă. Da-
că noi am spus până acum, că Moldovenilor le trebuie un Sfat al Ţării, 
care să cârmuiască, de azi încolo vom cere muncă dela deputaţi. Şi 
avem nădejde bună, că prin stăruinţa D-voastră, fericirea poporului 
nu va mai întârzia. Să trăiască Sfatul Ţării; să trăiască Basarabia noas-
tră (aplauze)! 

Foarte frumos a vorbit împuternicitul Garnizoanei ucraine din 
Chişinău. El spune că sărbătoarea moldovenilor e totodată şi sărbă‑
toarea Ucrainenilor. Îşi aduce aminte de Bogdan Hmelniţcki, sub a 
cărui conducere Ucrainenii au intrat în legătură cu Moscoviţii, ca 
egali între egali. Dar legătura aceasta de bună voie a Ucrainenilor a 
avut urmări rele, căci ţarismul a nimicit libertatea Ucrainei. Azi Ucra-
ina e liberă şi câtă vreme există Ucraina va trăi şi ideia federaţiei ru-
seşti. Numai peste trupul Ucrainei va trece ţarismul. Crede în pute-
rea de organizare a Moldovenilor de o rasă cu Italienii şi Francezii 
cari luptă azi pentru cele mai frumoase idealuri ale omenirii. Moldo-
venii vor da o nouă strălucire geniului latin. 

În numele partidelor unite socialiste evreieşti vorbeşte d-l 
Eiger. El ceteşte rezoluţia partidelor unite care cere autonomia Basa-
rabiei şi respectarea minorităţilor, precum şi formarea unei stăpâ‑
niri a Basarabiei. La cererea adunării vorbeşte şi în limba evreiască 
(idiş). 

Împuternicitul advocaţilor d-l Kircorov, dă asigurarea că advo-
caţii s-or pune în slujba Sfatului ţării. E convins că Sfatul va lucra cu 
toate mijloacele pentru introducerea rânduielii în ţară. Numai o stă‑
pânire locală, alcătuită de oameni culţi, lipsiţi de orice spirit (duh) 
demagogic, sprijinindu-se însă pe toate păturile democratice ale ţă‑
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rii, poate să îndeplinească cerinţele nevoilor de azi, poate să ne dea 
un stat sănătos. Lucrând mai mult şi vorbind mai puţin vom ajunge 
scopul. 

În numele presei basarabene, vorbeşte ruseşte d-l I.I. Gherman. 
Binecuvântează Sfatul Ţării, care va fi în stare să puie capăt anarhiei 
şi luptei de fraţi, care n-are nici un rost. Cum sunt împrejurările de 
azi nu mai merge. Avem nevoie de o stăpânire puternică, căci duş‑
manul de afară e la graniţele ţării noastre. Între toate noroadele Ru-
siei, care se organizează azi, trebue să fie cea mai strânsă unire. De-
mocraţia rusă recunoaşte tendinţele popoarelor şi presa le sprijineş-
te. Sfatul ţării va avea destulă putere ca să-şi îndeplinească scopul, 
deoarece e un organ recunoscut nu numai de toţi basarabeni, dar şi 
de Rusia întreagă. Să facem o Basarabie tare ca să facem o Rusie ta-
re! – Preşedintele Inculeţ dă asigurarea că Sfatul ţării nu se va atinge 
nici odată de libertatea tiparului. (Aplauze) 

Împuternicitul marinarilor (matrozilor) moldoveni salută Sfatul 
Ţării în numele celor 2000 de moldoveni marinari. Numai Sfatul ţă‑
rii poate să scape Basarabia de nenorociri. Cere pământul pentru ţă‑
rani. 

Glasul Ardealului în Sfatul Basarabiei. 
Organizatorii Sfatului Ţării, au poftit şi pe redacţia gazetei 

noastre să spuie câteva cuvinte cu acest prilej mare din viaţa fraţilor 
noştri moldoveni. 

Când s-a urcat redactorul nostru, d. O. Ghibu la catedră, deputa-
ţii şi publicul din sală l-au întâmpinat cu puternice aplauze, la care 
d-sa a răspuns astfel: 

Domnilor deputaţi şi Fraţilor moldoveni şi Basarabeni, Vă mul-
ţumesc din inimă pentru dragostea cu care mă primiţi în mijlocul 
D-voastră. Această primire e o dovadă, că D-voastră nu mă socotiţi 
străin aici în Basarabia, cu toate că eu nu sunt născut pe pământul ei 
(Aplauze). Nici eu nu mă socotesc străin aici, pe acest pământ locuit 
de fraţii mei moldoveni! (Puternice aplauze şi strigăte de: bravo şi 
ura!). Când în aceste clipe am cinstea să vorbesc aici, în Sfatul ţării Ba-
sarabiei, din partea gazetei care poartă însuşi numele scumpei şi ne-
norocitei mele ţări, sunt încredinţat, că D-voastră simţiţi întocmai ca 
şi mine, puterea glasului ei, pe care nici suferinţele de o mie de ani nu 
l-au putut înăbuşi. Sunt încredinţat că şi D-voastră iubiţi Ardealul la 
fel de mult cu noi, cei peste o sută de mii de Ardeleni, cari de ani de zile 
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pribegim fără noroc prin cuprinsul Rusiei. Şi-l iubiţi, pentrucă Ardea-
lul este leagănul întregului nostru neam; el este şi leagănul D-voastră, 
al Moldovenilor, cari de acolo aţi plecat încoace, acum şease sute de 
ani. (Aplauze puternice) Glasul de durere al leagănului D-voastră, nu 
vă poate lăsa nesimţitori nici astăzi, în ziua celei mai mari bucurii din 
viaţa D-voastră. D-voastră aţi suferit de o sută de ani – şi iată acum vă 
vedeţi nădejdile împlinite. Noi suferim de o mie de ani – şi nici astăzi 
n-auzim încă bătând ceasul cel mare al Dreptăţii vecinice. De o mie şi 
opt sute de ani, decând ne-a aşezat împăratul Traian în ţara noastră 
de astăzi, noi am fost tot în lupte cu noroadele barbare, cari ni-au ni-
micit totul şi ne-au lăsat numai cu viaţa. Istoria noastră e scrisă nu-
mai cu sânge şi cu lacrimi. Din durerile noastre au fost ferecate acele 
cântări puternice, cari au răsunat şi astăzi, aici în sală; dela noi s-a 
auzit mai întâi strigătul de „Deşteaptă-te Române”, şi „Pe-al nostru 
steag e scris unire”. Căci, cu toate suferinţele noastre, noi ne-am păs-
trat în suflet credinţa, că odată şi odată va trebui să ajungem şi noi la 
libertate. 

Şi astăzi, când vorbesc la Chişinău în Sfatul Basarabiei, gândul 
meu sboară departe, peste Prut şi peste Carpăţi, oprindu-se în capitala 
ţării noastre, la Alba-Iulia, unde va trebui să se înalţe biruitor steagul 
tricolor al întregului nostru neam! (Aplauze puternice şi strigăte de: 
Trăiască Ardealul! Trăiască Ardelenii!). Ceasul dreptăţii pentru întreg 
neamul nostru trebue să sosească! 

Sunt fericit, domnilor şi fraţilor, că m-a învrednicit Dumnezeu să 
fiu printre D- voastră în aceste vremuri de înviere a Basarabiei. Dacă 
în gazeta, „Ardealul”, am scris până acum numai cu lacrimi de durere 
pentru fraţii mei nenorociţi de acasă, sunt vesel că de aici încolo, voiu 
putea scrie cu lacrimi de bucurie, despre viaţa cea nouă a fraţilor mei 
moldoveni. 

În ziua celei mai mari bucurii care v-a fost dată. Vă zic din toată 
inima în numele Ardealului: Trăiască Basarabia! Trăiască Sfatul ţării! 
Trăiască Republica federativă! 

Cuvântarea d-lui Ghibu a fost ascultată cu mult interes. La sfâr-
şitul ei, deputaţii şi întreg publicul din sală s-au sculat în picioare, şi 
au aplaudat îndelung pe vorbitor, strigând: „Trăiască Ardealul! Tră‑
iască Transilvania slobodă! Trăiască Ardelenii! Trăiască neamul ro-
mânesc”. 
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Frumoasa manifestaţie a Moldovenilor pentru Ardeal a mişcat 
adânc pe bejenarii ardeleni, cărora li se umpluse ochii de lacrimi. 

După aceasta vorbeşte ruseşte d. Podlesnei în numele slujbaşi-
lor dela Uprava Zemstvei ţinutale a Chişinăului spunând că aceştia 
sunt foarte bucuroşi de înfiinţarea Sfatului ţării. 

Slăvit să fie numele acelui om, – zice d. Podlesnei – în al cărui 
cap s-a ivit ideia înfiinţării Sfatului Ţării. Căci numai el poate scăpa 
Basarabia de anarhie. Învăţătorii vor da tot sprijinul primului gu-
vern al Basarabiei. 

La sfârşit congresul face ovaţii învăţătorilor, chemaţi a propo-
vădui de aici încolo cultura naţională în mijlocul norodului. 

Se urcă apoi la catedră d. Buruiană, care vorbeşte moldoveneş‑
te în numele Uniunii cooperatorilor din Basarabia. Ca fiu al Moldovei 
– zice d. Buruiană – mă simt fericit că am ajuns ziua aceasta. Mulţi 
s-au luptat până acum să stingă din sufletele noastre iubirea de pa-
trie, dar n-au izbutit. Iată că din ea s-a încins acum un foc mare şi 
frumos! Cooperatorii moldoveni, cari au dus până acum lumina în 
popor, sunt bucuroşi că lucrul cel mare s-a îndeplinit şi că Basarabia 
e de acum stăpână pe soarta sa. Dumnezeu să-i dea Sfatului ţării toa-
te cele bune pentru Basarabia liberă! 

După d. Buruiană vorbeşte d. Chirculov în numele Comitetului 
împlinitor al ţinutului Chişinăului. D-sa spune următoarele: Cât mi-e 
de greu să vorbesc moldoveneşte, dar în ziua aceasta mă simt dator 
să vorbesc moldoveneşte. Ea este cea mai mare zi din viaţa Basara-
biei, căci acum se aşează cârmuirea cea dorită a ţării după nevoile ei. 
Poporul din ţinutul Chişinăului e foarte bucuros de deschiderea Sfa-
tului ţării, în care şi-a pus toată nădejdea. Aici e adunată toată floa-
rea norodului: de aici trebue să răsară tot binele pentru el. În mâna 
Sfatului ţării, dreptatea nici odată nu trebue să tremure. E un lucru 
minunat că deschiderea Sfatului ţării se face în ziua intrării în Biseri-
că a Maicii Domnului. Fără credinţa în cele sfinte nu este izbândă şi 
nici dreptate. Bunul Dumnezeu să ajute ostaşilor cari au pornit lu-
crul ţării; numele lor va fi scris cu litere de aur în istoria ţării şi va fi 
pomenit în vecii vecilor. 

De încheiere d. Chirculov ceteşte mai multe telegrame depe la 
comitetele din volosti, cari toate arată bucuria nemărginită a noro-
dului, pentru aşezarea ocârmuirii celei nouă a Basarabiei. 
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După aceasta urmează la rând redactorul gazetei Soldatul mol-
dovan, d. Mihail Minciună, care zice: Ziua de astăzi este sărbătoarea 
sărbătorilor şi praznicul praznicelor, este ziua trecerii peste mare, 
peste marea durerilor şi a nevoilor. De azi jugul nu ne mai apasă gâ‑
turile. Dar, când aruncăm de pe noi jugul greu al trecutului, nici prin 
gând nu ne trece să-l punem în gâtul acelora, cari trăesc la un loc cu 
noi, pe acelaş pământ. Nu ură şi robie, nu foc şi sabie, ci pace şi unire 
vrem să propovăduiască Sfatul ţării. Cu lacrimi de bucurie îi îmbrăţi-
şăm noi pe toţi fraţii noştri de suferinţă, cărora le zicem: Veniţi cu 
toţii şi lăudaţi pe Domnul, care ne-a hărăzit libertatea. Trăiască Ba-
sarabia noastră a tuturor. Trăiască unirea între toate neamurile. 

Urmează delegatul ostaşilor moldoveni de pe frontul de Nord ca-
re spune următoarele: Am cinstea să fiu la deschiderea Sfatului ţării 
şi să vă aduc hiritisirile ostaşilor moldoveni de pe frontul de asfiinţi-
tul de sus. De multă vreme aşteaptă ei cu lacrimi în ochi, vestea cea 
bună despre pământ şi voe. Cu bună seamă că ostaşii vor scoate toa-
te drepturile şi vor da sprijin Sfatului ţării. Ei strigă cu toţii într-un 
glas: Trăiască autonomia Basarabiei! 

Urmează delegatul soldaţilor moldoveni din Crâm, care aduce 
dela fraţii săi închinăciuni şi dorinţa ca să se împlinească odată 
ceeace s-a spus prin cele două cuvinte: pământ şi voe. Hiritiseşte 
respublica Basarabiei şi respublica federativă rusească. 

După aceasta vorbeşte marinarul I. Gafencu, în numele harnicu-
lui Comitet împlinitor al ostaşilor moldoveni dela Odesa. Comitetul 
dela Odesa – a spus d. Gafencu – a lucrat cu toată stăruinţa, încă din 
cele dintâi zile ale Revoluţiei, pentru treaba moldovenească. El a 
strâns la un loc pe toţi ofiţerii şi soldaţii moldoveni din garnizoana 
Odessei şi a organizat cu ei măreaţa sărbătoare dela 18 Aprilie la ca-
re au luat parte 12.000 de ostaşi moldoveni, cari au jurat pe steagul 
naţional şi pe programul partidului moldovenesc. El a organizat apoi 
pe ostaşii de pe frontul român, pe cei din Sevastopol, Ecaterinoslav 
şi din multe alte oraşe; el i-a pus pe calea cea bună naţională pe toţi 
ofiţerii moldoveni, el a alcătuit Comitetul central din Chişinău, care a 
organizat apoi cohortele moldoveneşti şi acum de curând, regimen-
tele (polcurile) moldoveneşti. Astăzi, când prin stăruinţa ostaşilor, 
se deschide Sfatul ţării, Comitetul din Odessa se simte fericit, că poa-
te pune toată răspunderea pentru viitor în mânile acestui Sfat, pe 
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care îl va sprijini din toate puterile. în numele Comitetului din Odes-
sa doreşte Sfatului: spor şi unire! 

Urmează studentul Văluţă, delegatul societăţii studenţeşti Re-
naşterea din Odesa, care spune următoatele: Domnilor deputaţi ai 
celui dintâi parlament din Basarabia, vă salut în numele studenţilor 
moldoveni, cari sânt nespus de bucuroşi că pot vedea cu ochii ziua 
aceasta mare a aşezării ţării pe temeliile atât de mult dorite de toţi 
fiii cei buni ai neamului. Studenţii moldoveni îşi dau seama de marile 
greutăţi cari apasă pe umerii D-voastră, şi din parte-le se angajază 
cu toată însufleţirea la munca pentru ducerea la fericire a scumpei 
noastre Basarabii. În numele Renaşterii dela Odesa zice: Trăiască 
Sfatul ţării, Trăiască Basarabia! 

După aceasta urmează la cuvânt preacuviosul arhimandrit 
Gurie, care vorbeşte în numele preoţimii moldovene. E primit la tri-
bună cu aplauze. Prea Cuvioşia Sa spune următoarele: 

Vă hiritisesc, Domnule Preşedinte şi Domnilor Deputaţi! Depu-
taţi moldoveni,.. ce cuvânt frumos nouă, necunoscut până acum 
(aplauze)! Ca reprezentant al preoţimii, vă urez din inimă tot binele. 
Preoţimea moldovenească mult a fost apăsată în trecut; ea a simţit 
mai greu jugul ţarismului, decât alte tagme. Sf. Scriptură zice, că cu-
vântul Domnului să nu fie legat, dar în Rusia el a fost legat pentru 
preoţime. Noi nu învăţam în şcoli cuvântul care avea să ne mântu-
iască, ci cuvântul care ne robia. După 16 ani de şcoală, când plecam 
la ţară, ca să păstorim poporul, vedeam că n-avem nici o învăţătură 
folositoare. Cei cari ţineau să fie folositori poporului, trebuiau să în-
ceapă o învăţătură nouă. Idea frăţiei, a libertăţii şi a egalităţii, cari 
toate sunt idei creştine, nu se simţiau cu adevărat în viaţa biseri-
cească de până acum. 

Nădăjduesc că de aici încolo, preoţimea va putea fi o călăuză 
adevărată a poporului. Sfatul Ţării, în care astăzi de nenumărate ori 
am auzit pomenindu-se numele lui Dumnezeu, va lucra şi el pentru 
întărirea virtuţii în ţară, pentru aşezarea păcii binefăcătoare şi a 
unei vieţi adevărat creştineşti. 

Aceste dorinţe le exprimă nu numai preoţimea, ci şi Seminarul 
şi şcolile duhovniceşti din Basarabia, în numele cărora păr. arhiman-
drit urează spor Basarabiei şi Sfatului Ţării. 

După aceasta vorbeşte în limba moldovenească înputernicitul 
din partea slujbaşilor dela Căile Ferate, spunând că slujbaşii din Ba-
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sarabia, vor da Sfatului Ţării tot ajutorul de care are nevoie pentru 
întărirea naţiunii noastre şi încheie cu cuvintele; Trăiască Basarabia 
înviată din morţi, Trăiască Sfatul Ţării. 

Urmează la rând delegatul partidului socialist-revoluţionar mol-
dovenesc, dl. Ioan A. Buzdugan care spune următoarele: Astăzi este 
învierea din morţi a neamului nostru moldovenesc. De peste un veac 
am zăcut sub jugul ţarismului, dar iată că astăzi ne-a strălucit şi nouă 
soarele libertăţii. Deacum el va străluci în veac! Într-o întreagă sută 
de ani, noi o zi ca aceasta n-am mai avut. Azi e intrarea în Biserică; 
azi Basarabia noastră, ca un prunc nevinovat, intră în Biserica stră‑
lucită a vieţii celei nouă. Ţarismul ne-a furat limba şi sufletul; în bi-
serică şi şcoli limba noastră era asuprită, dar iată că acum dreptatea 
vecinică a înviat acum, căci sufletul nu poate fi ferecat în lanţuri. Gra-
iul nostru nu s-a stins şi nici sufletul nostru n-a fost omorât. El a trăit 
în doinele noastre şi în poveştile noastre dela ţară; el a trăit în rugă‑
ciunile noastre cătră Dumnezeu. Când am fost azi la biserică şi am 
auzit slujba în limba noastră veche şi când am văzut acolo steagul 
nostru naţional înălţându-se, mi-am zis: Deacum şi steaua noastră se 
înalţă şi înălţată va rămânea deapururea, iar graiul nostru nu va mai 
fi batjocurit ca înainte. Căci, în adevăr, poporul nostru a fost până 
acum ca sapa din poezia lu Goga, despre care poetul spune: 

Te-ai frânt de glia tuturora, 
Dar n-ai săpat moşia ta. 
Deacum înainte să fim stăpâni pe viaţa şi pe soartea noastră. 

Fraţilor noştri de peste Nistru şi celor de peste Carpaţi, să le ajute 
Dumnezeu să-şi vadă şi ei visul izbândit şi autonomia îndeplinită, 
cum ne-o vedem noi astăzi pe a noastră. Cu cei de peste Nistru să fim 
uniţi; să nu-i lăsăm să se piardă ci să-i strângem la sânul nostru. Să 
nu ne temem de greutăţile pe cari le vom întâmpina, ci să fim ca cre-
menea, care, lovită de criţă, dă scântei de lumină. Să lucrăm aşa ca să 
putem fi lumina tuturor noroadelor cu cari locuim împreună şi cu 
cari trebue să trăim în bună înţelegere. Dacă aşa vom face, ţara noas-
tră va fi o ţară fericită. Din inimă îi urez pentru viitor ca să trăiască. 
Să trăiască Sfatul Ţării şi să trăiască toate naţionalităţile, cari sânt în-
făţişate în el! 

Ştabscăpitanul Bogos, ca delegat al Comisariatului militar mol-
dovenesc de pe lângă Sfatul ţării spune următoarele: Fraţilor, Azi 
ne-a căzut cea din urmă peliţă de pe ochii noştri. Acum vedem lim-
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pede. De azi înainte ne-am mântuit de sub robia grea de o sută de ani 
a ţarismului. Azi din sufletul Moldovan au răsărit, ca prin minune, o 
mulţime de pietre scumpe. Voi sunteţi aceste pietre scumpe, Domni-
lor deputaţi. În numele Comisariatului militar vă zic: să trăiţi la mulţi 
ani! Noi, Comisariatul vremelnic, am purtat până acum grija ostaşilor 
moldoveni, cari veniau la noi şi ne ziceau: luaţi-ne în braţele mamei 
noastre Basarabia şi ne lăsaţi să ne încălzim la sânul ei. Noi am apărat 
atâtea ţări străine, acum vrem să apărăm ţara noastră, care ne e mai 
scumpă decât orice. Pe aceşti ostaşi dornici de a păzi ţara de primej-
die, noi am primit sub steagul naţional al regimentelor moldoveneşti. 
De acum sarcina frumoasă de a strânge pe toţi Moldoveni din toată 
Rusia în regimentele noastre naţionale, trece în mânile Sfatului ţării. 
D-voastră trebue să înfăptuiţi de acum cugetele neamului nostru. Lu-
aţi grabnice măsuri pentru a-i chema pe toţi ai noştri acasă. De atâta 
vreme ei visează că se văd un popor liber. De-acum suntem liberi. 

De-acum glasul D-voastră trebue să răsune în largul lumii stri-
gând: 

Veniţi viteji apărători a ţării, 
Veniţi, că sfânta zi a răsărit  
E ziua mare a reînălţării. 
Drapelului de gloanţe zdrenţuit  
Veniţi din toate unghiurile zării  
Să cucerim ce-avem de cucerit! 
Veniţi, fraţilor din întreaga Rusie, veniţi să cucerim libertatea 

culturii moldoveneşti, pe care nici până astăzi nu o vedem! 
Cuvântarea căpitanului Bogos a fost urmată de aplauze zgomo-

toase. 
Cel din urmă vorbitor a fost dl Trofim care a vorbit în nnmele 

Adunării ţărăneşti din ţinutul Bălţilor, ţinută la 19 Noemvrie a. c. Vă 
aduc, fraţilor, un blid de nădejdi în Sfatul ţării dela ţărănime. Ea va 
înfiinţa norocirea norodului. Până acum a fost tare rău în Rusia, de 
acum trebue să fie altfel: să purtăm cu toţii greutăţile în viaţa politi-
că şi în cea economică. Ideile acestea de dreptate trebue să le tradu-
că în faptă Sfatul Ţării. Noi îl vom sprijini din toate puterile. Dar el 
trebue să vie numai decât în ajutorul ţărănimii, care e ameninţată 
greu. În ţinutul Bălţilor sunt două polcuri (regimente) de Cazaci, cari 
au adus în comitetele lor o rezoluţie că nu vor înceta de a face cele 
mai mari blăstămăţii, până ce nu le vor da drumul acasă! Ce se va 
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alege de ţărănimea noastră, dacă o vom lăsa în ghiarele duşmanilor? 
Cu toţii aşteaptă ajutor acum dela Sfatul Ţării. Ajutaţi-o, fraţilor, 
acum în nevoia cea mare, şi nu uitaţi nici după aceea de ea. Lumi-
naţi-o şi veţi avea în ea cea mai mare putere, care va aduce fericirea 
Basarabiei. 

Sfârşitul şedinţei 
Cu aceasta mântuindu-se şirul vorbitorilor preşedintele Sfatu-

lui Ţării aduce vii mulţumiri tuturor celor cari au adus hiritisiri şi-şi 
arată bucuria că la această cea dintâi şedinţă a fost înfăţişată întrea-
ga Basarabie, cu toate noroadele ei, cu toate breslele şi cu toate orga-
nizaţiile ei. În acest chip Sfatul Tării este o adevărată icoană a dorin-
ţelor ţării întregi. Cu încredinţarea aceasta, el păşeşte voios spre 
îndeplinirea programului său, care este mântuirea țării de anarhie şi 
ducerea ei la fericire. 

Înainte de a ridica şedinţa preşedintele se întoarce cătră adu-
nare şi aduce prinosul său pomenirii a celor doi bravi fii ai Basarabi-
ei, Simeon Murafa şi Andreiu Hodorogea, omorâţi mişeleşte înainte 
de aceasta cu trei luni. Propune ca Sfatul să-şi arate prin sculare, du-
rerea sa. Deputaţii şi publicul se ridică în picioare şi zic: în veci po-
menirea lor. 

Şi cu aceasta şedinţa, începută la ceasurile 2 d. a., s-a închis la 
8:30 seara. O mulţime de deputaţi şi de alţi iubitori de neam s-au 
grăbit să felicite pe preşedinte pentru povăţuirea înţeleaptă a şedin-
ţei şi să-i ureze ca începutul frumos de astăzi să urmeze tot atât de 
plăcut până la sfârşitul sfârşitului. 

Cea dintâi şi cea mai frumoasă zi din viaţa Basarabiei libere s-a 
încheiat cu aceasta. 

Banchetul. 
După şedinţă a urmat banchetul dat în onoarea deputaţilor. La 

acest banchet a fost poftită şi Redacţia gazetei noastre, fiind înconju-
rată de o deosebită dragoste. Deputatul G. Mare a spus un frumos 
toast în onoarea Ardelenilor şi a celorlalţi fraţi ai noştri. I-a răspuns 
redactorul nostru într-o cuvântare, în care a zugrăvit toate suferin-
ţele îndurate de noi înainte de războiu din partea Ungurilor şi în 
cursul războiului dela alţi duşmani. Un alt deputat-soldat, în cuvinte 
înduioşătoare, ne-a spus că Moldovenii, cari deacum sânt slobozi, nu 
vor uita niciodată că leagănul lor e Ardealul şi că ei au datoria să se 
intereseze de el şi să-l ajute. Şi până acum ei l-au ajutat. În marile 
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lupte dela Mărăşeşti au luptat umăr la umăr Moldoveni, Bucovineni, 
Ardeleni, Munteni şi Macedoneni. Moldovenii nu se vor da îndărăt 
nici de aici încolo dela luptă pentru fraţii lor. 

Banchetul s-a încheiat cu frumoasa cuvântare a unui profesor 
refugiat de peste Prut, care a arătat cum în toate vremurile, neamul 
nostru a fost una în cele sufleteşti. 

Zi mare, neuitată în istora Basarabiei! Fericiţi suntem noi refu-
giaţii transilvăneni, că te-am apucat! Dar vom apuca noi, oare, şi ziua 
cea mare, după care de o mie de ani aşteptăm înzadar? Sau ne vom 
coborî şi noi în mormânt tot aşa de nemângăiaţi, ca şi părinţii, moşii 
şi strămoşii noştri, lăsând drept moştenire copiilor noştri cari cresc 
pe drumurile pribegiei, numai nădejdea înşelătoare care ne-a călău-
zit pe noi? 
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Andrei Murafa, Valurile anarhiei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 107, 29.11.1917, p. 1-2) 

S-a ascuns mândrul soare. Stă ceriul înourat şi trist. E plin de ja-
le şi de lacrimi. Din când în când ceriul lăcrămiază şi stropeşte pă‑
mântul nenorocit... 

S-a ascuns soarele blând. El nu-i în stare să privească fără la-
crimi viaţa pământului, zilele pe care le trecem noi aici jos. 

Petrecem o viaţă amară. Din zi în zi se tulbură marea vieţii. Va-
luri grozave, valuri de sânge şi de lacrimi se înalţă tot mai sus şi mai 
sus. Lumea din zi în zi se încruntă în sânge, se sălbăteceşte şi vrea 
sânge, sânge omenesc... 

Se tulbură marea vieţii... Rusia mare este cuprinsă de un nou 
potop. Nu potop de apă, ci potop de sânge şi de lacrimi. Cele dintăi 
valuri ale acestui potop se izbesc deacum de malurile vieţii, mâncân-
du-le de jos; valurile viitoare se prevăd şi mai puternice şi mai gro-
zave! Vai nouă! Valurile de azi râpesc de pe faţa pământului feţe răz-
leţe de oameni, iar valurile viitoare par a fi în stare să spele neamuri 
întregi. Vai neamurilor mici şi slabe! 

Prea scurtă ne-a fost bucuria slobozeniei în Rusia mare. În loc 
de viaţă nouă şi fericită, slobozenia ne-a adus o anarhie grozavă, o 
tulburare, care nici nume nu mai are. 
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Rusia se dărâmă, se înneacă în sângele său, în sângele fiilor săi. 
Strămoşii ruşilor de azi, au adunat pământul cu neamuri străine, au 
adunat avuţii fără de număr, iar copiii lor fac râs de avuţia strămoşi-
lor. Ce adevărată este vorba noastră moldovenească veche: „Avuţia 
strângătorului trece în mâna cheltuitorului”. 

Se tulbură marea vieţii. Valurile anarhiei de-acum înneacă şi ţă‑
rişoara noastră, scumpa Basarabie. 

Sărmana ţara mea tu cu ce eşti vinovată? Oare nu destul sânge, 
nu destule lacrimi şi sudoare ai vărsat tu în trecut? De unde şi blăs-
tămul acesta, ca pentru păcatele altora să înduri răul anarhiei?! De 
unde acest vânt, această molimă, că tu te dărâmi singură pe sine, îţi 
bei sângele său puţin şi scump? 

Se tulbură marea vieţii... Peste noi moldovenii, a dat potopul 
nou, potopul de sânge frăţesc şi de lacrimi. Valurile viitoare se pre-
văd grozave; ele vor să spele de pe pământul Basarabiei tot neamul 
moldovenesc. Sărmană ţara mea, vai de tine, dacă nu vei şti să te li-
peşti cu peptul tău de Sfatul Ţării, adunat la Chişinău din cei mai 
buni fii ai tăi, cari s-au gândit să-ţi dee o stăpânire! 

Satură-te deci mai degrabă de anarhie, ţara mea iubită, şi îm-
preună cu mine strigă: 

Stăpânire, vrem stăpânire! 
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Rusia şi România. Despre dogovorul Rusiei cu România  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 108, 1.12.1917, p. 3-4) 

Stăpânirea lui Lenin urmează a tipări în gazete „dogovoarele” 
secrete ale Rusiei cu întovărăşiţii. Între altele s-a tipărit un docu-
ment, scris de ministrul de război Polivanov în care s-arată osloviile 
şi cercetarea împrejurărilor, ce au facut-o pe România să între în 
război alături de întovărăşiţi. Iată ce scrie gheneralul Polivanov: 

Izbânzile Rusiei în Galiţia şi Bucovina pe la începutul anului 
1915 şi ajungerea ruşilor pân dincolo de Carpaţi rădicase întrebarea 
despre întrarea României în război. Rusia începuse chiar târgueli cu 
România, dar pe neaşteptate puhoiul nemţilor i-a scos pe ruşi din 
Galiţia şi târguelile acestea au fost părăsite. 

Atunci România, văzând, că ruşii s-înfrânţi a început a trage în 
partea Ghermaniei. Ea închee cu Austria şi Ghermania o învoială 
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despre vânzarea pânei sale în Austria şi Ghermania, căpătând în 
schimbul pânei aur şi mărfuri trebuitoare. 

Dar năvala cu izbândă a gheneralului rus Brusilov din primăva-
ra şi vara anului 1916 o cumpăneşte din nou pe România de partea 
Rusiei. Se încep iarăşi târgueli cu România despre întrarea ei în răz-
boi împotriva Ghermaniei. La urma urmei Rusia şi întovărăşiţii se 
unesc cu cererile României despre trecerea la dânsa a Banatului, 
Transilvaniei şi Bucovinei. Comandantul oştilor ruseşti gheneralul 
Alecseev era de părere, că neutralitetul României este mai de folos 
Rusiei, decât amestecul ei, dar întovărăşiţii trăgeau prea mare nădej-
de dela România, de aceea şi Rusia n-a avut încotro. 

Dar întovărăşiţii s-au înşălat în puterea României. Ei credeau că 
întrând România în război, Ghermania în grabă vreme va fi biruită 
cu desăvârşire. Dar România în grabă vreme a fost bătută şi a rămas 
c-un colţişor de ţară – Moldova şi chiar acest colţişor nu era în stare 
să-l apere singură cu puterile ei. Şi iată ruşii, împotriva „dogovoru-
lui” cu România de a-i da un ajutor foarte mic, au fost nevoiţi s-o 
bâcsască de oşti. În România însă sub înrâurirea acestei înfrângeri a 
ei a început a creşte o mişcare pentru încheerea păcii deosăbite cu 
Ghermania. Dar această mişcare a întâlnit o împotrivire îndărătnică 
din partea craiului Ferdinand şi a sfetnicilor lui. 

Mai încolo autorul acestor rânduri – Polivanov scrie: „Dacă Ro-
mânia ar fi împlinit nădejdile „soiuznicilor”, atunci, în Balcani alături 
de Rusia s-ar fi întocmit o ţară mare cu vr-o 30 milioane de locuitori. 
Această România în viitor mai că nu s-ar fi lăsat de gândul de a cu-
prinde Basarabia şi ar fi fost chiar un protivnic puternic al Rusiei în 
trebile balcanice, aşa că înfrângerea României este prielnică Rusiei. 
Totuşi pentru Rusia nu-i bună înfrângerea desăvârşită a României: 
trebui să rămâe sub ocrotirea Rusiei. Politica rusască trebui să fie 
aşa: fiindcă România n-a fost vrednică să îndeplinească ceea, ce a lu-
at asupra sa – „dogovoarele” noastre cu România trebui să fie schim-
bate în folosul nostru”. 

Cam acesta este cuprinsul documentului scris de Polivanov. Din 
el se dă pe faţă „cinstea” Rusiei, care mai întăi şi întăi îşi caută de in-
teresele sale şi încearcă chiar a călca cuvântul dat. Vai de capul Ro-
mâniei, că şi-a legat soarta cu „cinstita” Rusie! 
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Ştiri locale. Alegerile în Adunarea întemeetoare  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 108, 1.12.1917, p. 4) 

S-a făcut socoteala glasurilor date la alegerile în Adunarea înte-
meetoare în oraşul Chişinău. Şi trebui să mărturisim, că roadele ale-
gerilor sânt destul de proaste. Mai întăi de toate în alegeri au luat 
parte numai a treia parte din toţi alegătorii Chişinăului, şi anume din 
45 mii de alegători au glăsuit numai 16 mii. 

Izvodul, care a primit mai multe glasuri, este cel evreesc; el a 
întrunit 8938 de glasuri. Vine apoi izvodul partiei cadeţilor, care a 
primit 2323 de glasuri; izvodul creştinilor – 1944 glasuri, a partiei 
social-democrate 1274, a bolşevicilor 533 glasuri, a socialiştilor re-
voluţionari – 660 glasuri, a moldovenilor 381, a socialiştilor nărod-
nici – 220 glasuri, a ucrainenilor – 161 glasuri, a ţăranilor – 90 gla-
suri şi încolo cu totul puţine glasuri pentru celelalte izvoade. 
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M. Minciună, Adunarea ostaşilor moldoveni. Sfârşit.  
(Ziua a şesa, a şeptea şi a opta)  
(Soldatul Moldovan, Chişinău, anul I, nr. 12, 1.12.1917, p. 3-4) 

Naţionalizarea şcolilor şi a dregătoriilor. 
După aceasta se pune întrebarea despre şcolile moldoveneşti, 

despre aceea, ca în toate aşezământurile moldoveneşti din Basara-
bia să fie limba moldovenească şi învăţătura în afară de şcoală, şi 
Adunarea, în urma unei lungi dezbateri, la care au luat parte mai 
mulţi vorbitori, face următoarele hotărâri. 

Despre naţionalizarea şcolilor, aşezămintelor şi a dregătoriilor 
din Basarabia. 

Congresul a hotărât: 
1. Să se naţionalizeze în cel mai scurt timp şcolile, aşezămintele 

şi dregătoriile din Basarabia autonomă. 
2. Învăţământul să fie îndătoritor şi fără nici o plată: toate şcoli-

le se vor întreţine din banii ţării. 
3. Toate şcolile cazone mijlocii, atât ale ministerului de învăţă‑

mânt, cât şi ale altor ministeruri, trebui să treacă în mânele zemstvei 
guberniale basarabene. 
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4. În mânele zemstvei guberniale trec seminariile şi institutele 
de învăţători, şcolile tehnice, şcolile de gospodărie şi şcolile de vie-
rie; toate acestea şcoli trebui să fie naţionalizate. 

5. Împărtăşind hotărârile zemstvei guberniale despre naţiona-
lizarea şcolilor, congresul recunoaşte, că şcoala naţională e treaba 
întregului norod şi nu numai a unor organizaţii profesionale sau aşe-
zământuri obşteşti, cum a fost păn acuma. 

6. Zemstvele ţinutale numaidecât să îndeplinească toate hotă‑
rârile zemstvei guberniale despre naţionalizarea şcoalei moldove-
neşti. 

7. Zemstva Achermanului şi altele, cari împiedecă naţionaliza-
rea şcolilor moldoveneşti, este îndatorită să ee toate măsurile pen-
tru înfiinţarea şcolilor moldoveneşti în satele locuite de moldoveni. 

8. Toţi învăţătorii basarabeni sânt chemaţi la munca obştească 
pentru înfăptuirea şcolilor naţionale, aşezată pe temeiuri democra-
tice. 

9. Să se facă cunoscut sfaturilor pedagogice ale tuturor şcolilor 
din Basarabia, că trebui luate măsuri grabnice pentru naţionalizarea 
şcolilor şi predarea învăţământului în limba moldovenească. 

Despre învăţământul în afară de şcoală. 
Congresul recunoaşte, că trebui cât mai degrabă înfiinţat învă‑

ţământul în afară de şcoală pe temeiuri naţionale. Organizarea cade 
în sarcina zemstvelor de ţinut şi de gubernie din Basarabia. 

Apoi adunarea îl alege pe d-l Săcara în Sfatul Respublicei. 
Fondul naţional. 
Deci vine întrebarea despre bani pentru ţară şi Adunarea a fă‑

cut aceasta hotărâre. 
Să fie însărcinat Sfatul Ţării a se îngriji pentru facerea fondului 

naţional. 
Congresul, însfârşit, a hotărât, că în viaţa nouă democratică a 

Basarabiei vor fi chezeşluite drepturile naţionale ale tuturor noroa-
delor mici din Basarabia. 

După aceasta şedinţa se închide. 
Clipe neuitate. 
Şedinţa se deschide la 5 ceasuri după amiază. Sus, unde cântă 

chorul stau învăţătorii şi învăţătoarele moldovence, venite dela cursu-
rile de limba moldovenească, în frunte cu părintele Berezovschii. La 
locul de vorbire se sue învăţătoriul Guja, care spune următoarele: 
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Fraţi moldoveni! 
Am cinste a vă hiritisi în numele învăţătorilor dela cursurile 

moldoveneşti. Ne pare foarte rău, că noi, învăţătorii cursişti, nu v-am 
hiritisit la începutul congresului. Dar cu mai mare bucurie o facem 
aceasta acum, când am înştiinţat despre pornirea D-voastră naţiona-
lă şi despre lucrarea, care aţi facut-o pân acuma. Căci, într-adevăr, 
hotărârile, luate de Dumnevoastre, au o mare însămătate şi un mare 
folos în viaţa slobodă a Basarabiei. Aceasta este credinţa noastră şi 
noi cu hotărâre spunem tare; Trăiască respublica democratică fede-
rativă rusască şi Basarabia autonomă. 

Vorbind mai departe despre întunericul care a domnit păn acu-
ma în ţara moldovenilor şi despre aceea, că învăţătorii, suferind tot-
deauna împreună cu poporul, a fost şi sânt cei mai întâi binevoitori 
ai lui, el sfârşeşte, zicând: «Lumineză-se Basarabia autonomă!» 

Adunarea a răspuns la aceste urări cu bătăi din palme şi chorul 
de învăţători şi învăţătoare moldovence pentru întâia dată a cântat 
în tabăra moldovenilor «Deşteaptă-te Române». 

Ceea ce a simţit fiecare moldovan în clipa aceasta poate să spue 
numai cel, care a fost acolo. Chorul, fiind rugat de Adunare, a trebuit 
să cânte mai de multe ori aceasta şi alte cântări româneşti înălţătoa-
re, cari mulţimea le asculta stând ca la rugăciune. Iar când înceta 
cântătorii, lumea îşi arăta simţurile sale prin tot feliul de semne de 
bucurie. 

Oaspeţii ardeleni. 
Dar această mare bucurie a moldovenilor îşi ajunge culmea, 

când în Adunare întră trimeşii unei cete de români ardeleni, cari, fi-
ind sloboziţi din prinsoarea rusască, treceau acum dela Chişinău 
spre frontul românesc la război cu duşmanii noştri. 

Cât-va timp după întrarea lor nu se auzea nimică. Totul era un 
strigăt şi o fericire. 

Apoi chorul învăţătorilor cântă iarăşi «Deşteaptă-te Române», 
după ce unul dintre fraţii ardeleni ţine Adunării aproape următoarea 
cuvântare: 

«Daţi-mi voe, fraţilor, a zis el, ca azi în zi de libertate în ţara 
dumnevoastră să vă salut din tot sufletul. Inimele noastre ne săltea-
ză de bucurie când vă vedem astăzi pe toţi adunaţi. Aţi devenit po-
por liber, care trebuia să deveniţi, câci sânteţi romani. 
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Ştiţi, că mergem să ne liberăm soarta şi vă rugăm să nu ne uitaţi 
şi pe noi să ne daţi mână de ajutor, luptând împreună cu noi. Trăias-
că Basarabia autonomă». 

În numele Adunării răspunde d-l Crihan, care zice: 
Fraţilor Ardeleni! 
Vitregă ne e soarta neamului nostru. Viaţa ne-a fost totdeauna 

chin: în curgerea de multe veacuri noi cu toţii ducem jugul străinului 
pe pământul sfânt al neamului, în belşug adăpat de sângele strămo-
şilor noştri. Păn eri au domnit triumfători veneticii, iar noi în casa 
noastră am fost robi. Astăzi însă, când noi, Basarabenii, am declarat 
autonomia ţărişoarei noastre, când întâia dată această părticică de 
neam cu un trecut oare care, după 105 de ani gustă din dulcea viaţă 
slobodă, astăzi noi sântem fericiţi...? Dar-greu e de zis păn'când?! Fie 
însă ce va fi! Noi sântem hotărâţi şi-am pus jurământ straşnic, să 
apărăm drepturile noastre păn la cea de pe urmă picătură de sânge. 
Hotărârea voastră, fraţilor, de a vă uni să mergeţi cu toţii la lupte 
crâncene în schimb de viaţă ori şi cum tihnită şi sigură de plenic, 
pentru neam şi ţară, e straşnică pentru vrăjmaşii voştri, dar măreaţă 
pentru noi, şi ea totdeauna ne-a fi ca pildă nouă în apărarea dreptu-
rilor noastre. Din toată inima vă dorim, fraţilor, izbânda deplină a vi-
surilor voastre şi să strigăm cu toţii: «Trăiască Ardealul liber!» 

Apoi au urmat mai multe cuvântări din amândouă părţile, 
îmbrăţăşiri frăţeşti, cântări şi lacrimi de bucurie, după ce moldovenii 
i-au petrecut pe ardeleni la gară. 

Sâvârşindu-se această sărbare, şedinţa s-a închis. 
La 25, 26 şi 27 Octombrie s-au ales deputaţi în Sfatul Ţării din-

tre ostaşii adunaţi. Alegerile s-au făcut după ţinuturi şi s-au ales 44 
de deputaţi. 

Telegramă 
Din Soroca Adunarea a primit următoarea telegramă. «Comite-

tul împlinitor moldovenesc din Soroca al soldaţilor şi ţăranilor, tri-
mite călduroase urări Adunării întâi a ostaşilor, crezând nemişcat, că 
Adunarea va sta la straja intereselor maice noastre Basarabii şi roa-
gă să înmulţiţi numărul miliţiei ostăşeşti naţionale, pentru ca să 
avem apărătorii noştri naţionali moldoveneşti.» 

Grigoraş 
La 27 Octombrie întâia Adunare a ostaşilor moldoveni din tot 

cuprinsul Rusiei se închide. 
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Toţi părtaşii Adunării au plecat pela locurile lor, iar cei aleşi au 
rămas în Chişinău şi au alcătuit un biurou, care să adune tot Sfatul 
Ţării. 
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Declaraţia Sfatului Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 111, 9.12.1917, p. 1-2) 

Declaraţia Sfatului Ţării este un document foarte însămnat. Sfa-
tul Ţării a făcut un pas hotărâtor şi şi-a arătat deodată faţa. Ea îi cu-
rată, nu-i pătată cu nimica. Dar pasul, făcut de Sfatul Ţării, mai are 
încă o parte, care trebui s-o dezbatem în rândurile de mai jos. 

Ce însamnă declaraţia? Ea spune, că Sfatul Ţării va face cutare 
şi cutare lucru. Vra să zică, el se îndatoreşte înaintea ţării să facă 
aceste lucruri. Altfel vorbind, declaraţia Sfatului Ţării este un vecsel, 
dat de el ţării noastre, Moldovii. 

Ce datorii îşi e asupra sa Sfatul Ţării!? Aceasta ne-o spune de-
claraţia. Cele mai însămnate din ele sunt: 1) înfăptuirea Respublicei 
Moldoveneşti căci ea încă nu-i organizată; 2) chemarea Adunării Po-
porane a Respublicei Moldoveneşti, 3) împărţirea pământului, 4) 
orânduirea trebii de îndestulare şi 5) întocmirea polcurilor naţiona-
le din locuitorii Respublicei Moldoveneşti. Sânt şi alte datorii, pe ca-
re vrea să le plătească Sfatul Ţării ca de pildă: apărarea slobozeniilor 
câştigare prin revoluţie, desfiinţarea pedepsei de moarte, chezășlui-
rea drepturilor naţiunelor mici, – dar acestea pot fi înfăptuite numai 
când va fi făcut ceea ce am arătat mai sus. Însfârşit Respublica Mol-
dovenească poate să închee pace numai în unire şi înţălegere cu ce-
lelalte respublici din Rusia. 

Iată deci ce are de făcut Sfatul Ţării. Dar mai întăi şi întăi el tre-
bui să lupte cu anarhia, care se lăţeşte mereu în ţară. Pentru aceasta 
el trebui să se apuce mai cu stăruinţă de alcătuirea oştilor naţionale. 
Soldaţii moldoveni, ucraineni, bulgari şi nemţi, născuţi aici vor fi cei 
mai buni apărători ai liniştei şi rânduelii la noi. 

Credem, că la alcătuirea acestor oşti se vor lua în samă greşeli-
le, ce s-au făcut la alcătuirea întâiului polc moldovenesc. Zvonuri 
triste se poartă despre acest polc. Pe viitor va trebui să se ee bine sa-
ma, cine sânt primiţi în oastea naţională şi mai ales va trebui, ca oas-
tea să fie alcătuită pe temeiuri democratice. Se va cere muncă ne-
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obosită mai ales dela ofiţerii moldoveni, cari vor trebui în aceeaşi 
vreme să-şi împlinească şi slujba de ofiţeri şi slujba de luminători ai 
soldaţilor moldoveni. 

Sfatul Ţării în cel dintâi rând după părerea noastră trebui să 
porunceasă comisariatului ostăşesc moldovenesc să lucreze o in-
strucţie pentru alcătuirea oştilor naţionale, care să înlăture greşelile, 
ce s-au făcut. Dacă alcătuirea oştilor se va face după instrucţie, 
atunci vom avea oşti bune, vom ave putere, care să ne fie ca sprijin. 
Atunci putem lupta împotriva neorânduelii şi putem fără grijă înfăp-
tui ceea ce se spune în declaraţia Sfatului Țării. 

Am avut şi avem pilde. Ucraina îi tare tocmai pentru că a făcut 
după cum am arătat în rândurile de mai sus. Iar dacă nu vom face 
aşa, mâne nişte răi pot să alunge Sfatul Ţării chiar cu ajutorul solda-
ţilor moldoveni amăgiţi. 

Şi Sfatul Ţării nu trebui să lase, ca trebile să ajungă la aceasta. 
Căci vai de el şi de ţară, dacă va lăsa! Şi aşa poporul nostru s-a sătu-
rat de „slobozeniile” soldatului rus, cum le înţălege acesta. Dar dacă 
trebile vor merge tot aşa, că străini vor fi stăpâni în ţara noastră, bă-
tându-şi joc de toate, apoi să nu înceapă poporul nostru a tânji după 
Neculai. 

Va fi ruşine mare, dacă se va întâmpla una ca aceasta! 

99 

Sărbătorirea Respublicei Moldoveneşti  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 111, 9.12.1917, p. 3) 

În ziua de 6 Decembrie la Chişinău a avut loc sărbătorirea Res-
publicei moldoveneşti. Această sărbătorire s-a petrecut în următo-
riul fel. 

La un ceas din zi în biserica Sfatului Ţării s-a slujit de cătră 
preaosfînţitul Gavriil împreună cu arhimandritul Gurie (Grosul) şi 
mai mulţi preoți moldoveni din Chişinău un moleben în limba mol-
dovenească, la sfârşitul căruia s-a cântat „mulţi ani” Sfatului Ţării şi 
Respublicei Moldoveneşti. Preaosfinţitul Gavriil a spus în limba mol-
dovenească, pe care preaosfinţia sa o învaţă cu o stăruinţă de lăudat, 
un mic cuvânt, arătându-şi nădejdea şi credinţa, că sub steagul Res-
publicei Moldoveneşti se vor aşăza legi bune şi ţara va căpăta putin-
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ţa să treacă dela întunerec şi robie la lumină şi slobozenie, lăudând 
numele Domnului. 

După moleben numeroasa lume adunată a eşit din curţile Sfatu-
lui Ţării şi s-a înşirat împrejurul medeanului din faţa Sfatului. Aici în 
vremea aceasta se adunase câteva sute de ostaşi de cavalerie şi arti-
lerie şi mai bine de o mie de pihotă moldovenească. Cătră oaste au 
eşit deputaţii Sfatului Ţării în frunte cu preşedintele I.C. Inculeţ, care 
le-a cetit ostaşilor declaraţia Sfatului Ţării în limba moldovenească 
şi în limba rusască. Sfârşind cetirea, domnul prezident a urat Respu-
blicei Moldoveneşti „mulţi ani”, stârnind în oştire un strigăt puternic 
de „ura!” 

După aceasta s-a început parada oştilor. Deputaţii Sfatului Ţării 
s-au aşăzat în frunte cu prezidentul în faţa curţilor Sfatului, iar ostile 
au început să treacă prin faţa lor, bătând voiniceşte din picior sub su-
netele marşului militar. Parada a durat un şfert de ceas şi lumea adu-
nată a rămas pe deplin mulţămită de priveliştea impunătoare a oşti-
lor naţionale moldoveneşti. Cei mai mulţi s-au însufleţit de credinţa, 
că încă nu toate-s pierdute şi că oastea moldovenească va fi în stare 
să apere ţara de grozăviile şi ticăloşiile acelor cete de ostaşi-hoţi, care 
cutreeră ţara noastră de-a-lungul şi de-a-curmezişul. 

După plecarea oştilor deputaţii s-au întors în curţile Sfatului 
Ţării. Mulţimea adunată a urmat şi ea, cât a fost cu putinţă să încape. 
Aici în zala de şedinţă declaraţia Sfatului Ţării despre înfiinţarea 
Respublicei Moldoveneşti s-a cetit din nou, dându-se voe fiecărui no-
rod să asculte declaraţia în limba sa. Declaraţia s-a cetit în moldove-
neşte, ruseşte şi evreeşte. 

În urma cetirei declaraţiei s-au adus felicitări Sfatului Ţării şi 
Respublicei Moldoveneşti din partea oştilor poloneşti, din partea 
stăpânirei bolşevistă dela Petrograd, din partea oştilor ruseşti dela 
frontul românesc. 

Sărbătorirea Respublicei Moldoveneşti s-a sfârşit spre începu-
tul ceasului al patrulea după amiază. În tot timpul ei a domnit cea 
mai mare însufleţire în lumea adunată şi nu puţini au fost aceia cari 
au lăcrămat de bucurie, văzând cum se pune temelie unei stăpâniri 
noui şi puternicei în scumpa noastră ţară. 

Fie binecuvântată ziua de 6 Noembrie şi trăiască la mulţi ani 
Tânăra Respublica Moldovenească! 
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[Onisifor Ghibu], A înviat Moldova!  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 11, 10.12.1917, p. 1) 

Orice cunoscător ai istoriei popoarelor din Europa ştie, că Mol-
dova a fost veacuri de-arândul o ţară de viteji, a cărei veste era cu-
noscută de lumea întreagă. Sub Domnii ei mari, Moldova şi- a întins 
hotarele peste Carpaţi, până la Ciceu şi Cetatea de Daltă, şi peste Nis-
tru, în Pocuţia, Marele istoric leşesc Dlugosz nu găsia destule cuvinte 
de laudă pentru Ştefan cel Mare, pe care Papa dela Roma îl numea 
atletul creştinătăţii întregi. 

Mare şi nebiruită a fost odinioară Moldova, şi numele de Moldo-
van era nume de aleasă cinste. 

Vremurile au adus însă cu sine dureri şi suferinţe. Megieşii Mol-
dovenilor nu-i puteau vedea strălucirea fără ca s-o pismuiască. Între 
fiii ei s-au ivit neînţelegeri şi gâlcevi. Duşmănia din afară şi dihonia 
dinlăuntru au slăbit-o dela o vreme cu totul şi au sfâşiat-o în bucăţi. 
Din tare cum era, a ajuns slabă, dela slobozenie a ajuns la robie. La 
1775 Austria i-a răpit o parte, Bucovina de astăzi, iar la 1812 Rusia 
i-a rupt altă parte din trup, Basarabia. 

Unde-ţi e Moldovo strălucirea, unde-ţi e puterea? Duşmanii te-au 
îmbucătăţit; fiii tăi plâng în trei ţări nenorocite. Când te vei izbăvi de 
durerile tale grozave? 

Peste o sută de ani Basarabia a fost sub jugul ţarismului, în cel 
mai cumplit întunerec şi în cea mai grozavă suferinţă. Fraţii ei de 
peste Prut o credeau chiar pe pragul morţii. Dar iată că Dreptatea 
vecinică nu moare şi Moldova dintre Prut şi Nistru se trezeşte la via-
ţă nouă. După o sută de ani de robie rusească ţara, căreia dela răpire 
încoace i s-a zis pe nedrept, Basarabia, îşi aduce aminte că ea de fapt 
nu e altceva decât vechea Moldovă. 

Sfatul ţării a hotărât deci ca de aici încolo, Basarabiei, care nu 
mai e ţară roabă, ci ţară autonomă, să i se zică Republica moldove-
nească. Ziua de 6 Decemvrie, când acest lucru a fost adus la cunoş‑
tinţa întregei ţări şi lumi, va fi o zi de mare însemnătate istorică. 
Căci, în acea zi toate noroadele Basarabiei au recunoscut, că această 
ţară e moldovenească, după cum a fost şi în trecut. 

Naţionalizându-se în acest chip, Ţara s-a pus pe calea cea bună. 
Stările de acum din Rusia au dovedit în adevăr că Rusia poliglotă nu 
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se mai poate susţinea, decât numai dacă ţările din cari e alcătuită se 
vor organiza pe baze naţionale. Republica moldovenească va trăi 
mai înainte de toate în puterea ideei naţionale, care o va face să în-
florească şi să se întărească. Noua ţară moldovenească nu va fi însă 
şovinistă, după cum nici vechea Moldovă nu s-a gândit nici odată la 
asuprirea locuitorilor ei de altă naţionalitate. Dimpotrivă, noua re-
publică va cinsti ca un lucru sfânt drepturile tuturor noroadelor aju-
tându-le în ajungerea scopurilor lor. Şi, în sfârşit, noua republică va 
fi o ţară democratică. Faptul că în fruntea ei stau aproape numai fii 
de ţărani e o chezăşie că interesul celor mulţi şi apăsaţi până acum 
vor fi îmbrăţişate şi ocrotite, că li se vor da toate drepturile şi tot 
sprijinul de care ei vor avea nevoie. 

Nădăjduim, că întemeietorii republicii moldoveneşti vor avea 
toată energia şi toată priceperea trebuitoare, pentru aşezarea cu 
temeiu a ţării. Credem că cel dintâi lucru pe care ei îl vor face vor fi: 
înfiinţarea cât mai grabnică a unei oşti naţionale puternice şi întrarea 
în legături strânse cu ţările vecine şi prietene. Dintre toate acestea ea 
trebue să caute mai ales, legături cu Republica ucraineană de care va 
avea mare nevoie în ce priveşte cunoaşterea măsurilor de organiza-
re a vieţii celei nouă, – cu România care o va putea ajuta la învierea 
vechilor ei tradiţii naţionale – şi cu Republica franceză, care se uită 
cu ochi buni cum în Europa răsare un nou stat latin. Fără îndoială că 
Franţa, sora noastră mai mare, care a ajutat atât de puternic toate 
ţările tinere, va da şi Moldovei tinere dintre Prut şi Nistru, tot ajuto-
rul de care are nevoie pentru a ajunge o ţară naţională vrednică, vi-
tează, democratică şi dreaptă faţă de toţi locuitorii ei. 

Din partea noastră urăm Republicei moldoveneşti: mulţi ani fe-
riciţi! 

Trăiască Moldova reînviată! 
Fraţi Moldoveni! Acum când înviaţi trecutul plin de slavă al 

strămoşilor noştri, nu uitaţi că ţara aceasta numai aşa va fi mântuită 
de primejdie, dacă veţi jertfi totul pentru alcătuirea oştirii naţionale 
şi veţi căuta prietenia neamurilor latine, cari fiind de un sânge cu 
noi, sunt gata să ne ajute din toate puterile. 
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Proclamarea Republicii Moldoveneşti  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 11, 10.12.1917, p. 1-2) 

– Grămădirea Publicului. Slujba religioasă –  

A doua sărbătoare mare a fraţilor noştri Moldoveni a avut loc la 
6 Decembre în ziua sfântului Nicolae. Sfatul Ţării, care în şedinţa sa 
dela 2 Decembre decretase Republica Moldovenească, avea să facă 
pe ziua de 6 Decembre proclamarea oficială a ei. Încă înainte de cea-
sul 12 o mulţime de oameni se îndreptau cătră palatul Sfatului Ţării, 
spre a nu lipsi dela această însemnată sărbătoare. Prin curte, prin 
stradă dar mai ales pe culoarele şi balcoanele palatului, se mişca vo-
ioasă o lume de Moldoveni, Moldovence, străini şi delegaţi, vorbind 
despre clipa istorică din viaţa poporului moldovenesc. Noi pribegii 
ne simţeam sufletul din nou înfiorat de cutele tricolorului nostru, ca-
re flutura mândru şi strălucitor pe palat. Pela ceasul 1 soseşte archi-
ereul Gavriil împreună cu preoţii moldoveni, ca să facă slujba che-
mării Duhului sfânt. Toţi se grămădesc în capela palatului, care nu 
poate cuprinde decât prea puţină lume. Slujba începe şi de astădată 
iarăş în dulcea noastră limbă sub conducerea arhiereului. Corul con-
dus de păr. Berezovschi cântă cu multă îndemânare răspunsurile la 
ectenii. 

Ascultăm cu evlavie sfânta evanghelie, din care sufletul nostru 
soarbe cuvintele cu un înţeles atât de adânc: „Eu sunt uşa, cine va 
trece prin mine se va mântui!” După isprăvirea slujbei Preasfinţitul 
Gavriil rosteşte în limba românească această scurtă cuvântare: Eu 
cred că rânduielile pe cari le aşează Sfatul Ţării Basarabiei, sunt sfin-
te şi ele vor aduce tuturora fericire. De aceia zic dela toată inima 
mea: Sfatul Ţării la mulţi ani! 

Cetirea Declaraţiei în faţa oştirii 
Încheindu-se cele religioase deputaţii urmaţi de o parte mare a 

publicului s-a coborât în faţa palatului, unde se aşezase oastea naţio-
nală a Moldovenilor împreună cu un escadron de cavalerie din ar-
mata polonă. Am rămas adânc mulţumiţi, văzând cea dintâi oaste 
moldovenească într-o disciplină minunată cu arma la umăr şi cu cele 
trei drapele fluturând în vânt. Alături de ea cavaleria ucrainiană 
avea o ţinută răsboinică şi hotărâtă pe cai sprinteni şi înalţi cari scă‑
părau nerăbdători. Polonii sunt un popor de voinţă şi de luptă, cari 
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urmăresc cu dragoste învierea neamului moldovenesc. E firesc ca 
Moldovenii să încheie legături de prietinie cu Ucranienii, de cari au 
nevoe în consolidarea republicei moldoveneşti. 

Preşedintele Ion C. Inculeţ urmat de deputaţi se opreşte în faţa 
regimentului moldovenesc, ca să citească declaraţia sărbătorească a 
Republicei Moldoveneşti. Cu glas răspicat, cu ţinută bărbătească, 
preşedintele Inculeţ te cucereşte prin înfăţişarea sa plăcută şi atră‑
gătoare de Moldovan adevărat. Domnia sa s-a adresat cătră oaste cu 
cuvintele: Fraţi Moldoveni, cari au fost repetate cu căldură de mai 
multe ori în cursul Decalarției pe care li-a cetit-o cu glas înalt în lim-
ba românească. Oastea a ascultat-o cu multă băgare de samă şi la 
sfârşit au izbucnit în puternice urale cari pătrundeau văzduhul. 

Apoi Domnul Inculeţ s-a întors cătră armata polonă, căreia de 
asemenea i-a citit Declaraţia despre proclamarea Republicei. Muzica 
a început cânte „mulţi ani”, oastea întreagă saluta cu arma, iar publi-
cul îşi descoperise capul. 

Defilarea 
După aceasta a urmat defilarea trupelor. Preşedintele Inculeţ 

împreună cu ştabscăpitanul Bogos secretarul comisariatului militar a 
primit defilarea oştirei moldoveneşti condusă de colonelul moldovan 
Furtună. Îţi era mai mare dragul să te uiţi la Moldovenii noştri, cu câ‑
tă mândrie păşiau înainte sub umbrirea tricolorului, care i-a adunat 
pe pământul ţării lor iubite. Pe urma lor au trecut Polonii cu steagul 
alb-roşu în frunte. Muzica cânta şi publicul se desfăta în această rară 
privelişte, pe care a hărăzit-o ceriul poporului Moldovenesc. 

Şedinţa sărbătorească 
După defilarea armatei se întruniră toţi deputaţii în sala şedin-

ţei, unde se deschide şedinţa solemnă. Domnul Inculeţ salută pe toți 
din partea Sfatului Ţării. Spune că la prima şedinţă a Sfatului Ţării a 
zis că dacă interesele Basarabiei vor cere declararea republicei 
atunci ea se va face. Şi iată azi ea se face. În vremea aceasta plină de 
nerândueli şi anarhie, trebuie să luăm în mânile noastre stăpânirea 
acestei țări, căci numai aşa o putem mântui. După aceasta urmează 
cetirea declarației. Se citeşte declaraţia despre proclamarea Republi-
cei Moldovenești în trei limbi românește, ruseşte şi jidoveşte. Termi-
nat acest act, preşedintele dă cuvântul delegatului sfaturilor soldă-
ţeşti şi muncitoreşti, din Petrograd, reprezentantul guvernului 
Lenin. 
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Primirea delegaţilor 
Praporgicul Cuibu – căci e moldovan, spune că sfatul comisari-

lor poporali, fiind o stăpânire adevărată democratică, el totdeauna a 
fost pentru principiul ocârmuirei de sine a popoarelor şi că de aci 
înainte el va sprijini înfăptuirea acestui principiu. 

După aceasta salută Sfatul Ţării reprezentantul flotei baltice, ca-
re spune că flota baltică a fost cea dintâiu care a început lupta împo-
triva reacțiunii, şi că marinarii cari au vărsat până acum mult sânge, 
n-au să-l cruţe nici de aci înainte, dacă va fi nevoie. Drepturile naţio-
nale câştigate trebue să rămâie neştirbite. 

În cuvinte foarte căldurease a vorbit reprezentantul flotei po-
lone. El vede în Sfatul Ţării organul care arată voinţa adevărată a 
deşteptatului popor moldovenesc. Oratorul vorbeşte apoi de popo-
rul polon, care totdeauna a luptat pentru libertate şi sfârşeşte astfel: 

„Ţarismul rusesc a perit în urma luptei energice a democraţiei 
ruse; de soarta aceasta nu va scăpa nici Ţarismul Europei centrale, 
care subjugă atâtea popoare între cari şi pe Românii. E foarte aproa-
pe vremea, când şi Polonia va fi o republică liberă ca şi republica 
moldovenească. (Aplauze). 

Preşedintele Sfatului Ţării D-nul Inculeţ mulţămește reprezen-
tantului nobilei naţiuni polone, pentru simpatiile pe cari această na-
ţiune le arată poporului moldovan, sfârşind cu următoarele cuvinte: 

Cine n-a văzut îngrozitoarele devastări a câmpiilor polone, cine 
n-a văzut oraşe întregi polone nimicite de barbari, acela nu ştie câte 
jertfe a adus această naţiune pe altarul libertăţii. 

Președintele mulțămind deputaților pentru buna înțelegere în-
tre ei care a făcut cu putință serbarea acestei zile istorice închide șe-
dința festivă. 

Deputații au făcut însuflețite ovații domnului președinte Incu-
leț, pe care l-au săltat pe mâni de nenumărate ori, în aplauzele sgo-
motoase ale publicului. 
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[Onisifor Ghibu], România nu poate face pace  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 11, 10.12.1917, p. 4) 

De câteva săptămâni încoace se vorbeşte mereu de pace. Ro-
mânia, strâmtorată de Rusia, care nu vrea să se mai bată, trebue să 
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facă pace vrând-nevrând – astfel vorbesc o mulţime de oameni cari 
ar dori să se isprăvească odată grozavul măcel al răsboiului. 

De bună seamă că ar fi bine să ajungem cât mai curând la pace. 
Am suferit atât de mult pe urma răsboiului, încât judecând cu min-
tea de toate zilele, ar trebui să dorim cu orice preţ pacea. Dar ce fel 
de pace putem face noi acuma, când Nemţii încă nu-s bătuţi şi când 
idealul nostru încă nu-i ajuns? Am pornit la răsboiu ca să cucerim 
Ardealul şi Bucovina şi acuma să încheiem pace luându-ne gândul 
dela ele? Dacă a fost dreaptă cauza pentru care am intrat în răsboiu, 
pentru ce să ne dăm îndărăt dela datorie înainte de a ne-o fi făcut pe 
de-a întregul? 

Într-adevăr împrejurările în cari a ajuns România, sunt îngrozi-
toare. Purtarea Rusiei a adus-o la sapă de lemn, facând-o să piardă 
aproape tot ce mai avea. Totuş ea n-a pierdut ce are mai scump un 
popor şi o ţară: cinstea. Pentru păzirea acestei comori România va 
lupta şi mai departe – până la sfârşit, orice ar fi să mai păţească! Ea 
şi-a legat soarta de cele mai mari puteri din lume: de Franţa, de An-
glia şi de America, şi câtă vreme ea va sta lângă acestea, nu va cădea. 
Aceste puteri au mărturisit cu mai multe prilejuri că vor sprijini 
drepturile României până la sfârşit, – şi Franţa, Anglia şi America îşi 
vor ţinea cuvântul. 

Orice s-ar întâmpla pe frontul ruso-român, România nu va face 
pace decât atunci, când vor face şi ceilalţi aliaţi ai ei, care ştiu ce e 
cinstea. Şi pacea nu se va face decât când Nemţii vor fi bătuţi şi când 
popoarele îşi vor putea aşeza vieaţa pe temeiuri de dragoste şi drep-
tate. 

România trebue să iasă din acest răsboi mărită cu Transilvania 
şi Bucovina, altfel e vai şi amar de soartea întregului nostru neam. Şi 
aşa suntem puţini, dacă vom fi şi mai departe împărţiţi sub mai mul-
te stăpâniri, cari după acest răsboi ne vor apăsa şi mai grozav ca îna-
inte, ne vom prăpădi. Atât din punctul de vedere al României cât şi al 
tuturor Românilor, e deci o trebuinţă neapărată ca să se facă unirea 
Transilvaniei cu România. Şi în acest scop – răsboiul trebue dus mai 
departe, orice s-ar întâmpla. Mai bine să murim cu toţii, decât să ne 
călcăm în picioare cinstea. Dacă nu ne vom jertfi până la sfârşit, ne 
vor blăstăma copii şi nepoţii noştri. Căci acum se aşează temelia vie-
ţii noastre şi dacă n-om aşeza-o cum trebue, nu se va alege nimic de 
neamul nostru. În aste clipe mari când avem răspunderea pentru 
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viaţa urmaşilor noştrii, trebue să ne pătrundem adânc de înţelesul 
cuvintelor lui A. Murăşanu: 

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 
De cât să fim robi iarăş în vechiul nost pământ! 
Nu, nu putem încheia pace! Vremea unei păci drepte încă n-a 

sosit! Deci răsboiul va merge înainte! 
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Trăiască Respublica Moldovenească  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 112, 13.12.1917, p. 1) 

Trăiască Respublica Moldovenească, care s-a născut în zilile po-
somorâte de iarnă, din lăcrâmi, sânge şi suferință! Mai bine de o sută 
de ani visul acesta l-au purtat în inimă şi l-au cocolit în gând cei mai 
buni moldoveni! 

Când suferinţile neamului moldovenesc nu mai erau ele indu-
rat, când moldovenii erau prigoniţi şi înjosiţi cum nu se mai poate, 
atunci din sânul poporului moldovenesc eşeau oameni, cari îşi pu-
neau sufletul lor pentru neam şi pentru ţară şi cari pentru astea şe-
deau în temniţi şi se trimeteau la Siberia. 

Toate chipurile făceau ruşii, ca să-i facă pe moldoveni să uite, că 
au fost şi ei cândva slobozi şi c-au avut şi ei cândva ţara lor şi istoria 
lor. Dar în zădar. Ruşii n-au fost în stare să-l facă pe moldovan să ui-
te, că a fost şi ei cândva om ca toţi oamenii, Ţinea el bine minte isto-
ria strălucită a lui Ştefan Vodă, ţinea el bine minte, că viaţa lui, când 
era el slobod, era mai bună decât bunătatea rusască. Când era el în 
ţara lui, dacă cineva îndrăznea să calce drepturile cele mai sfinte ale 
lui, el le da numai odată cu sufletul. Iar sub stăpânirea „binecredin-
cioşilor” împăraţi ruşi neamul moldovenesc a fost întru atâta înjosit, 
în cât şi-a pierdut toată mândria de mai înainte şi la toate batjocurile 
ruseşti el răspundea numai cu lăcrâmi şi oftări. Moldovanul pân mai 
dăunăzi era de-opotrivă cu boii, cari trag la jug, pân ce cad fără a se 
împotrivi celor ce îl chinuiesc şi picătură cu picătură îi scurg toată 
viaţa. 

Părea că moldovanul e mort pentru o viaţa de sinestătătoare şi 
slobodă şi-i menit pururea să fie la alţii slugă. Astfel credeau şi ucra-
inenii, când s-au încercat în timpul revoluţiei de vr-o câteva ori să 
alipească Basarabia de Ucraina, dar nu le-a mers: întotdeauna ei tre-
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buiau să recunoască, că moldovenii s-au trezit. Ceea ce părea mort a 
înviat. 

Şi iată acuma noi, fraţi moldoveni, am ajuns la scopul nostru şi 
ne-am îndeplinit visul nostru de veacuri: noi suntem slobozi şi avem 
stăpânirea noastră dătătoare de legi – „Sfătul Ţării’, şi stăpânirea îm-
plinitoare „Sfatul directorilor”. De acuma noi n-om mai fi de râsul 
streinilor. Nouă n-a mai avea cine să ne zică „baran” şi „cap de bou” 
şi nu ne vor mai „paşoli” toţi veneticii. În grabă vreme or să se des-
chidă directoriale (ministere), ş-apoi puţin câte puţin toate aşăză-
mânturile au să se facă moldoveneşti. 

Avem să avem de toate cele bune, numai să trăim şi să prindem 
la putere ca neam, care are drept la viaţă slobodă. 

Acuma nouă fraţi moldoveni, numai ne rămâne, ca să ne punem 
toţi vârtos pe muncă şi din răsputeri să sprijim „Sfatul Țării, care îm 
Respublica Moldovenească este singura stăpânire, care poate să ne 
scape din nevoi și cari în timpul de față groaznic, când toată ţara îi 
cuprinsă de anarhie, numai singur poate să ne aducă la mal. 

Trăiască Respublica Moldovenească, născută în triste și grele 
vremuri, născută din lăcrimi, sânge, suferinți și dureri. Noi credem, 
că ea va înflori ca un pom de primăvară și va aduce frumoase roade 
pentru neamul moldovenesc, al cărui mândru nume Respublica 
noastră îl poartă. 

Să strigăm deci, toţi moldovenii într-un, glas plin de bucurie: 
Trăiască Respublîca Moldovenească! 
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[Onisifor Ghibu], Moldovenii de peste Nistru  
(Ardealul, Chişinău, anul I, nr. 12, 17.12.1917, p. 1) 

Ce neam minunat e neamul nostru! De o mie şi opt sute de ani, 
de când a fost plămădit n-a avut nici odată parte de noroc. Noroade 
străine l-au călcat, Domni străini l-au stăpânit, duşmani nenumăraţi 
l-au pândit. Câte popoare nu s-au prăpădit în vremea aceasta, dar 
noi, am rămas pe loc, neclintiţi ca stânca. Nimeni nu ne-a putut stâr-
pi de prin locurile unde ne-a aşezat Dumnezeu şi împăratul Traian. 
Ba încă noi, ca viteazul din poveste, ieşiam şi mai zdraveni din lupte-
le cu vrăşmaşii. Noi nu numai că ne-am putut păstra viaţa, dar ne-am 
şi întins peste atâtea şi atâtea ţări, cum nu este alt neam în întreagă 
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Europa. Din Transilvania, care este leagănul întregului neam moldo-
venesc, noi ne-am întins peste Muntenia, Moldova, Bucovina, Basa-
rabia, peste Nistru şi chiar până în Caucaz. Limba noastră este vorbi-
tă de 14 milioane de inşi, în zece ţări, cum nu mai este vorbită altă 
limbă. 

Până acum fii neamului nostru au fost însă apăsaţi de străini. 
De acum încolo avem nădejde că, în sfârşit, cu toţii vom ajunge stă‑
pâni slobozi pe soarta noastră. Din răsboiul acesta grozav va ieşi 
dreptatea şi pentru neamul nostru din Transilvania şi Bucovina, du-
pă cum a ieşit pentru cel din Basarabia. 

Cu mare bucurie ne uităm noi acum la fraţii noştri de peste Nis-
tru, cari au dormit până azi un somn adânc. Deşteptarea Moldoveni-
lor din Basarabia i-a trezit şi pe ei şi iată-i că ei îşi cer de acum întreg 
dreptul la viaţă. Vor rămânea neuitate vorbele pe cari le-a spus sol-
datul Toma Jalbă de peste Nistru în adunarea ostaşilor moldoveni 
ţinută la 21 Octomvrie 1917 în Chişinău: 

Fraţii noştri şi neamurile noastre cari suntem Moldoveni dintr-un 
sânge, cui ne lăsaţi pe noi Moldovenii cei ce suntem rupţi din coasta 
Basarabiei şi trăim pe celălalt mal al Nistrului? Fraţilor, nu ne lăsaţi, 
nu ne uitaţi. Iar dacă ne veţi uita noi vom săpa malul Nistrului şi vom 
îndrepta apa pe dincolo de pământul nostru, căci mai bine să-şi 
schimbe râul mersul, decât să rămânem noi Moldovenii despărţiţi unii 
de alţii. 

O, nu, fraţilor, nu vă vom uita. Chiar dacă v-am uita noi, de-acum 
voi nu veţi mai putea sta în întuneric, căci voi v-aţi dat seama de ce 
simţiţi şi de ce trebue să fiţi. Voi ştiţi acum că sunteţi fii unui popor 
vrednic, dar fără de noroc în trecut, şi înţelegeţi că dând mâna cu toţi 
ceilalţi fraţi ai voştri, vom putea fi cu toţii împreună tari şi nebiruiţi. 

Azi, la 17 Decemvrie 1917, voi vă adunaţi pentru cea dintâia 
oară într-un congres pentru a Vă spune durerile şi a purcede la lecu-
irea lor. Să fie într-un ceas bun adunarea voastră frăţească! Suntem 
încredinţaţi că Duhul Domnului va veni asupra voastră şi vă va lu-
mina. Voi veţi cere dela ocârmuitorii ţării voastre toate drepturile: 
Veţi cere ca dulcea noastră limbă moldovenească să fie de aici încolo 
în şcoli, în biserici, în judecătorii, veţi cere alfabetul latinesc în şcoli 
şi cu un cuvânt, veţi cere întreagă libertatea naţională pe care întro 
ţară slobodă şi democratică, cum este republica Ucraineană, trebue 
s-o aibă fiecare cetăţean. 
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Ceas bun fraţilor de peste Nistru! 
Dumnezeu să vă ajute ca să vă puteţi dobândi şi voi autonomia 

culturală, cu ajutorul căreia să puteţi ajunge fii luminaţi ai neamului 
nostru. 
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P. Halippa, Respublica Moldovenească e în primejdie!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr, 114, 17.12.1917, p. 1-2) 

Anarhia în ţară sporeşte. De pretutindeni vin ştiri că cete de rău-
făcători cutreeră țara şi aţâţă pojarul neorânduelei, sămănând ură în-
tre oameni, dărâmând avuţia țării şi sădind frică în sufletele slabe. 

Lucrurile se petrec cam la fel pretutindeni. Răufăcătorii dau 
busna la vin, se îmbată singuri şi îi îmbată și pe alții și de aici por-
nesc împreună la prădarea şi dărâmarea averii altora. De obicei se 
pradă și se dărâmă aşa zisele economii boereşti, care după declara-
ţia Sfatului Ţării dela 2 Dechembrie nu mai sânt ale boerilor, ci ale 
ţării întregi. 

Şi ca să nu fie nici o îndoială, iată ponturile din declaraţia Sfatu-
lui Ţării despre orânduirea trebii pământului în ţara noastră: 

„Sfatul Ţării are în vedere să împartă norodului muncitor tot 
pământul fără plată, pe temeiul folosirei drepte. 

Pân la alcătuirea unei legi despre trecerea pământului la noro-
dul muncitor, – ca să nu fie neorânduială şi irosire a bogăţiilor ţării, 
tot pământul, care nu se lucrează cu braţele stăpânului lui, împreună 
cu vitele şi cu stromenturile gospodăriei va trece în sama comitete-
lor pământeşti, alese din nou pe temeiul democratic. 

Pădurile, apele, bogăţiile de sub pământ, câmpurile de încerca-
re, răsadnidele, ogoarele pentru sfeclă, precum şi viile şi livezile boe-
reşti, mănăstireşti, bisericeşti şi ale udelurilor şi în sfârşit toate 
curţile boereşti, fiind avere obştească a norodului vor trece în sama 
Comitetului pământesc Gheneral al Respublicei Moldoveneşti”. 

Aşa dar economiile boereşti sunt avere obşteaschi a norodului 
şi ca să nu se irosască trec în sama stăpânirei Respublicei Moldove-
neşti, care le va folosi spre binele tuturor şi al ţării. 

Astfel fiind, pe fiecare fiu al ţării, care îşi dă sama, ce este binele 
ei şi al locuitorilor, trebui să-l doară inima, văzând, cum se pradă şi 
se dărâmă economiille şi averile boereşti. 
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Într-adevăr, ce poate fi mai dureros, decât să vezi, cum se iro-
seşte puţina avere a ţării? Câtă sudoare omenească s-a vărsat pentru 
a se face aceste curţi, care ar putea fi folosite pentru şcoli, bolniţe ca-
se de obşte sau altă trebuinţă a norodului! Şi astăzi aceste curţi se 
dărâmă tocmai de cătră aceia, în folosul cărora ele trec după cel din-
tăi zacon al Respublicei Moldoveneşti. 

Şi durerea celor cari îşi iubesc ţara sporeşte încă şi din pricina 
ceea, că astăzi de-acum s-a adeverit, că aţâţătorii pojarului anarhiei 
şi a dezbrăcării ţării de averea ei sânt oameni cumpăraţi de nemţi şi 
de boeri. Nemţilor le vine la socoteală, ca ţara noastră să fie stricată 
şi sărăcită pân la capăt, căci atunci ei mai uşor ne-ar da la jugul robi-
ei. Iar boerii îşi spun în gândul lor: dacă aceste averi nu mai pot ră-
mănea în mânele boerilor, atunci mai bine să nu fie a nimăruia! Deci 
să se strice, să se dărâme, să se ucidă oamenii pentru ele! 

Aşa vor nemţii şi aşa gândesc boerii. Dar noi, fraţi săteni, să nu 
ne facem coadă de topor în mânele duşmanilor ţării! E vremea, fraţi-
lor, să ne venim în fire şi să înţălegem, că mergând pe calea sporirei 
neorânduelii în ţară şi a dezbrăcării ei de avuţie, noi săpăm mor-
mânt tinerei noastră respublici. 

De aceea, fraţi moldoveni, nu vă luaţi după îndemnul şi aţâţarea 
răuvoitorilor și răufăcătorilor. Dacă vor veni în sat blăstămaţi de 
aceştia, cari ar vrea să-şi bată joc de voi şi de averea voastră, puneţi 
mâna pe ei şi zătriţi-i ca pe nişte şărpi veninoşi. 

Destul anarhie! Râsul şi batjocura să înceteze odată în ţara 
aceasta! 

Moldoveni, vă gândiţi bine: Respublica Moldovenească este în 
primejdie. 
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V.S. [Vasile Susleneanu], În Sfatul Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 314, 17.12.1917, p. 2-3) 

Lucrările Sfatul Ţării urmează mai departe. Pe ziua de 13 De-
chembrie s-a sfârşit cercetarea propunerei de lege despre aşăzarea 
zemstvei şi a ocârmuirei orăşane în ţinuturile Cahulului şi a Izmailu-
lui. Tot atunci s-a dezbătut întrebarea despre întocmirea aşăzămân-
tului de judecători de pace în aceste ţinuturi. Rămâne acum de cer-
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cetat propunerea de lege despre aşăzământurile ocârmuitoare să‑
teşti din pomenitele ţinuturi. 

De bună samă, că grija Sfatului Ţării pentru întocmirea gospo-
dăriei obşteşti în ţinuturile Cahulului şi a Izmailului după cerinţele 
democratice ale vremii este de mare laudă. Dar când stai în şedinţa 
Sfatului Ţării şi asculţi ponturi nesfârşite privitoare la cutare şi cuta-
re parte din întocmirea zemstvească sau orăşană, – nevrând te abaţi 
cu gândul şi te întrebi: dar oare de asta ne arde pe noi în vremea de 
faţă? Ţara se îneacă în valurile anarhiei şi Sfatul Ţării dezbate între-
bări, care ar putea să mai aştepte puţin! 

Şi parcă răspunzând gândurilor acestora, capul stăpânirei Res-
publicei Moldoveneşti – P.V. Erhan, după ce se sfârşeşte cetirea pro-
punerei de lege, privitoare la schimbările din ţ. Cahulului şi ţ. Izmailu-
lui, îşi ia cuvânt şi face o mărturisire, care trezeşte în suflet cele mai 
grele îndoeli. Preşedintele Sfatului Directorilor ţării vorbeşte despre 
straşnicele greutăţi, pe care le întâlneşte tânăra stăpânire în treaba 
ocârmuirei ţării. Nicăeri nici o rânduială. Toţi trăesc şi lucrează cum îi 
tae capul, fără a ţine samă de binele ţării şi de interesul obştesc. Haz-
naua Respublicei este goală şi nimeni nu-şi face datoria de cetăţan 
aşa cum ar trebui să şi-o facă, plătindu-şi şi cea de pe urmă capeică, 
pe care o datoreşte stăpânirei, zemstvei sau ocârmuirei orăşane. În 
sfârşit ceea ce-i mai trist, – stăpânirea n-are cu ce opri anarhia, care 
bântue în țară. Oastea moldovenească, care cu atâta trudă s-a adunat 
în Chişinău, nu prea dă dovezi de unire şi nu prea este gata să jert-
fească pentru ţară şi pentru treaba moldovenească. Directorul – pre-
şedinte a sfârşit cu o tremurare de lacrămi în glas, cerând sprijinul 
tuturora, căci altfel corabia Respublicei Moldoveneşti se îneacă... 

Această declaraţie, izvorâtă din sufletul îndurerat şi amărât al 
președintelui, a fost primită de Sfatul Ţării cu o tăcere grea şi apăsă‑
toare. Această tăcere a fost întreruptă de preşedintele adunării – 
P.N. Halippa, care a propus, să se rădice ședința de un ceas de vreme 
şi deputaţii să se adune în fracţii – moldovenii deosăbit, ucrainenii şi 
ceilalţi de asămeni şi să dezbată fiecare naţie, ce-i de făcut în împre-
jurările de faţă şi ce răspuns să dee Sfatul Ţării Preşedintelui Direc-
toratului. 

Peste un ceas de vreme şedinţa Sfatului s-a deschis din nou 
pentru ascultarea deputaţilor după fracţiile naţionale. Cel dintăi a 
vorbit din partea moldovenilor – deputatul Ţanţu, care a spus, că 
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fracţia moldovenească are deplină încredere în stăpânirea nouă şi-i 
va da tot sprijinul său în munca ei grea pentru orânduirea trebilor 
ţării. Ce-i drept puterile înarmate ale Respublicei sânt puţine, dar ele 
se adună şi în grabă vreme vor fi destule pentru a pune capăt anar-
hiei în ţară. 

Altceva au spus deputaţii dela celelalte naţii. Mai ales a vorbit 
de rău deputatul de la bulgari, d. Misircov şi deputatul dela ucraini d. 
Curdinovschii. Ei au spus, că naţiile, dela numele cărora vorbesc, 
sunt nemulţămite de Sfatul Țării pentru că el îi alcătuit mai mult din 
moldoveni; de asămenea nu-i mulțămește nici oastea moldoveneas-
că, care, pe lângă că-i puţină, nici nu-i pătrunsă însămnătatea sarci-
nei pe care o are. 

Aceste două palme, date de deputaţii naţiilor mici Sfatului Țării 
și oastei moldoveneşti, au stârnit în rândurile moldovenilor cea mai 
vie protestare. Un rând de deputaţi moldoveni, cari s-au râdicat unul 
după altul, au spus deputaților dela națiile mici, că nu-i vremea să se 
vorbească de numărul de scaune în Sfatul Ţării, fiindcă împrejurările 
ne cer mai mult, şi anume: să scăpăm ţara de peire şi nici decum să 
ne numărăm locurile. Au mai spus apoi deputaţii moldoveni, că azi, 
ca nici odată, toate noroadele trăitoare pe pământul Basarabiei tre-
bui să se unească strâns, pentru a se apăra de anarhie şi de încercă‑
rile boerilor şi bogataşilor de a sădi duşmănie între ele în nădejdea, 
că astfel noroadele se vor câlţui, iar ei – boerii şi bogataşii – vor ră-
măne şi mai departe stăpâni pe ţară şi pe norodul muncitor. În sfâr-
şit, deputaţii moldoveni au spus deputaţilor dela naţiunile mici, că ei 
se cam greşesc cu socoteala, când dispreţuesc prea mult oastea mol-
dovenească. Să nu vie vremea să se căiască pentru cuvintele de bat-
jocură la adresa unor oameni, cari şi-au vărsat sângele la front şi 
acuma sunt gata să şi-l verse şi aici în ţară! 
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În Sfatul Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 115, 21.12.1917, p. 3-4) 

Pe ziua de 15 Dechembrie în Sfatul Ţării s-a început dezbaterea 
aşăzământului Sfatului Ţării. Acest aşăzământ cuprinde cunoştinţi 
despre feliul, cum se alcătueşte Sfatul Ţării, despre datoriile deputa-
ţilor şi despre drepturile Sfatului. 
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Tot la 14 Dechembrie s-au înfăţişat doi soldaţi împuterniciţi, 
unul dela moldovenii din armia a patra de pe frontul românesc şi al-
tul din armia a noua. Cel dintăi a povestit, că moldovenii din armia a 
patra se organizează şi au gând să vie în Basarabia cu arme cu tot, ca 
să apere ţara de prădăciuni şi de anarhia, care are loc pretutindeni. 
Cel din armia a noua a povestit, că moldovenii din acea armie au în-
târziat cu organizarea, fiindcă n-au avut pe nime, care să-i povăţu-
iască. Şi unul şi altul au zugrăvit în cuvinte mişcătoare suferinţele 
moldovenilor noştri prin streini şi răutatea şi viclenia streinilor faţă 
de ostaşii moldoveni. 

Respunzând pentru felicitările aduse dela ostaşii moldoveni 
Sfatului Ţării, preşedintele I. C. Inculeţ a mulţămit delegaţilor ostaşi-
lor şi i-a rugat să spue fraţilor ostaşi moldoveni să se grăbească cu 
organizarea şi să vie în ţară ca s-o apere de anarhie şi reaua voinţă a 
unor streini, cari s-au oploşit în ţara noastră şi acuma ar vrea s-o că‑
lărească ca în vremurile lui Neculai al doilea. 

S-au primit apoi două telegrame – una dela Uprava oraşului 
Bender şi alta dela Comitetul Zemstvesc din Bolgrad. Şi Benderiul şi 
Bolgradul aduc cele mai calde felicitări Sfatului Ţării şi mărturisesc 
credinţă Republicei Moldoveneşti. 

S-a cetit apoi o telegramă dela un polc moldovenesc de cavale-
rie, care spune, că s-a pornit spre Basarabia, ca să fie împreună cu 
toţi luptătorii pentru Respublica Moldovenească. 

În sfârşit partea moldovenească a Sfatului Ţării a hotărât şi a 
ales o delegaţie la moldovenii de peste Nistru, cari au cel dintăi con-
gres naţional la Tiraspolea. Congresul s-a început la 17 Dechembrie. 
Delegaţia Sfatului Ţării este alcătuită din deputaţii: Halippa, Crihan, 
Mare, Codreanu, Gafenco şi Ionco. 
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La Moldovenii de peste Nistru  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul IV, nr. 116, 25.12.1917, p. 3) 

Pe ziua de 17 şi 18 Dechembrie în oraşul Tiraspol, gubernia 
Hersonului, s-a ţinut cel dintâi congres al moldovenilor de peste Nis-
tru. S-au adunat împuterniciți dela vr-o 80 de sate moldoveneşti de 
pe coasta răsăriteană a Nistrului, din ținutul Tiraspolei. Au fost îm-
puterniciţi şi dela câteva sate moldoveneşti din ţinutul Bălți. Au mai 
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fost apoi câţiva învăţători săteşti, rămaşi în Tiraspolia după congre-
sul învâţătoresc dela 11 pân la 17 Dechembrie. În sfârşit au luat par-
te la congres ca oaspeți ostașii moldoveni din garnizoana Tiraspolei 
şi ostaşii ardeleni dela scladul românesc de materialuri de război, se 
află la stanţia Tiraspolei. 

Congresul s-a adunat prin munca şi stăruinţa unui grup mic de 
moldoveni, în fruntea cărora erau prăpuraşul Bulat, soldatul Jalba, 
grajdanul Durbailo, prăpuraşul Moloman şi volontarul Dumean. 
Aceştia au tipărit şi au împrăştiet în toate părţile o chemare căldu-
roasă cătră moldoveni, ca să se adune spre a se înţălege asupra unor 
întrebări de neapărată trebuinţă. Printre aceste întrebări cea mai 
însămnată era întrebarea despre luminarea moldovenilor de peste 
Nistru prin ajutorul culturei naţionale. 

La lucrarea congresului au luat parte şi o delegaţie a Sfatului 
Ţării în frunte cu P.N. Halippa şi redactorul gazetei „Ardealul” O. Ghi-
bu. Cel dintăi, rostind o cuvântare de felicitare congresului, a spus, 
că neamul moldovenesc se uită cu dragoste la şirurile înaintaşe ale 
moldovenilor, cari, trecând apa Nistrului, pun stăpânire pe şesurile 
Bugului, ajungând chiar pân în apa Niprului. Lăţirea neamului mol-
dovenesc spre răsărit este un fapt doveditor, că neamul nostru este 
un neam puternic şi că el mereu sporeşte la număr. Dar lăţirea 
aceasta întâlneşte şi va întâlni din-ce-în-ce tot mai mult o împotrivi-
re a neamului ucrainean, care se coboară din părţile Chiului spre 
apus-miază-zi, silindu-se să prindă şi el locurile, pe unde se împrăş‑
tie moldovenimea noastră. Se prevede deci o luptă mare între mol-
doveni şi ucraineni pentru pământ şi din lupta aceasta vor eşi birui-
tori aceia, cari vor fi mai bine înarmaţi cu armele culturei şi luminei. 
P.N. Halippa sfârşeşte, îndemnând pe moldovenii de peste Nistru la 
unire şi la luminare prin cultura naţională moldovenească. 

Redactorul gazetei româneşti din Chişinău „Ardealul” – O. Ghi-
bu a rostit o cuvântare frumoasă despre Ardeal, leagănul neamului 
românesc, de unde au eşit românii din Valahia şi moldovenii din 
Moldova, Basarabia, Bucovina şi moldovenii trăitori pe malul stâng 
al Nistrului. D-l Ghibu a vorbit îndeobşte despre naţia românească şi 
despre însămnătatea vremurilor, prin care trecem şi în care se clă‑
deşte un viitor mai fericit şi mai bun pentru mult încercatul neam 
românesc. 
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Însămnată a fost clipa, când, după cuvântarea domnului Ghibu, 
din încăperea de alăturea a eşit prăpuraşul Gheorghe Mare, care 
dela numele delegaţiei Sfatului Respublicei Moldoveneşti a adus ce-
lui dintăi congres al moldovenilor de peste Nistru un steag naţional 
– albastru-galbăn-roşu şi înmânându-l preşedintelui congresului – 
domnului Bulat, l-a rugat să-l păstreze şi să-l ţie sus, pentru ca să se 
adune sub cutele lui toată moldovenimea de peste Nistru. 

Congresul a hotărât să aducă la cunoştinţa zemstvei, că satele 
moldoveneşti din gubernia Hersonului trebui să aibă şcoli moldove-
neşti, în care învăţătura să se facă în limba moldovenească, iar cărţi-
le de învăţământ să fie tipărite cu litere latine. Limba rusască sau cea 
ucraineană va fi învăţată în şcoli numai începând cu anul al treilea 
de învăţătură. 

Pentru pregătirea învăţătorilor moldoveni zemstva trebui să 
deschidă cursuri de limba moldovenească la vară, iar pân atunci în-
vățătătorii moldoveni să se adune la un congres al lor, la care să se 
hotărască, ce-i de făcut, ca moldovenii de peste Nistru să fie îndestu-
laţi mai degrabă în nevoile lor culturale naționale. 

Mai departe congresul a hotărât să ceară ca slujbele în biserică 
să se facă în limba moldovenească, ca moldovenii să aibă un arhie-
reu al lor cu reşidinţa în Tiraspolea, ca la seminaria duhovnicească 
ucenicii – viitorii preoți să învețe și limba moldovenească, ca să poa-
tă fi buni slujitori în satele moldovenești. 

Apoi congresul a hotărât să ceară, ca judecătoriile şi ocârmuiri-
le pentru moldoveni să fie în limba moldovenească: ca zaconele şi 
orânduirile stăpânirilor să fie tipărite şi în limba moldovenească: ca 
în bolniţi – doftorii şi ferşalii să ştie a vorbi cu moldovenii moldove-
neşte; ca în fiecare sat moldovenesc să se facă coruri şi petreceri 
moldoveneşti şi altele. 

Rădicându-se treaba pământului, s-a hotărât, ca deputaţii mol-
dovenilor în Adunarea Întemeetoare Ucraineană să ceară, ca toate 
pământurile să treacă în mâna muncitorilor fără plată, împărţin-
du-se pe dreptate. 

S-a mai rădicat apoi întrebarea, cu cine să ţie moldovenii de 
peste Nistru – cu Respublica Moldovenească, sau cu Ucraina? S-a ho-
tărât, că întrebarea aceasta să fie mai bine dezbătută pe la shodurile 
satelor moldoveneşti din Herson şi Podolia şi peste un timp să se 
adune un al doilea congres naţional moldovenesc, care să hotărască 
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această întrebare. Este vrednic de însămnat, că cei de faţă se rosteau 
mai mult pentru Respublica Moldovenească. 

La sfârşire, congresul s-a fotografiat împreună cu oaspeţii din 
Basarabia, cari au plecat din Tiraspolia, fiind petrecuţi cu cele mai 
calde simţiri de frăţie. 

Trăiască moldovenii de peste Nistru! 
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De anul nou  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 1, 1.01.2018, p. 1) 

Anul 1917, anul tulburărilor şi prefacerilor, anul fierberii s-a 
isprăvit, s-a dus în hăul trecutului. Ce ne-a adus anul acesta şi cum 
să-l pomenim – de bine sau de rău? 

E greu să răspundem la aceasta într-un cuvânt, dar putem zice, 
că ne-a adus mult bine, dar ne-a adus şi multe răle. Nouă moldoveni-
lor acest an ne-a dat putinţa să fim oameni, ca toţi oamenii, să avem 
şcoala noastră, biserica noastră, ocârmuirea noastră şi aşa mai de-
parte. Dar tot odată acest an a adus şi un întunerec în minţele mol-
dovenilor, care este mai mare chiar decât întunericul de înainte. În 
loc ca să se lumineze şi să-şi făuriască un trai omenesc, ţăranii mol-
doveni mai ales în timpul de pe urmă umblă, parcă ar fi îmbătaţi de 
sânge şi de poftele cele mai urâte. 

Soldaţii moldoveni, floarea neamului, şi ei nu se poartă mai bine, 
decât o parte din ţărani. Nu sunt la înălţimea chemării nici cea mai 
mare parte din ofiţerii moldoveni. Din pricina aceasta ţara noastră e 
pe calea peirei. Se râsipeşte, se nimiceşte, se strică cu totul averea no-
rodului. Şi ce e mai dureros, o risipim, o nimicim noi singuri. A ajuns 
la aceea, că se sfărâmă şi bolniţele şi şcolile. Nu mai vorbim de-acuma 
de averile boerilor și a mănăstirilor, care ar trebui să le păstrăm, pen-
tru ca să treacă întregi în folosul țărănilor. Ei aceasta au uitat-o de 
mult şi demult nimicesc bogăţiile ţării cu cea mai mare stăruinţă. 

Întunecimea şi zbuciumarea minţilor merge tot mai departe şi 
mai departe. Norodul nu cruţă nici pânea. Se aşteaptă că la primăva-
ră, dacă trebile vor merge tot ca pân acuma, va fi foamete. Norodul 
nu înţălege de acuma cine-i este prieten şi cine-i este dușman şi ade-
sea merge după lupii în piele de oae. Numai astfel putem lămuri, de 
ce norodul strică averea ţării şi au ajuns a se lua de chică unii cu alţii. 
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Dacă vom urma şi înainte cu mişelia şi nemernicia, apoi vor ve-
ni streinii, şi cum am avut pân acuma stăpâni pe alţii, îi vom avea şi 
de aici încolo. Căci de ce să nu ne stăpânească alţii, dacă singuri nu 
putem să ne stăpânim! 

Dar mulţi s-au săturat de acum de mişeliile pomenite. Şi aceasta 
ne dă credinţa, că anul 1918 le va pune capăt. Nu vor mai avea pe ci-
ne să se sprijine toţi potlogarii şi hoții, cari cutreeră ţara, umblând 
după jaf. Poporul se trezeşte şi vai de capul răilor, cari îi vor mai în-
cerca răbdarea! 

Pe de altă parte îi îndemnăm pe toţi binevoitorii norodului să 
se folosască de această trezire a norodului şi să aducă ţării linişte şi 
pace, ca să putem cu toţii începe zidirea vieţii pe temeiul frăţiei, 
dreptăţii şi a slobozeniei. 

Deci în nădejdea că anul 1918 ne va da putinţa să începem zidi-
rea acestei vieţi, zicem: Cu anul nou, fraţi moldoveni! Fie, ca anul 
acesta să înlăture toată ura, toata zavistia şi reauavoinţă din scumpa 
noastră ţărişoară! Fie, ca oamenii din lumea întreagă să se pătrundă 
de învăţătura înaltă a Evangheliei, care cheamă la iubirea frăţască şi 
la dreptate! Dee Domnul, ca toţi să aibe parte de bunurile vieţii şi să 
fie mulţumiţi de viaţa aceasta, îndreptându-şi privirile şi gândurile la 
o viată înaltă, sufletiască! 
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V. Bogos, Naţionalizarea şcolii  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 1,1.01.1918, p. 2) 

Nu s-ar putea spune, că naţionalizarea şcolii, îndeobşte, şi or-
ganizarea învăţământului pentru copiii moldovenilor în limba lor, în 
parte, s-ar înfăptui uşor şi fără neînţălegeri. 

S-a scris şi s-a spus de-atâtea ori, că moldovenii de cele mai 
multe ori sânt împotriva naţionalizărei şcolii începătoare prin sate. 
Ca dovadă se arăta, că ţăranii din satele de-prin-prejurul târgului 
aduceau copiii lor la învăţătură în şcolele începătoare orăşane. 

Astfel de fapte întradevăr c-au avut loc, dar ar fi greşit să se 
spue, că ţăranii îşi aduc copiii la târg la învăţătură numai din pricina 
ceea, că nu vreau să-i înveţe acasă moldoveneşte. A spune aşa ar fi 
îndrăzneţ, dar puţin temeinic. 
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Treaba se lămureşte altfel. În anul acesta învăţătura s-a început 
cu mare întârziere, iar în unele sate nu s-a început nici pân acuma. 
Leafa învăţătorilor este prea mică şi nu se primeşte la vreme; din 
pricina asta învăţătorii la cel dintăi prilej fug din sat. 

Iată pricinele adevărate, care îi împing pe ţărani să-şi ducă co-
piii la învăţătură în oraş. Că învăţătura-i cu folos, asta au priceput-o 
oamenii, şi unii pentru ca să dee învăţătură copiilor, cheltuesc sume 
destul de mari. Ca dovadă s-ar putea arăta satul Grăteşti, din volos-
tea Sirețului, în 7 vrâste dela Chişinău; în acel sat nu-e învăţător şi 
sătenii se năcăjesc de-şi duc copiii la învăţătură în oraş. 

Aşa dar, faptele vieţii dovedesc, că spusa aceea, cum că moldo-
venii merg împotriva intereselor lor adevărate şi n-au dragoste pen-
tru şcoala lor moldovenească care se naşte acuma, – spusa aceasta 
n-are temei. 
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Ştiri locale. În Sfatul Ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 1, 1.01.1918, p. 4) 

La şedinţele de pe urmă ale Sfatului Ţării s-a dezbătut întreba-
rea despre aducerea în Basarabia a oştilor întovărăşite pentru apă‑
rarea drumurilor de fer şi a scladurilor de pâne şi pentru potolirea 
anarhiei în ţară. 

S-a hotărât să se aducă oşti: ucraineşti, sârbeşti, ceho-slovace, 
transilvănene și româneşti. Oștile aduse vor fi sub supravegherea 
directorilor Respublicei Moldoveneşti iar ţările întovărăşite – Anglia, 
Franţia, America, România şi Ucraina – vor da iscălituri că chezăşlu-
esc neatârnarea Basarabiei şi toate drepturile, câştigate prin revoliu-
ţie. Oștile streine nu se vor amesteca în trebile politice ale ţării şi vor 
trebui să ne părăsască după cea dintăi poruncă a stăpânirei Respu-
blicei Moldoveneşti. 

Pentru întreţinerea aşăzământurilor de stăpânire în Respublica 
Moldovenească, Sfatul Ţării a dezlegat directorilor să facă un împru-
mut la întovărăşit. 
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O țară de jertfă: România  
(Ardealul, Chișinău, anul II, nr. 2, p. 1, 4.01.1918, p. 1) 

Sărmană ţară nenorocită! Cine nu se gândeşte cu durere la su-
ferinţele tale? Nu este suflet de Român, care să nu verse lacrimi du-
ioase în aceste zile ale anului nou aducându-şi aminte de soarta ta 
amară. 

Din mijlocul liniştii şi bogăţiei pe care ţi-o da pământul tău bi-
necuvântat, tu te-ai ridicat deodată în arme, şi ai pornit în războiul 
crâncen al popoarelor. 

Pentru ce ţi-ai jertfit pacea şi fericirea? Nu erai mulţumită, 
n-aveai câmpii roditoare, munţi falnici şi izvoare ca oglinda? N-aveai 
slava trecutului şi strălucirea numelui tău din anul 1913? Ce te îm-
pingea spre zările aprinse, unde vuia furtuna morţii în zgomotul ar-
melor roşite de sânge, tu desluşiai geamătul fiilor tăi din Transilva-
nia şi Bucovina. Suferinţa lor îndelungată îţi strângea inima şi-ţi cu-
tremura sufletul de mamă iubitoare. 

Ştiai că suntem orfani, căzuţi pe mâni duşmane cari ne strân-
geau în lanțuri grele. Eram ferecaţi să nu ne putem mişca, eram gâ‑
tuiți să nu putem striga, şi trupurile noastre erau târâte în temniţe 
negre, ca durerea noastră să nu străbată la tine. Dar ne-ai auzit şi 
te-ai înfiorat. Simţirea ta duioasă a înţeles toată pătimirea noastră de 
mucenici, şi atunci, purtată de porunca ceriurilor milostive, te-ai ri-
dicat înfiorată ca mama ce-şi vede copiii în cumpăna morţii. 

Mândri tăi voinici s-au repezit ca şoimii spre Ardeal, rupând 
miezuina blăstămată ce ne despărţia de sânul tău dulce. Mândrul tri-
color a început să fâlfâie luminos peste satele noastre înghenunchia-
te în noaptea durerilor. Soarele se coborâse atunci la noi, svântân-
du-ne râurile de lacrimi în cari ne înnecam desnădăjduiți. 

Dar duşmanii au fost mulți și puterea lor covâșitoare. Vitejii tăi 
s-au luptat ca Feţi-frumoşii din poveste, fără a putea opri puhoiul 
năvalnic. În urma lor Ardealul se cufundă iarăşi în sfâşietoarea jale a 
părăsirii. 

Oştirea îşi strânsese steagurile şi cu ele la piept, oprea pas de 
pas navala sălbatecă ce se îndrepta spre pământul tău sfânt. 

De-atunci ai încercat dureri fără nume. Stropşită de mitraliere, 
lipsită de ajutorul îndepărtaţilor prieteni, vândută de Ruşii vecini, tu 
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ai rămas singură împotriva unor jivini năprasnice, ce te cutropiau 
din toate părțile. Mare să fi fost, năsdrăvană să fi fost, şi nu puteai 
opri năvala turbată ce se revărsa în valuri negre spre oștile tale chi-
nuite. Şi totuşi nu te-ai lăsat zdrobită. Suspinau bătrânii, plângeau 
mamele în urma feciorilor, cari cu sufletul săgetat treceau luptând 
pe lângă casa părintească. 

Ei s-au înfipt în Moldova, de unde nici o putere nu-i mai putea 
scoate. Mii dintre ei s-au prăpădit de gerul cumplit al iernii, de gro-
zăvia foamei ori de înspăimântătoare friguri ale bolilor ucigătoare. 
Nu-i oştire în lume, care să fi fost mai amarnic lovită de soartă. 
Și cu sosirea primăverii ea totuși a înviat, mai mândră și mai hotă‑
râtă. 

La chemarea din nou a buciumului ea s-a aruncat în foc cu în-
dârjire, zdrobind trufia pângăritorilor. Dar a doua vânzare i-a curmat 
avântul și i-a smuls biruința. Și când ea avea să-i ducă pe acești viteji 
fără seamăn iarăși peste Carpați, a căzut asupra lor ca un blăstăm al 
iadului, a treia vânzare muscălească, setoasă de pace rușinoasă. Pe 
semne ca să se împlinească Scriptura, care zice: „că de trei ori va cân-
ta cocoșul…” 

Și astăzi România stă părăsită în mijlocul valurilor dușmane. 
Zările sunt întunecate, dar nicăieri nu lucește raza ajutorului. Și-a 
jertfit pacea și bogăția, și-a jertfit cinstea și fala ei întrupată în oșirea 
vitează, dar fără noroc. 

A pierdut totul ce-i vestea strălucirea. Iată-o acum o țară de 
cumplită suferință, cum nu mai e alta pe fața pământului. 

Cum să nu ne cutremure soarta ei? 
Scumpă ţară de jertfă, idealul Tău de-a împreuna pe toţi fiii tăi 

răzleţiţi e sfânt și drept. Noi credem în el şi-l stropim cu lacrimile 
noatre de rugă fierbinte. Nu-i cu putinţă, ca el să cadă, dacă mai este 
o dreptate în lume. Dumnezeu din ceruri îţi ştie suferinţele şi ascultă 
plângerea poporului românesc. 

Dreptatea va veni şi anul 1918 ne va vedea pe toţi alergând la 
sânul tău, o Românie iubită şi sfântă! 
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BINE-AȚI VENIT! – Oștile româneşti au intrat în Chişinău  
(Ardealul, Chişinău, anul II, nr. 4, ediţie specială, 13.01.1918, p. 1) 

În ziua de 13 Ianuarie s-a petrecut un fapt: mare şi drept: Oștile 
româneşti au intrat biruitoare în capitala Basarabiei, aducând cu ele 
rânduială şi pace. 

De luni de zile Basarabia a fost pe mâna duşmanilor şi a hoţilor, 
cari au batjocurit-o şi au prădat-o după cum au vrut. Era o jale şi o 
ruşine fără păreche ce se petrecea în această ţărişoară frumoasă şi 
bogată. Îmbătaţi de democraţia rusească a bolşevicilor, chiar şi fraţii 
noştri moldoveni şi-au pierdut capul şi s-au lăsat să fie întrebuinţaţi 
ca unelte oarbe de cătră străinii fără suflet şi fără omenie. 

Întâmplarea cu uciderea Ardelenilor, la 6 Ianuarie, este o dova-
dă că stările de aici erau din cale afară de rele şi că nu numai viaţa şi 
averea singuraticilor oameni, dar însăși viaţa tinerei republici naţio-
nale era în cea mai mare primejdie. 

Puţinii oameni cu dragoste de ţară şi cu răspundere pentru 
soarta ei trebuiau să aleagă între a vedea cum se prăpădeşte ţara în 
mânile anarhiei bolşeviste, care a cuprins şi oastea moldovenească, 
şi între a lua o hotărâre energică de a chema în ţară oaste străină ca-
re să scape totul de peire. 

Dar unde se putea găsi o oaste străină care să-şi facă de bună vo-
ie din cap călindar, cum se zice, şi care să vie şi să se amestece în 
anarhia rusească? Ucraina, rugată să dee ajutor, a răspuns că n-are 
de unde, – alte state vecine nu sunt deocamdată, aşa că vrând-nerând, 
trebuia cerut ajutorul României. 

Și iată. Minune, că mica Românie, țară de jerftă pe care au vrut 
s-o nimicească Nemții și Ungurii și pe care au vândut-o și batjocu-
rit-o Rușii, – ea vine să-şi scape fraţii din ghiarele pieirei. Ea nu se 
mai gândeşte la nevoile ei, multe şi mari; ea îşi uită pentru o clipă 
primejdia care-i poate veni dela Nemţi, şi aleargă să mântuiască Ba-
sarabia din valurile anarhiei. Țara pe care la 1916 lacrimile şi geme-
tele Ardealului şi ale Bucovinei au înduioşat-o atât de mult, încât 
pentru mântuirea lor şi a aruncat în cumpăna sabia şi şi-a pus în 
primejdie viaţa, – Ţara aceasta a alergat şi acum la chemarea Basara-
biei, ca s-o scape din nevoi. 
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Vitejii cari au oprit la OITUZ şi la MĂRĂŞEŞTI năvala sălbatecă a 
Nemţilor, astăzi sunt pe pământul vechei Moldove, pe care tovarăşii 
lui LENIN îl părăsesc în ruptul capului. 

Mărire Ţie, oaste românească vitează, care aduci pace şi rându-
ială în această ţară! 

Mărire Ţie, Ţară Românească. spre care cu lacrimi de mulţămire 
trebue să cate astăzi fiecare fiu al Basarabiei ajunse la linişte! 

Mărire Ţie, Rege Ferdinand, care scrii în istoria Europei o pagină 
atât de luminoasă! Oștile tale au mântuit Basarabia, pe care Rusia o 
sută de ani a robit-o şi pe care acum anarhia ei era s-o îngroape. 

Moldoveni închinaţi-vă până la pământ în faţa acelora, cari v-au 
dat pentru a doua oară viaţa, şi strigaţi cu toţii într-un glas: 

Trăiască România mântuitoare de anarhia boșevistă! 
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Bolșevicii la Chișinău  
(Cuvânt Moldovenesc, Chișinău, anul V, nr. 5, 14.01.1918, p. 1-2) 

Pân mai dăunăzi Chișinăul nostru știa de bolșevici numai din 
gazete sau numai din auzite. Acum Chișinăul știe, cine-s bolșevicii 
chiar din ceia ce vede cu ochii lui. 

Acum vr-o zece zile în urmă în Chişinău au sosit câţiva tineri os-
taşi în frunte cu Perper, Cabac şi Şpult, cari s-au spus, că ei sânt în-
sărcinaţi de tovarăşii lor dela Frontul românesc să înjghebe la Chişi-
nău o organizaţie, care să se îndeletnicească cu demobilizarea oşti-
lor ruseşti, aflătoare în România. Când organizaţiile democratice din 
Chişinău le-au spus tinerilor pomeniţi, că treaba demobilizării n-ar fi 
de nasul lor, fiindcă este o treabă mare şi cere o minte coaptă şi pre-
gătită a dezlega orice încurcături ce s-ar ivi la demobilizare, – tinerii 
noştri au spus, că pe dânşii i-au găsit dă buni şi i-au ales toţi ostaşii 
aflători în România. 

În zădar după aceasta organizaţiile democratice din Chişinău 
au tot întrebat pe ostaşii, cari treceau prin oraşul nostru dela frontul 
românesc, dacă ei îi ştiu pe „tovarăşii” Perper, Cabac si Şpult! Toţi 
ostaşii din toate eşaloanele, care treceau prin Chişinău, numai strân-
geau din umere, când erau întrebaţi, şi doar atât răspundeau unii din 
ei: da ce noi sântem datori să-i ştim pe toţi Perperii, cari au neruşi-
narea să vorbească dela numele nostru? 
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Oricum „tovarăşii” pomeniţi mai sus s-au aşăzat în Chişinău şi 
nesupăraţi de nimeni s-au pus pe treabă. Mai întâi de toate ei au pus 
mâna pe ghimnazia adoua de fete şi în clădirea ei frumoasă şi 
încăpătoară au aşăzat aşa zisul „Front-otdiel”, adecă acel aşăzământ, 
care va trebui să se îndeletnicească cu demobilizaţia oştilor ruseşti 
din România. 

Nu ştim, cum va lucra mai înainte „Front-otdielul” bolşevist în 
treaba demobilizării, dar ceea ce a făcut el pân acuma dovedeşte, că 
este un aşăzământ, care mai mult încurcă demobilizarea, decât o aju-
tă. Să luăm nu mai departe întâmplarea cu transilvănenii din noap-
tea de Bobotează şi ceea ce s-au petrecut în legătură cu aceasta. 
„Front-otdielul” bolşevist, bănuind în eşaloanele transilvănene un 
început de ocupaţie, adecă de cuprindere a Basarabiei de cătră Ro-
mânia, a poruncit să se strice drumul de fer între stanţia Ghidighiş şi 
Chişinău, ca să oprească venirea în Chişinău. Se ştie, că toată ostinea-
la bolşevicilor în privinţa aceasta a fost o prostie, dar drumul de fer a 
fost stricat şi din pricina asta 4-5 zile de-arândul trenurile (poezdu-
rile) cu ostaşi şi cu îndestulare pentru ei n-au mers, ceea ce a încurcat 
mult demobilizarea oştilor de pe frontul românesc. 

Altă poznă bolşevistă în Chişinău a fost, ca „front-otdielul” lor a 
pus mâna pe 2 millioane de ruble ale comisiei interaliate (Franței, 
Angliei şi Americei), care este însărcinată cu cumpărarea de pâne 
pentru oștile ruseşti şi româneşti de pe frontul românesc. Nu se știe, 
dacă bolșeviciii vor fi în stare să întoarcă aceşti bani neatinși îndărăt, 
de oarece se zice, că ei au întrebuinţat o parte din ei pentru scopuri-
le lor mişeleşti de cumpărare de oameni şi alte trebi urâte. Ceea ce 
se ştie este, că comisie inter-aliată, însărcinată cu îndestularea oști-
lor de pe frontul românesc, este acum pusă în neputinţă de a-şi face 
datoria și ostașii de pe frontul românesc îndur poate foame din pri-
cina asta. Ş-apoi se mai prevede, că dacă cele 2 millioane vor fi păpa-
te cu totul de bolşevici, atunci răspunderea banilor acestora are să 
cadă pe norodul Republicei moldoveneşti, căci prădarea lor s-a făcut 
pe pământul țării noastre. Aşa dar bolşevicii venetici fură şi noi băș‑
tinașii avem să răspundem pentru asta. 

În sfârşit, ceea ce-i mai grozav este că purtarea nebunatecă a 
bolșevicilor ne aduce pe capul nostru un război, pe care noi nici nu 
l-am visat. Războiul acesta se va întâmpla numaidecât, fiindacă stav-
ca gheneralului Șcerbacev de pe frontul românesc nu poate să rabde 
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toate gogomăniile „front-otdielului” bolșevist din Chișinău, și ghene-
ralul Șcerbacev va trimite numaidecât oști românești și ucrainești, 
ca să strice cuibul bolșevicilor din capitala Republicei moldoveneşti. 
Şi vorba este: la stricarea cuibului bolșevist din Chişinău nu va suferi 
şi oraşul însuş cu locuitorii paşnici? 

Iată atâtea şi atâtea întrebări şi nenorociri, căzute pe capul Chi-
şinăului din pricina aşăzării în el a bolşevicilor, şi atunci înţălegem, 
de ce locuitorii aşteaptă cu nerăbdare scoaterea bolşevicilor la ho-
tar, ca nici să se pomenească de această sămânţă de oameni în ţara 
noastră. Şi acest sfârşit al bolşevicilor în Chişinău şi în ţara noastră 
de-acum parcă s-ar prevedea destul de bine. Locuitorii paşnici sânt 
sătui de dânşii ca de mere acre, iar ostaşii (moldoveni şi ruşi) încep a 
înţălege, că bolşevicii nu-s decât niște înşălători, cu cari mai bine să 
nu ai nimica de a face. 
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[Onisifor Ghibu], Oastea României în Basarabia  
(Ardealul, Chişinău, anul II, nr. 5, 16.01.1918, p. 1) 

În aceste clipe partea cea mai mare a Basarabiei este în mâna 
oştilor româneşti, cari au alungat peste Nistru pe tâlharii bolşevici. 
Lucrul acesta este de o însemnătatc atât de mare, încât nu ne putem 
opri de a-l tâlcui mai de aproape, 

N-a fost în cursul marelui războiu de acum o altă ţară, de care 
să-şi fi bătut Rușii mai tare joc, decât România, vândută şi nenoroci-
tă de ei. După înfrângerea dela 1916, ei socoteau Moldova drept o ţa-
ră din care nu-şi vor mai trage nici odată piciorul îndărăt. Soldatul 
român era socotit de ei drept un „mămăligar” vrednic de râs. Ce e 
drept, el nu era atât de bine hrănit ca moscalul rus, nici aşa de bine 
îmbrăcat ca acesta, – şi Ruşi numai la aceasta se uitau. 

Că acest soldat are şi un suflet, şi că acest suflet e plin de cea 
mai înflăcărată iubire de ţară şi de neam – la aşa ceva Rusia nu se 
gândia. Pentru ea soldatul român era osândit la peire sigură. 

Totuş, prin luptele dela Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, România a 
dovedit lumii că ea e o ţară vitează, bine organizată şi înflăcărată de 
cel mai puternic patriotism. Toate ţările aliate i-au adus laude desă‑
vârşite, spunând cu orice prilej, că o ţară ca aceasta va fi susţinută din 
toate puterile pentruca la Congresul de pace să i se dea tot dreptul ei. 
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Dacă în anul 1917 Nemţii n-au intrat mai adânc în Rusia; dacă 
ei n-au cuprins şi Basarabia, vrednicia pentru aceasta este numai a 
României, după cum au mărturisit-o înseşi gazetele ruseşti în mai 
multe rânduri. 

Şi iată că România, care a mântuit Basarabia de Nemţi vine 
acum şi o mântuie şi de anarhia bolşevicilor ruşi. Europa întreagă ră-
mâne uimită de această putere de viaţă şi de energie, de care dă do-
vadă România. 

În aceste zile grele pentru Basarabia, Rusia nu numai că n-a pu-
tut-o apăra de anarhie, dar era chiar să-i aducă peirea. A trebuit să 
vie România să scape Basarabia de moartea care-i venea dela însăș 
Rusia! Acest lucru, dacă-l vor înţelege Basarabenii, va fi de un mare 
folos pentru ei, şi pentru viitorul lor. 

Prin ocupaţiunea românească Moldovenii se vor încredinţa că 
suntem un popor, că avem acelaş suflet, aceeaş limbă, aceleaş obice-
iuri, aceeaş viaţă şi că trebuie să avem aceeaş ţintă în lume. Ei se vor 
încredinţa, că numai uneltirile străinilor i-au putut ținea departe de 
fraţii lor şi că ar fi un păcat strigător la cer dacă şi după aceasta ar 
mai rămânea în vechea rătăcire. 

Intelectualii moldoveni au datoria sfântă de a lucra din toate pu-
terile pentru această îndrumare. Istoria va face din ei o generaţie de 
eroi – dacă-şi vor şti a înţelege pe deplin datoria, sau o generaţie de 
trădători – dacă vor lipsi dela ea. 
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Intrarea oştilor româneşti în Chişinău. Ziua de 
23 Ianuarie  
(Ardealul, Chișinău, anul II, nr, 5, 16.01.1918, p. 1-2) 

Aşteptarea 
Sâmbătă toată ziua era o fierbere neobicinuită în Chişinău. Prin 

toate colţurile se vorbia cu aprindere de armata românească, care 
avea să sosească în fiecare ceas. Fel de fel de svonuri alergau din om 
în om cu privire la acest eveniment deosebit de însemnat, la care 
nime nu se gândia cu o săptămână înainte. Adevărat că Sfatul Ţării 
hotărâse să ceară trupe străine pentru curmarea anarhiei, dar nu se 
credea că ele vor veni în adevăr şi încă aşa de iute. 
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O seamă din locuitorii oraşului răspândiau veşti, că trupele ro-
mâne au avut ciocniri sângeroase la Ungheni cu bolşevicii, că altele 
au fost desarmate pe la Călăraşi și vor sosi în oraş nu ca biruitoare, 
ci ca prisoniere. Lumea nu credea în aceste vorbe spuse anume ca să 
facă zăpăceală şi să samene neîncredere. 

Sosirea se adevereşte 
Bulevardul Alexandru era înţesat de lume, care aştepta nerăb-

dătoare şi nu se i ducea acasă. Cetăţenii cu miros de vijlă şi-au închis 
dughenele şi aruncau priviri speriate de după storurile lăsate. Dar 
iată că telegramele ieşite în grabă, înştiinţează în mod oficial că oști-
le române sunt la Străşeni, în frunte cu generalul Broşteanu, şi în cu-
rând ele îşi vor face intrarea în oraş. De-acum ori ce îndoială era în-
lăturată şi număram clipele când se vor arăta aeroplanele româneşti 
cari se arunce în oraş proclamaţiile generalului Broşteanu. 

Înainte de intrarea în oraş 
Toţi uitară de mâncare şi pare-că-i lega ceva de locul din uliţă. 

Trecuse de amiazi şi trotuarele nu se mai goleau. Fiecare doria să 
ştie şi să vadă ce să întâmplă, măcar de-ar fi zăbovit în uliţă toată 
noaptea. 

Un număr de studenţi şi studente basarabene îmbrăcate în cos-
tume naţionale întovărăşiţi de câţiva deputaţi s-au urcat în automo-
bile împodobite cu flori şi au eşit întru întâmpinarea oştirii afară din 
oraş. Comandantul a primit cu bucurie această solie pe care n-o tri-
mitea o hotărâre oficială, ci dragostea aprinsă de neam ce clocotia în 
inima lor românească. 

Cârmuirea Ţării înaintea oștilor româneşti 
După ce Sfatul Ţării hotărâse însuşi chemarea în ajutor a Ro-

mâniei pentru scăparea Republicii, era firesc ca această înaltă ocâr-
muire să iasă întru întâmpinarea oștilor. Au fost trimişi de cătră Sfa-
tul Ţării domnul P. Erhan, preşedintele directoratului şi d-l Pântea, 
locţiitorul directorului de răsboiu. Ei s-au dus până la Cojuşna, unde 
au salutat pe generalul Broşteanu în numele Republicei Moldove-
neşti, asigurându-l de primirea bună din partea ţării întregi. 

Intrarea 
Înserase. Publicul se impacienta, mai ales că aşteptase toată zi-

ua și acum pe sară se vorbia că intrarea va fi amânată pe Duminecă, 
deoarece nici o armată nu-și face intrarea într-un oraş pe timpul 
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nopţii. Cei grăbiţi şi cu teama nevindecată de tâlhăriile bolşevicilor, 
porniau spre casă. 

Era ora 7 seara. Deodată văzduhul se cutremură de câteva bu-
buituri puternice. Era artileria românească, erau tunurile dela Oituz, 
cari vestiau Chşinăului despre intrarea oştirii româneşti. Un fior a 
străbătut mulţimea, o fierbere ciudată alerga pe uliţi. Prin câte-un 
colţ auziai şoapte: sunt bolşevicii, cari au luat lupta cu Românii. Dar 
otrava nu prinde, căci la marginea oraşului intrarea oştirii româneşti 
se făcea prin trei direcţiuni: apus, meazăzi şi meazănoapte. 

Goarnele 
Cum stam înfrigurat, căutând să desluşesc prin întunenc adevă‑

rul cel mare, iată că în depărtare răsună goarna românească. Lacri-
mile mi-au năvălit în ochi, inima îmi zvâcnea aprinsă. Dumnezeule, 
de când nu i-am mai auzit sunetul ei înălţător și eroic! Îmi răsăriau 
fugare icoanele luptelor cu vitejii pe cari îi sălta spre duşman glasul 
de aramă al goarnei răsboinice. Acum strigarea ei pătrundea prin 
toate ungherele Chişinăului, vestind fraţilor înstrăinat; învierea glo-
riei strămoşeşti. 

Trecerea pe uliţi 
Armata care intra era alcătuită din unitățile diviziei a XI, cu in-

fanterie, cavalerie, artilerie, secţii de mitraliere ş. a. Partea cea mai 
mare a trecut pe bulevardul Alexandru, strada principală a capitalei. 
Deşi era întunerec, totuşi puteai desluși diferitele arme, cari înaintau 
hotărâte şi vesele sub comanda ofiţerilor. 

În faţa Tipografiei românești 
Aici se grămădise cea mai mare mulţime de privitori. Loc de 

frunte şi luminat încă şi de lămpile electrice ale Cinematografului, 
era cel mai potrivit de-a putea vedea oştirea românească. 

Redacţia şi administraţia gazetei noastre ieşise pe trotuar cu un 
steag naţional, în jurul căruia s-a strâns tot personajul tipografiei, 
împreună cu pribegii din toate ţările locuite de Români. 

Manifestația pribegilor 
Din multe părţi auziai urări la adresa oştirii, dar nicăiri ele n-au 

fost aşa de mari, calde şi statornice ca aici la tipografia romanească. 
Din zeci de piepturi răsunau necontenit strigătele de bună sosire. Fi-
ecare ofiţer, flecare unitate, până la soldații ce şedeau în chesoane 
erau întâmpinaţi cu isbucniri de bucurie nemaipomenită, „Trăiască 
România”, „Trăiască oştirea vitează”, se alternau cu urările aprinse 
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la vederea drapelelor sfinte pe cari le salutam cu capetele descoperi-
te. Strigăte de bucurie eșiau din pepturile pribegilor, lacrimi fierbinţi 
udau obraji noştri supţi de suferinţă. Nu era unitate căreia să nu îi 
strige: Trăiască România Mare, Trăiască Ardealul, Trăiască Bucovina 
și Basarabia. Iar ofiţerii salutau agitându-şi capetele, soldaţii ne răs-
pundeau însuflețiți de această primire frăţească. 

Doina... 
Un moment trupele s-au oprit în loc, spre a se aranja dislocarea. 

Atunci unul din eroii dela Mărăşeşti şi-a scos fluerul fermecat şi doina 
noastră plutea duioasă peste casele Chişinăului. Armonia ei scobora în 
sufletele noastre o dulceaţa nemărginită. Ni se părea că-i o rugăciune 
sfântă care se înălţa senină spre cer pentru ziua aceasta mare. 

Cântecele naţionale 
Covârşiţi de atâta bucurie pribegii din faţa tipografiei româ‑

nești, s-au trezit deodată înfrăţiţi cu cântecele imnului nostru „Deş‑
teaptă-te, Române”, care spinteca tainele serii în valuri neoprite. 
Niciodată nu ne-am simţit mai răpiți de cântările noastre ca în aceste 
clipe, când fără a mai ţinea seamă de puterea vocii, cântam într-o 
bucurie nebună până la desăvârşită răguşire. Urma una după alta: 
Imnul Unirii, Haideți frați cu arma-n mână, Sunt vânător, La arme 
(de Iosif), Frunzuliţă verde de stejar ș.a. într-o beție de însufleţire 
unică în felul ei. 

Două ceasuri întregi a ţinut această manifestaţie care va rămâ‑
nea una din cele mai însemnate atât pentru noi, cât şi pentru viața 
Basarabiei întregi. 

Ministrul de răsboiu al Basarabiei la redacția noastră 
În cursul trecerii trupelor, d. Pântea, locţiitorul directorului ge-

neral de răsboiu și marină al Republicii Moldoveneşti s-a prezentat 
la redacţia gazetei noastre, că să ne anunțe în mod oficial primirea 
sărbătorească a oştilor României, care avea să se facă Duminică în 
14 Ianuarie. Potrivit cu această comunicare noi am şi tipărit în ediția 
specială avizul, care aducea la cunoştinţa publicului locul şi timpul 
defilării. 

Ediţia specială a gazetei noastre 
În timpul trecerii armatei lucrătorii noştri aveau să tipărească 

ediţia specială a gazetei noastre, închinată acestui eveniment istoric. 
Dar nu era putere care să-i mai oprească pe lucrătorii noştri, aproa-
pe toţi ardeleni refugiați, de a nu da năvală în stradă ca să salute oş‑
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tirea mântuitoare. Frintre picături scoteau corectura, ca să se iveas-
că din nou în mijlocul nostru, cântând din adâncul inimei imnurile 
de bucurie ce zguduiau toată fiinţa noastră. 

Şi la ceasurile 10, hărnicia lor a făcut să iasă din tipar gazeta cu 
litere aurite în cinstea eroilor României, cari aduceau cu steagurile 
biruitoaie solia înfăptuirii visurilor noastre sfinte. 
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Defilarea sărbătorească a oştilor României – Ziua de 
14 Ianuarie  
(Ardealul, Chişinău, anul II, nr. 5, 16.01.1918, p. 2-3) 

Soarele bucuriei … 
O Duminecă frumoasa. În zoii dimineții soarele se ridica mân-

dru pe bolta albastră trimiţându-şi pulberea de raze peste orașul 
Chişinău. O minunată zi de primăvară răsărise, acum la începutul lu-
nei Ianuarie, cu luciri cu vesele, cu aer cald şi înviorător. Era o bine-
cuvântare de sus, care se cobora să încununeze ca o aureală divină 
drapelul României, ce flutura înălţător în oraşul Chișinău. 

Ziua Învierii 
Nu ştim de ce simt în suflet bucuria rară, pe care altădată mi-o 

da ziua Învierii. Ca şi la sărbătoarea creştinismului, am stat şi acum 
treaz toată noaptea; simțămintele adânci cari ne-au străbătut la tre-
cerea oştirii ne furnicau fiinţa învreagă și nu puteam închide ochii în 
aşteptarea zilei, care avea să ne dea priveliştea strălucită a defilării 
armatei sufletului nostru. 

Plutind într-o frământare duioasă, sburam pe aripile visurilor… 
Ceasul dimineţii nu se părea că prea întârzie în nerăbdarea cu care-l 
aşteptam. 

Şi când am părăsit odaia eşind în stradă, lumina bogată ce învă‑
luia oraşul, m-a izbit deodată cu o putere tainică, care m-a făcut pe-o 
clipă, să am senzaţia din ziua Învierii. De departe sunau clopotele 
Catedralei, cari astăzi pare-că aveau ceva neobicinuit în dangătul lor 
maiestos. Şi mă vedeam aievea alergând spre slujba sfânta vestitoa-
re de taina cea mare şi nepătrunsă. 

Pe străzi… 
După atâtea luni de tulburare, în cari lumea trecea cu fața îngri-

jorată din pricina anarhiei bolşeviste, astăzi pentru întâia dată întâl-
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nești liniștea și siguranța ce strălucea în ochii trecătorilor. Copii, 
doamne, bătrâni, ofițeri și boieri de viţă veche cari de săptămâni nu 
îndrăzniseră să iasă pe străzi se plimbau acum veseli, îndreptându – 
se curioşi spre bulevardul Alexandru. S-au dus tâlharii care sămănau 
spaima prin jafurile și sălbatăcia lor. Groaza de oştirea româneacă 
disciplinată i-a făcut să părăsească în ruptul capului oraşul pe care-l 
terorizaseră cu atâta cruzime. Oamenii răsuflau acuma uşuraţi, când 
simţiam că se întorc iarăş zilele de siguranţă aduse de o armată vi-
tează. 

Pe bulevardul Alexandru 
O mare de capete, care se mişca în valuri pe trotuarele largi şi 

nesfârşite. Cuvântul românesc se desfăcea din guri tot mai multe, în-
trebări treceau dela om la om asupra defilării, fiecare se silia să-şi 
găsească un loc bun de unde să poată vedea totul. Fereşti, balcoane, 
acoperişuri de case, erau ocupate de fel de fel de privitori, ca în zilele 
marilor sărbări. De-alungul bulevardului calea era deschisă şi nime-
nea n-o traversa, căci acum sta de strajă soldatul român cu baioneta 
pe puşcă. Tot la doi pași se postase câte o santinelă românească, ca-
re înfăţişa ordinea într-un pământ bătut de anarhie. Iar la încrucişa-
rea străzilor stăteau în rânduri strânse plutoane întregi cu arma la 
umăr. Cetăţenii îi priviau încremeniţi în aşteptarea generalului a că‑
rei sosire era anunţată. 

Sosirea Generalului Broșteanu 
La ceasurile 12 fără un sfert soseşte generalul Broșteanu îm-

preună cu statul său major între cari erau şi ofiţerii misiunii france-
ze. El trece de-a lungul străzii cu pieptul plin de decoraţii. Înalt şi 
voinic, cu pasul sigur și cu ochii aprinși, generalul Broșteanu te câş‑
tigă prin tinereţa şi înfăţişarea sa simpatică. Ai vrea să te îndoieşti 
parcă de steaua ce străluceşte pe capelă, dar semnul ranei și pieptul 
împodobit cu ordinul Mihai-Viteazul, îţi dă încredinţarea că el este în 
adevăratul înțeles al cuvântului un iscusit războinic şi un neîntrecut 
erou. Marea pricepere cu care și-a dus la biruinţă otașii împotriva 
Germanilor, ca şi curajul admisibil cu care s-a aruncat însuși în mij-
locul duşmanilor, l-au făcut vrednic de cinstea aceasta istorică, de-a 
intra în capitala Basarabiei, ca mântuitor al pâmântului moldove-
nesc din primejdia peirii.  

Unităţile îl primiau cu puternice strigăte: „să trăiți”. 
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Ajuns la banca generală – cea mai frumoasă clădire a orașului, 
zidită în stil grecesc – generalul ia loc în fața ei spre a primi defilarea.  

Defilarea oştirii 
S-a dat semnalul. Serbătoarea se deschide prin gorniștii cu 

pieptul larg. Privitorii ridică capetele, noi ne cutremurăm. E goarna 
care a umplut de avânt pe acești viteji în valea Jiului şi pe plaiurile 
Moldovei, ducându-i spre slava nemuritoare. Oștile încep să defileze, 
în marşul triumfal al celor două muzici militare postate în fața gene-
ralului Broşteanu. Ce-am simţit în clipele acelea, nu se poate tălmăci 
în cuvinte. Fără a putea scoate o vorbă din gură, plângeam cum nu 
mi s-a întâmplat niciodată în viață. Căci ochii mei înlăcrămaţi vedeau 
aievea oștirea năzdrăvană, care în uimirea lumii a biruit cea mai pu-
ternică armie din Europa. 

Eu am avut fericirea, să văd şi intrarea biruitoare a acestor oști 
în Ardealul nostru. O uriaşă bucurie simţisem atunci, dar n-am fost 
copleșit de emoția adâncă, care mă stăpânea acum. Cu intrarea Ro-
mâniei în Ardeal mă obicinuisem; acest ideal a fost de atâtea ori zu-
grăvit în articolele și cărțile noastre, încât ziua înfăptuirii lui mi se 
părea o necesitate logică, care nu se mai poate schimba. Dreptul Ro-
mâniei asupra Ardealului era neîndoios şi intrarea în războiu alături 
de Aliați îi garanatau dobândirea lui. 

Când însă am văzut oastea României la Chişinău, unde aşa de 
puțin o așteptam să între la chemarea oficială a Basarabiei, – căci 
conştiinţa ei naţională era strivită aproape cu totul, – simţiam că 
problema românească a câştigat o înfățișare integrală. Conștiința 
unităţii de neam să întinde până dincolo de Nistru și împrejurarea, 
că oastea României călca pe pământul fraţilor răpiţi, mă făcea sa în-
ţeleg însemnătatea covârșitor de mare a acestui fapt istoric şi să mă 
gândesc la urmările lui nemăsurate sub raportul idealului naţional. 

Înfăţişarea oștirii 
Soldaţii defilau în rânduri drepte cu mâna strânsă pe armă. Mici 

de statură, traşi la faţă, ei nu-ţi lăsau impresia de strălucire a oştilor 
de paradă, dar te făceau să înțelegi, din mersul lor apăsat și sigur, 
disciplina care-i stăpânește voința neînfrântă care-i poartă şi gloria 
minunată care le împodobeşte în chip tainic piepturile de viteji. 

Hainele lor erau poate şi-acum stropite de sângele nemțesc și 
de noroiul marșului forţat de 45 kilometri făcuţi într-o singură zi. Şi 
când mă găndesc la suferințele nemărginite ale acestor ostaşi, la în-
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cercările fără pereche prin cari au trecut, trebuie să mă minunez de 
bărbăţia tinerească cu care trec pe dinaintea generalului. Și deodată 
mă fulgeră prin inimă gândul că pe dinaintea mea trec biruitorii lui 
Mackensen. 

Da, aşa slabi şi galbeni la faţă cum sunteţi, căci mâncaţi numai 
odată pe zi, ca să le rămână mătăhalelor cu samovarul să se îndoape 
de câte cinci ori din hrana bietei Moldove, aşa slabi şi „mămăligari” 
cum vă batjocuriau bolşevicii și nemernicii lui Nicolae II, voi aţi fost 
aceia, cari în cele mai grozave lupte, ați bătut mândrele oști germane 
şi aţi înfrânt îngâmfarea și vitejia celui mai vestit general al Nemți-
lor, Mackensen. 

Slava vouă, viteji ai României, cari aţi ridicat cinstea neamului 
nostru și l-ați pus alăturea de viteazul popor francez! De acum isto-
ria lumii va vorbi totdeana de Români, ca de niște eroi vrednici de 
viață slobodă. 

În fruntea voastra, mândrii ofițeri de toate gradele. Ne uitam la 
ei cu dragoste, căci decorațiile lor dovedeau tuturora vitejia cu care 
au luptat în rând cu voi. Mulți străini i-au hulit, dar astăzi după ce 
cunosc amănuntele defensivei românești de la Mărăști, toţi cârcota-
şii trebuie să se plece cu smerenie în faţa voastră. Căci în sufletul 
acestor ofiţeri trăieşte iubirea de țară și simțul de jertfă pe câmpul 
de onoare, pe care l-au dovedit cu prisosință în războiul sângeros al 
neamului nostru. 

Sentimentele publicului 
Din feţele privitorilor puteai citi sentimentele care-i stăpânesc 

înaintea acestei defilări. Cetăţenii, cu „dughienele” stau sguliţi în caf-
tanele lor și tremurau la vederea eroilor ce nu cunosc frica. O parte 
din Moldoveni, otrăviți de bolșevici și de perciunați, arătau o oareca-
re duşmănie tăcută, pe care numai întunericul rusesc li-o băgase în 
cap. Majoritatea fraţilor noştri Moldoveni se bucurau dimpreună cu 
noi, că pot strânge la piept pe fraţii lor mai mari, de cari o sută de ani 
au fost despărțiți prin hoția Țarului. Ei își dădeau seama, că aceşti 
ostaşi nu vin ca cuceritori ori răpitori ai libertății lor, ci ca niște nişte 
ocrotitori şi apărători în vreme de primejdie. Aceeași bucurie o 
aveau și Rușii cinstiţi. 

Voluntarii ardeleni 
Dar între cei ce săltau de bucurie erau voluntarii noștri, cari cu 

o săptămână înainte au sângerat în gara Chişinăului de gloanţele 
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ucigașe ale bolșevicilor și a unor moldoveni rătăciţi. Sosirea armatei 
româneşti i-a scos și pe ei din temnița unde-i aruncase sălbătăcia to-
varăşilor. Cu feţele învinețite de bătăi ei se adunaseră în grupuri pe 
trotuar şi priviau cu inima aprinsă oastea vitează sub ale cărei dra-
pele se înștiințară să intre de bunăvoie. Ei au auzit de faptele ei stră‑
lucite, pe cari le-a scris cu vârful baionetei, dar până acum n-o văzu-
seră. Soarta a voit ca acest lucru să se întâmple tocmai la Chişinău, 
unde ei suferiseră una din cele mai grele umilinți. Și câtă încredere 
le-a sădit în suflet această întâlnire! Ardeau de dor și le părea rău, că 
nu se găsesc și ei în rândurile oştirii, după care au suspinat atâta 
prin Siberia. Ochii lor sorbeau cu sete armata României Mari, pe-al 
cărei steag au pus şi ei un jurământ sfânt, numai spre a scoate Ar-
dealul nostru din robia ungurească. 

Dar ceeace impresiona şi mai mult pe Ardelenii noștri era fap-
tul, că aceşti soldaţi alcătuiau divizia a XI-a, care pătrunsese în Ar-
deal pela Petroșani. 

Eroii dela Jiu 
Cine nu-şi aduce aminte de generalul Dragalina, care în fruntea 

acestei divizii de Olteni, a câştigat cea dintâi luptă mare împotriva 
Germanilor? Urmașii lui Tudor Vladimirescu au dovedit din nou că 
„din vultur, vultur naște” că deşi copleșit de greutăţi, Românul „are 
şapte vieţi în pieptu-i de aramă.” 

Prin eroismul acestor soldaţi a fost zdrobita divizia a XI-a bava-
reză, supranumită de Germani „divizia de fer”. 

Şi noi aveam fericirea, să vedem pe acești nemuritori trecând 
senini pe ulițele Chişinăului. Cum să-ţi mulţumim Dumnezeule sfin-
te, pentru atâta noroc de care ne-ai învrednicit în tristeţa părăsirii 
noastre? 

Saluturile oraşului Chișinău și ale consiliului orășănesc 
Înainte de a începe defilarea trupelor, s-au înfățișat generalului 

Broșteanu domnii A. Schmidt primarul oraşului şi T. Neaga. Cea din-
tâi a salutat oștirea României în numele oraşului, iar al doilea în nu-
mele consiliului comunal, exprimându-și bucuria și nădejdea; că în 
sfârşit capitala Basarabiei ajunge la liniște spre a putea îndrapta stă‑
rile ticăloase pricinuite de sălbăticia revoluționarilor bolșevici. Oști-
rii românești i s-au făgăduit toate înlesnirile în scopul asigurării 
ordinii […] 
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Oștile române în Chișinău  
(Cuvânt Moldovenesc, Chișinău, anul V, nr. 6, 16.01.1918, p. 1) 

În sara de 13 și în noaptea spre 14 ianuarie în Chișinău au intrat 
oștile românești. Norodul sătul de anarhie le-a întâminat cu mare bu-
curie, pentru că numai oștile bine disciplinate pot sa ne aducă linişte 
şi să facă rânduială în ţara noastră. Românii, cum am mai spus şi altă 
dată, n-au venit să ne cuprindă ţara şi să ne alipească la România, 
după cum spuneau răuvoitorii neamului nostru. Singurul scop, care 
i-a adus în Republica, este ca să curăţe ţara de bolşevici şi astfel să-şi 
chezăşluiască ducerea slobodă a îndăstulării la front şi în ţară. 

Oştile româneşti sânt bine înarmate şi înzăstrate cu toate cele 
trebuincioase pentru un pohod destul de lung şi pentru lupte crân-
cene. Românii în învoială cu Ucraina s-au hotărât odată pe totdeau-
na să sfârşască potlogăriile bolşevicilor şi în scopul acesta vor lupta 
cu dânşii pân la urmă, pân ce în Republica Moldovenească nu va ră‑
mânea nici un bolşevic. Ba ceva şi mai mult. Sfârşind cu bolşevicii 
din Basarabia, românii vor trece şi în Ucraina, ca s-o cureţe de bolşe-
vici măcar păn la Odesa. 

Din oastea românească, venită în Basarabia, o parte a rămas în 
Chişinău, iar Malta a plecat mai departe spre Bender. Soldaţii români 
sânt voioşi şi glumesc tot drumul cu toate că au mers păn la Chişinău 
vr-o trei zile pe jos, făcând pe glod câte 50 vârste pe zi. 

Parada oștilor românești 
Adăuzi, după ce românii au intrat în Chișinău, în ziua de 14 Ia-

nuarie, ei au făcut o paradă. De la biserica mitropoliei și pân la Duma 
orăşană erau aşezate oştile române. Aici erau toate felurile de arme: 
era infanteria, cavaleria şi artileria. La parada aceasta a venit să pri-
vească o mulţime de norod. Toţi doreau să vadă o oaste bine disci-
plinată şi ascultătoare de comandă. 

Pe la vr-o 12 ceasuri a sosit comandantul oştilor româneşti ghe-
neralul Broșteanu, care era însoţit de o ceată numeroasă de ofiţeri 
români şi franţuji. Sosind gheneralul Broşteanu, s-a început cea mai 
interesantă parte a paradei – trecerea oştilor cu marș pe dinaintea 
gheneralului. Clipa asta o şi aştepta toată mulţimea îngrămădită pe 
amândouă părțile uliţei. Pe toți îi interesa, cum vor merge românii, 
despre disciplina și vitejia cărora ei au citit aşa de mult în gazete. 
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Iată românii s-au stroit toţi şi s-au pornit. Şi toţi au văzut, că 
românii merg cu totul almintrelea decât ruşii. Pe lângă că toţi mer-
geau în cea mai mare rânduială şi toate rândurile erau drepte, ro-
mânii mergeau foarte iute, ceia ce pe toţi foarte i-a mirat. Rușii ba 
chiar şi moldovenii noştri, nu ştiu de ce erau de părere, că românii îs 
nişte mămăligari şi păn când fac un pas trece-un ceas. Dar parada a 
arătat, că singuri ruşii îs mai mari mămăligari, decât românii. 

Parada s-a petrecut foarte bine, aşa că toţi au rămas foarte mul-
ţămiţi. 

O clipă frumoasă 
După păradă şi chiar toată ziua uliţele Chişinăului au fost pline 

de lume, care se plimba slobod, fără teama, că „tovarăşii” vor dez-
braca-o ziuamiaza-mare. 

Lumea se uita cu dragoste la soldaţii şi ofiţării români, cari se 
primblau şi ei pe uliți. Ca la vr-o două ceasuri după amiază din tipo-
grafia româniască de pe Alexandrovscaia uliţa au eşit lăutarii şi au 
început a cânta hora unirei. Îndată s-a încins o horă mare, la care au 
luat parte ofiţării şi soldaţii români, românii din Ardeal şi Bucovina, 
cari erau pe acolo, şi basarabenii. Astfel pentru întăia dată s-a jucat 
în Chișinău hora unirei, care întradevăr a unit pe români din toate 
patru unghiuri. 

Strigare către locuitorii Basarabiei 
Comandantul oştilor române din Basarabia a slobozit următoa-

rea strigare către locuitori: 
De un an şi jumătate pământul primitor ai ţărei româneşti adă‑

posteşte și hrăneşte mulţimea oastei ruse. 
După atâta vreme toate hrănile pentru oameni şi cai au fost is-

tovite. 
Prin bună înţălegere cu stăpânirea poporului rus stăpânirea ro-

mână a cumpărat şi plătit cu bani gata o mare câtime de bucate din 
Rusia. 

Aceste bucate, adunate în magazii în multe sate şi târguri, ur-
mează a fi duse cu începutul în ţara românească pentru a sluji atât la 
hrana locuitorilor cât şi a oştilor române şi ruse, care încă se mai gă-
săsc acolo. 

Un duh de duşmănie, pe care nimeni nu-l poate pricepe, a înar-
mat brațe răufăcătoare, care pradă şi dărâmă aceste magazii. 
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Stăpânirea rusască, fiind prinsă cu alte treburi, nu poate nici să 
apere aceste magazii, nici să le păzască, ci le lasă la voia răilor, a că‑
ror lăcomie nu cunoaşte hotare. 

În scopul de a apăra aceste magazii, în scopul de a chezăşlui 
aducerea hrănii trebuitoare locuitorilor româneşti, hrană – plătită 
de stăpânirea românească, sântem trimeşi noi aici. 

Noi românii am dat totdeauna dovadă, că sântem prieteni cre-
dincioşi și stătornici. Noi nu întoarcem armele împotriva prietenilor 
noştri, ci ne înţălegem rostul de oameni cinstiţi, rămânând tovarăşi 
credincioşi pân la urmă. 

Prin venirea noastră în Basarabia noi nu numai că ne îndeple-
nim o înaltă dătorie de întovărăşiţi chezăşluind şi mai departe hrana 
oştilor ruse pe pământul românesc, dar vom apăra chiar şi viaţa şi 
avutul locuitorilor împotriva cetelor de anarhişti şi pogromşcici. 

Ne adresăm vouă, cetăţeni paşnici ai Basarabiei, şi vă rugăm să 
înţălegeţi cu toţi, aşa cum este, într-adăvăr rostul nostru. 

Ridicaţi-vă cu toţi şi alungaţi cetele netrebnice, care pradă şi 
omoară! 

Uşuraţi-ne dătoria noastră. 
Înlăturaţi lupta între noi şi ei. 
O oaste bine organizată, disciplinată şi comandată, cum este 

oastea românească, nu va putea da înapoi în faţa unor cete de po-
gromşcici. 

Sântem hotărâţi să luptăm cu cea din urmă putere pentru a ni-
mici aceste cete. 

De vom ajunge la luptă cu cetele pomenite, nu va fi cu putinţă 
să ocrotim oraşele şi satele ţării voastre de perderi prin bombarda-
rea ce vom fi nevoiţi să o facem. 

Spre a nu se întâmpla aceasta, poftim poporul paşnic să silească 
pe pogromşcici să părăsască ţara cu un minut mai devreme. Să nu fie 
nevoie să-i izgonim noi cu puterea armelor. Căci de va fi aşa, toată 
răspunderea pagubelor pricinuite va cădea asupra voastră. 

Comandantul trupelor române însărcinate cu paza magaziilor 
şi transportului hrănelor cumpărate de stăpânirea română, Gheneral 
Broşteanu. 
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Starea lucrurilor  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 7, 18.01.1918, p. 1-2) 

Cele câteva zile, de când au venit oştile româneşti în Chişinău, 
au dovedit, că gândurile românilor sânt cele mai curate. Şi cetăţănii 
paşnici şi iubitori de rânduială sunt pe deplin mulţămiţi cu purtarea 
românilor. 

Nu tot aşa cred unia, cari îşi zic revoluţionari, dar cari de fapt 
nu-s decât anarhişti şi tulburători ai liniştei obşteşti. Aceştia nici că 
nu se pot linişti şi stârnesc fel de fel de vorbe şi zvonuri cu privinţă 
la oastea românească, ba zicând, că ea a venit cu gândul să ne cu-
prindă ţara, ba că are de gând să ne ee slobozeniile, pe care le-am 
dobândit prin revoliuţie. 

Şi zvârcolirile acestor anarhişti nu rămân fără roade. Se găsesc 
proşti cari dau crezare zvonurilor, ce se răspândesc de duşmanii ro-
mânilor, şi astfel în jurul oştilor române, ce au venit în ţara noastră, 
ca să ne apere liniştea şi bogăţiile ţării, se făureşte un duh de duş‑
mănie. 

Şi acest duh de duşmănie se dă uneori chiar şi pe faţă. Se găsesc 
nebuni, cari în faţa patrulelor româneşti încep a ocărî ţara şi oastea 
românească cu cuvinte batjocoritoare. Uneori câte un descreerat 
chiar îşi face vânt de a da cu arma sau cu pumnul în vre-un ostaş ro-
mân, crezând, ca astfel luptă împotriva oastei românești întregi. 

Şi, fireşte, că romanii nu pot să rămâe nepăsători față de aceste 
semne de duşmănie la adresa lor. În câteva zile ei au arestat mai 
multe zeci de oameni, cari s-au făcut vinovaţi cu ceva față de români 
și se zice, că pedeapsa, care îi aşteaptă pe acești oameni va fi foarte 
aspră. 

Noi credem lucrul acesta, fiindcă altfel nici nu ne putem închi-
pui, cum ar putea românii să fie miloşi cu aceia, cari se rădică cu 
duşmănie împotriva lor. Românii au venit să scăpe ţara de bolşevici 
şi de răufăcători, și toți locuitorii țării ar trebui să fie numai mulţă‑
miţi cu aceasta. Cu toate aceste se găsesc oameni, cari cârtesc împo-
triva românilor și aceștia sunt siliți să ee măsuri aspre împotriva lor. 

Toate aceste le-am spus, oameni buni, pentru ca să vă feriți de 
oamenii, cari vă ațâță împotriva românilor. Și țineți minte, fraților, 
că acești ațâțători au gânduri ascunse şi vor să vă folosască pentru 
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scopurile lor scârnave. Dacă sunteți iubitori de liniște și rânduială, 
nu vă amestecați în tărâțele anarhiștilor și bolșevicilor, cari sub vor-
be frumoase și dulci ascund gânduri veninoase și păgubitoare. 

Toată suflarea iubitoare de țară trebui să primească starea, care 
s-a întocmit cu venirea oştilor românești în Basarabia, ca o stare, care 
ne aduce liniște și rânduială în viaţa obştească, iar acestea sânt o che-
zășie pentru bunul mers al trebilor în Republica Moldovenească. 

120 

V.S. [Vasile Susleneanu], Cu cine să fim?  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 7, 18.01.1918, p. 2) 

Pân acuma întrebarea cu cine să fim era uşor de hotărât: popo-
rul vroia să fie cu Rusia. Rusia fiinţa şi era puternică şi deci voinţa 
norodului putea să fie împlinită. 

Acuma însă starea s-a schimbat cu totul. Rusia-i zdrobită, Rusia 
nu mai fiinţează. Toate popoarele ei au pierdut legăturile între dân-
sele şi au început a se dezlipi de Rusia. Cel mai hotărâtor şi îndrăzneţ 
în această privință a fost şi este poporul Ucrainian, care-i aşezat în-
tre noi şi Velicorosia. Ucraina s-a declarat repubică neatârnată şi a 
fost recunoscută ca atare de către marele puteri: Anglia, Franţia, Ita-
lia și America. 

Astfel fiind, întrebarea cu cine să fim, poate fi hotărâtă în trei fe-
luri: ori cu Ucraina, ori cu România, ori să rămânem și noi neatâr-
nați, ca și Ucraina. 

Să fim cu Ucraina, noi n-avem aproape nici un interes. Ucraina 
acuma singură, ca și noi, este pe calea de a-şi alcătui viaţa pe temelii 
nouă. Deaceea ea nu va avia nici timp, nici puteri şi nici mijloace, ca 
să ne ajute şi pe noi. Afară de aceasta, Ucraina de- ocamdată nici nu-i 
puternică. Asta ea a dovedit-o atunci, când stăpânirea noastră a ce-
rut să ne dee ajutor pentru lupta cu bolşevicii şi cu neorânduiala din 
Republica noastră Moldovenească. Ucraina a răspuns atunci, că nu 
poate să ne ajute, fiindcă ea n-are oşti de prisos. 

Cineva poate să zică, că noi din Ucraina primim zăhar, apoi prin 
Ucraina trece și cărbunele de pământ şi gazul. Deci avem nevoe să 
fim cu ea, ca mai uşor să primim mărfurile aceştia. Dar asta încă nu 
face să ne lipim de Ucraina. Zăhar noi putem face şi în Basarabia, să-
mănând sfecle şi deschizând mai multe fabrice. Cărbunele de pă‑
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mânt ușor putem să-l căpătăm din Ghermania prin România, ori 
chiar cu totul să înlocuim cărbunele cu păcura, pe care foarte uşor o 
putem căpăta dela vecina noastră România, care este foarte bogată 
cu păcură. 

Însfârşit, poporul moldovenesc singur a arătat prin adunările 
lui – cea țărănească, cea militară şi adunările zemstvei, voinţa de a fi 
desinestătător. Încât nici nu poate fi vorbă, ca el să se unească cu 
ucrainenii, cari sânt un popor strein moldovenilor. 

Cu totul altfel stă treaba, când e vorba, ca să ne unim cu Româ‑
nia. Aici vom găsi multe dovezi pentru unire, dar şi multe dovezi, ca 
de-ocamdată să rămânem neatârnaţi, cum sântem acuma, şi cum es-
te recunoscută Republica noastră de Franţia, America, Anglia şi Ro-
mânia. 
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Declarație  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 8, 24.01.1918, p. 1) 

Împrejurări unice în felul lor în istoria neamului nostru au fă‑
cut, ca astăzi să se găsească în capitala Basarabiei o seamă de inte-
lectuali refugiaţi din toate ţările locuite de Români. Nu era cu putinţă 
ca vremurile de acum, în cari se aşează o nouă temelie vieții popoa-
relor, să-i lase pe aceşti fii ai celui mai încercat popor, nepăsători fa-
ţă de viitorul neamului lor. Ideea pe care războiul de acuma a pecet-
luit-o cu atâtea râuri de sânge, că toate noroadele, mari sau mici, 
trebuie să-şi adune sub ocârmuiri naţionale pe toți fiii lor, pentru a-i 
putea face cât mai fericiţi, – această idee a trebuit să-i frământe în 
modul cel mai serios pe aceşti oameni, cărora suferinţele de sute de 
ani ale poporului nostru asuprit de străini, le erau atât de cunoscute. 

Refugiaţii (bejenarii) din ţările româneşti călcate de duşmani, 
au găsit şi aici în Basarabia, unde trăesc de o vreme, o ramură a ro-
mânismului gemând subt apăsarea sufletească a străinului. Ceeace 
ei găsiau aici, i-a făcut să se încredinţeze şi mai bine de durerosul 
adevăr istoric, pe care-l ştiau atât de bine de acasă, că poporul nos-
tru, lipsit de o unire politică, a fost osândit la vecinică umilire şi apă‑
sare, și că dacă nu se va uni cel puţin acum, viitorul lui va fi şi mai 
dureros decât trecutul plin de lacrimi şi suspine. Dorinţa lor de a-şi 
scăpa ţara de naştere de sub stăpânirea străină şi de a o vedea alipi-
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tă la România, aici, supt puterea locurile trăite în Basarabia, a luat o 
înfăţişare şi mai hotărâtă: ţara de mâne a Românilor trebuie să cu-
prindă întreg pământul locuit de ei de la Tisa şi până la Nistru, – şi în-
că şi dincolo de acest râu, până unde se întinde graiul românesc. 

Nimeni nu ne poate tăgădui dreptul asupra pământurilor, în 
cari noi suntem cei mai vechi şi cei mai mulţi locuitori. Toate acestea 
sunt, şi trebue să fie ale noastre, dar ele numai aşa ne vor putea che-
zăşlui o viaţă mai fericită, dacă vor fi unite. Numai rătăciţii şi vându-
ţii nu vor să înţeleagă aceasta şi stăruie mai departe ca pământurile 
noastre străvechi să rămâie şi de aici încolo pe mâna străinilor. 

Dar noi am văzut vai, ce e străinul, căci supt călcâiul lui am trăit 
sute de ani, până aproape să ni se stângă răsuflarea. Chiar şi în cursul 
acestui războiu ne-am putut încredinţa despre binele pe care-l pu-
tem aştepta dela el. Ungurii şi Nemţii, despre cari unii credeau că se 
vor învoi să ne dee o autonomie în marginile unei Austrii-mari, ne-au 
luat în vremile din urmă şi puţinele drepturi naţionale pe cari le mai 
aveam, iar Ruşii erau să prăpădească nu numai Basarabia, ci şi Ro-
mânia, cu anarhia lor nesăbuită şi cu lipsa lor de simţământ de pa-
trie şi de cinste pentru cuvântul dat. Nu, mântuirea este numai în 
unirea noastră într-o singură ţară. 

Conduşi de aceste vederi, refugiaţii români adunaţi în jurul ga-
zetei”Ardealul”, dându-şi mâna cu tinerimea din Basarabia, au socotit 
că a sosit vremea ca să intre acum în luptă deschisă pentru înfăptui-
rea unirii politice a tuturor Românilor într-un singur stat. Împrejura-
rea că viteaza armată română astăzi este stăpână peste întreaga Ba-
sarabie, ne dă oarecum putinţa unei desfăşurări slobode a acestei 
lupte sfinte şi drepte. Noi socotim această armată, în care pe lângă os-
taşi din România, sunt şi zeci de mii de Români din Transilvania, Bu-
covina şi Macedonia, ca o armată a întregului neam românesc, menită 
să lupte nu pentru alipirea la România a ţărilor cari se află încă sub 
stăpâniri străine, ci pentru crearea unei Românii nouă, a întregului 
neam. Această Românie nouă va fi făcută de noi toţi şi va fi a noastră 
a tuturor. În marginile ei fiecare țărișoară îşi va putea avea autonomia 
sa, atât de trebuitoare pentru îndrumarea şi ocrotirea nevoilor locale. 
Ea va fi atât de bună, pe cât de destoinici vom fi noi în a o așeza pe 
temelii trainice şi pe cât de serioşi ne vom şti a dovedi în faţa Aliaţi-
lor. Fiind toţi Românii la un loc, şi fiind animaţi de un singur ideal pu-
ternic, e dela sine înţeles că această Românie va fi mai bună decât 
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România de până acum, de care atâţia Basaraheni se tem, şi mai bună 
decât oricare altă ţară românească, înţelegând aici şi Basarabia. 

Începând cu ziua de astăzi, în care toţi Românii trebue să ser-
beze amintirea celei dintâiu uniri, săvârşite la 1859 între două ţări 
româneşti, noi cei mai jos iscăliţi, potrivit punctului nostru de pleca-
re, nu ne mai socotim ca până acum: ardeleni, basarabeni, bucovi-
neni ş.a.m.d. şi nu ne mai socotim nici numai ca fiii aceluiaş popor, ci 
ca cetăţenii (grajdanii) aceluiaş stat unitar românesc, ca cetăţeni ai 
României nouă a tuturor Românilor, cu aceleaşi datorii faţă de fieca-
re parte a ei şi cu aceleaşi drepturi. De astăzi înainte noi vom fi toto-
dată ostaşi ai acestei Românii, pentru făurirea şi întărirea căreia 
voim să luptăm cu orice armă va trebui. Deocamdată lupta noastră 
va fi purtată cu condeiul, la această gazetă, care este continuarea Ar-
dealului, şi care de acum înainte va fi condusă de un comitet de re-
dacţie alcătuit de Români din toate ţările. 

Potrivit vederilor noastre, fiecare parte de pământ locuit de 
neamul nostru este a întregului neam şi datoria faţă de el este deo-
potrivă mare. Câtă vreme împrejurările vor face deci ca această ga-
zetă să se tipărească în Basarabia, e firesc ca stările de aici să ne in-
tereseze mai mult şi că potrivit vederilor noastre, să le judecăm nu 
ca pe nişte lucruri de interes local basarabean, ci ca lucruri de inte-
res general românesc. Prin această prismă vom judeca lucrurile din 
toate provinciile româneşti, fiind încredinţați că numai astfel se va 
putea întări viaţa noastră naţională. 

La lupta noastră se alătură deocamdată numai tinerimea studi-
oasă din Basarabia, dar avem credinţa întemeiată că, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, în curând vor vedea în rândurile noastre pe toţi Românii 
basarabeni cu adevărată dragoste de neam, începând dela preoţi şi 
învăţători şi până la deputaţi şi miniştri. Căci dacă până acum putea 
să însemneze o primejdie, ca cineva să lupte în Basarabia pentru 
unirea neamului de aici încolo, având scutul armatei române, ar fi o 
trădare (vânzare) dacă Basarabenii nu şi-ar înţelege datoria lor naţi-
onală cea mai înaltă. Teama de străini trebue să piară odată! Destul 
ne-au asuprit până au fost ei stăpâni pe soarta noastră, de acum tre-
bue să ne fim înşine stăpâni şi să nu ne mai uităm la ce spun ei. Căci 
ştim bine că nu pentru binele nostru vorbesc, ci pentru al lor. 

Lucrând în bunăînţelegere, cei strânşi în jurul acestei gazete 
nădăjduiesc că vor izbuti să închiege o luptă sistematică în vederea 
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ajungerii marelui scop, fără de care neamul nostru nu mai poate avea 
nici un viitor; ei cred că vor reuşi să-i convingă pe toți Românii de 
neapărata nevoie a unirii întregului neam şi să facă şi cercurile eu-
ropene politice să recunoască şi să sprijinească punctul lor de vede-
re. 

În această credinţă ei se adresează prin aceasta tuturor Româ‑
nilor, – și deocamdată mai ales celor din Basarabia, în mijlocul căro-
ra se desfăşură propaganda ca să se străbată de însemnătatea 
acestor vremuri unice în felul lor şi să facă tot ce este omeneşte cu 
putinţă, pentru înfăptuirea scopului celui mare. Fiecare să-şi dea 
seama că mântuirea noastră este numai într-o Românie nouă a tutu-
ror Românilor. 

Pentru înfăptuirea acestei Românii vom lucra, pentru înfăptui-
rea ei vom trăi, pentru înfăptuirea ei vom muri, dacă va fi nevoie. 

Chişinău, 24 Ianuarie 1918. 
Din Transilvania: Dr. Onisifor Ghibu, Dr. Ioan Mateiu, Axente 

Banciu, Dr. Sebastian Bornemisa, Iosif Şchiopul, Gheorghe Codrea, 
Nicolae Oancea, Nicolae Colan, Andreiu Oţetea. 

Din Bucovina: George Tofan, Dimitrie Logigan, Emanoil Iliuţ, Dr. 
Ovidiu Țopa. 

Din Basarabia: Vasile Harea, Vladimir Cazacliu, Ioan Văluţă, Ale-
xandru Văleanu. 

Din România: Gheorghe Murgoci, Dumitru Munteanu-Râmnic, 
Petre V. Haneș, Virgil Tempeanu. 

Din Macedonia: Constantin Noe, Epaminonda Baiamace. 
Din Serbia: Dr. Atanasie Popoviciu. 
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V. Cazacliu, Să ne bucurăm şi noi!  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 8, 24.01.1918, p. 2) 

24 Ianuarie este o zi sfântă pentru neamul românesc din toate 
provinciile. În ziua aceasta s-a pus cea dintâi peatră pentru zidirea 
unei case mari şi frumoase, în care fiecare fiu al neamului nostru 
s-ar simţi slobod, mândru şi fericit. 

Această zi au s-o serbeze şi ostile române aflate acuma în mijlo-
cul nostru, ca să ne îndrepte viaţa pe-o cale adevărată şi sănătoasă. 
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Noi, Moldovenii, care sântem tot Români, şi trăim pe pământul 
Moldovei vechi, nu trebuie să stăm nepăsători în ziua aceasta, când 
Dumnezeu a binecuvîntat unirea neamului nostru. 

Din nefericire, noi Românii basarabeni, trăind toată vremea 
vremea sub jugul străinilor: al Turcilor şi al Ruşilor, n-am putut ră‑
sădi în sufletele noastre iubirea de neam și de frăţie, ci numai simţiri 
dobitoceşti. 

Revoluţia rusească a dat drum slobod acestor simțiri. Moldove-
nii în loc să-și alcătuiască viaţa din nou, împreună cu oamenii, care 
i-ar fi pus pe dânșii stăpâni în țara ei, au ascultat de toţi tâlharii şi 
potlogarii, care îi îndemnau să se lepede de neamul lor şi să se ucidă 
unul pe altul. Dacă lucrurile ar fi mers mai departe aşa, noi am fi fost 
perduţi de pe faţa pământului şi în locul nostru ar fi ajuns domni 
străinii. 

Acum, când mama noastră România făcându-şi sfânta sa dato-
rie faţă de noi, a pus mâna sa sănătoasă şi vitează pe pământul nos-
tru, ca să ne mai cuminţim și să ne lepădăm de toate gândurile şi 
faptele rele, noi Românii basarabeni, pe care Revoluția și anarhia ru-
sească nu ne-a stricat, trebue să ne bucurăm şi să aducem laudă şi 
mulțumire Domnului în ziua de 24 Ianuarie. 

Să ne lepădăm de gândurile proaste şi netrebnice, că numai tră‑
ind cu Rusia vom putea fi slobozi şi fericiţi. Aşa nu poate să gândeas-
că nici un om cu mintea sănătoasă şi cu înţelegerea vieţii, ci numai 
un om cu mintea și cu simțirile dobitocești, care nu poate înţălege de-
cât ce apucă cu mâna şi ce vede cu ochii în jurul său. Trebuie să pri-
cepem, că mai mult cu Rusia nu putem trăi, şi că Basarabia noastră 
nu poate trăi singură. 

Aşa dar, noi trebuie să alegem drumul cel mai larg, mai drept şi 
mai luminat. Acest drum ne-aduce la unirea cu mama noastră adevă-
rată, România. 

Ea ne ştie toate durerile şi nevoile: ea ne va ridica din somul do-
bitocesc, ne va spăla ochii ca să vedem soarele adevarat, ne va tămă‑
dui rănile și ne va face fericiţi. 

Dacă în ziua aceasta mare, de 24 ianuarie, noi nu vom fi încă cu 
totul uniți și cu mama noastră România, trebue să fim toţi Românii 
uniţi în inimile și în simțirile noastre. Dumnezeu însuşi ne cheamă la 
unire şi trebue să îndeplinim dorinţa Lui și datoria noastră. 
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Să ştim că unde-i unirea, acolo-i şi puterea, dreptatea și ferici-
rea! În ziua aceasta sfântă şi noi Moldovenii din Basarabia să strigăm 
din toată inima curată: 

Trăiască România nouă! 
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Ziua Unirei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chișinău, anul V, nr. 9, 24.01.1918, p. 1-2) 

Pe ziua de azi se împlinesc 59 de ani dela unirea Moldovei şi 
Munteniei într-o singură ţară – România. Pân la anul 1859 Moldova, 
din care am făcut şi noi parte odinioară şi Muntenia – au fost ţări deo-
săbite şi duceau o viaţă foarte grea. Amândouă erau ţări româneşti, 
dar duşmanii neamului românesc au ştiut să le ţie într-o neînţălege-
re, într-o duşmănie chiar, şi ele trăiau răzlețe, fără legaturi de frăţie. 

Dar vremea, care ştie să şteargă orice hotare între neamuri şi 
popoare, a sters şi hotarul între Moldova şi Muntenia, şi ele la anul 
1859, pe ziua de 24 Ianuarie, s-au unit într-o singură ţară, alegân-
du-şi ca domn peste amândouă țările pe Alecsandru Ioan I. Cuza. 

De-atunci şi pân acum Moldova și Muntenia trăiesc împreu-
nă,bucurându-se de toate slobozeniile şi drepturile, care sânt cu pu-
tință într-o țară orânduită. Războiul, ce-i drept, a adus mare strică-
ciune în viața României, dar frații noștri de peste Prut ştiu, că prin 
unire şi muncă orânduită toate se îndreaptă și se pun la cale. 

Noi, românii din Basarabia, cari trăim răzleți de Moldova de la 
anul 1812, nu ne-am prea dat sama pân acuma de trecutul nostru is-
toric şi de visurile noasrre naţionale în viitor. Dar ziua de azi, ziua 
unirei a mamei noastre – Moldova cu sora ei – Muntenia, ne face să 
ne trezim şi noi din amorţeală şi să ne întrebam: încotr-o mergem, 
pentru cine trăim, cu cine ne unim? 

Şi trebui să ne punem toate aceste întrebări, pentru că a sta pe 
loc, cum stăm noi astăzi, nu se mai poate, Pân acum noi am trăit tot 
pentru Rusia, uitând, că sântem români, uitând, că alături de noi tră‑
iesc frați de-un nume și de un sânge. 

Pân acuma noi ne-am gândit numai la o întovărășire cu Rusia și 
cu respublicile, care s-au înfiinţat în hotarele foastei împărății rusești. 
Astăzi însă când aceste respublici, nedovedind a se închega bine, în-
cep a se râsipi, și cenușa anarhiei le înmormântă tot mai adânc, – noi 
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românii din Basarabia trebui să ne îndreptăm priviri spre ţara româ‑
nească, în care domneşte o rânduială și care prin muncă şi unire vrea 
să ajungă şi va ajunge la o stare de înflorire, de care ea este vrednică. 

Fraţi moldoveni! În ziua de 24 Ianuarie, când se pomeneşte uni-
rea ţărilor surori – Moldova cu Muntenia, să ne gândim şi noi la unire, 
– la unirea cea mai firească pentru noi: unirea Basarabiei cu România. 

Să ne aducem aminte cuvintele pline de înțălepciune ale cânte-
cului: 

Unde-i unul nu-i putere  
La nevoi şi la durere; 
Unde-s doi puterea creşte  
Şi duşmanul nu sporeşte! 

124 

Ştiri locale. Proclamarea neatârnării Republicei 
Moldovenești  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 9, 24.01.1918, p. 3) 

Pe ziua de 22 Ianuarie Sfatul Ţării, sub președinția vice-preșe-
dintelui P.N. Halippa, a hotărât să proclame neatârnarea Republicei 
Moldovenești. Hotărârea aceasta istorică a fost luată de Sfatul Ţării, în 
legătură cu proclamarea Ucrainei ca republică slobodă şi neatârnată. 

Tot atunci s-a ales o comisie din 15 deputați, cari să alcătuiască 
declarația Sfatului Țării pentru proclamarea neatârnării Republcii 
Moldovenești. Comisia a lucrat toată ziua de 23 ianuarie și sara Sfa-
tul Țării a primit declarația, hotărând s-o sloboadă la lume azi la 24 
ianuarie. Cuprinsul declarației îl vom da în numărul viitor. 

Trăiască Republica Democrată Moldovenească neatârnată! 
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O. Ghibu, Ziua sfântă a neamului românesc 24 Ianuarie 
1918. Unirea Principatelor române – Deslipirea 
Basarabiei de Rusia – Spre Unirea tuturor ţărilor române  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 9, 27.09.1918, p. 1) 

Niciodată, dela 1859 încoace, ziua de 24 Ianuarie n-a avut o în-
semnătate atât de mare ca în anul acesta. Până acum ea se serba nu-
mai în România, alcătuită din cele două Principate unite. În Transil-
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vania şi Bucovina doar dacă se scria cu prilejul acestei zile, câte un 
articol sfios de gazetă, din care cei cu iubire de neam cetiau printre 
rânduri că Unirea dela 1859 e numai începutul unirii întregului neam. 

În Basarabia, bineînţeles, că nici măcar atâta nu se putea face. 
Blestematele stăpâniri străine, sub care partea cea mai mare a 

neamului nostru a fost osândit să petreacă, ne-au stâlcit atât de mult 
sufletele, încât părţi însemnate ale poporului nostru a ajuns să mear-
gă nu spre unirea neamului, ci spre şi mai mare dezbinare a lui şi chiar 
spre pieire. Dar iată că se face o minune! Piatra pe care au nesocotit-o 
ziditorul a ajuns piatră din capul unghiului. Basarabia care nici mă‑
car n-a ştiut până acum ce e ziua de 24 Ianuarie, a ajuns să sărbeze 
de astădată mai puternic decât oricare altă provincie românească 
această zi istorică: La 24 Ianuarie 1918 ea s-a declarat cu totul nea-
târnată de Rusia. Da, e adevărat, oricât de mult ar părea că e un vis: 
Basarabia s-a deslipit cu totul şi pentru totdeauna de Rusia! 

Astfel, ziua de 24 Ianuarie de astădată nu mai este numai ziua 
unirii a două țări româneşti, ci şi ziua desbinării unei ţări româneşti 
de o ţară străină, la care a fost roabă. 

În acest chip – ziua de 24 Ianuarie e o zi îndoit de scumpă, şi 
atâta ar fi de ajuns ca să o înscriem în istorie ca pe una din cele mai 
mari zile ale noastre. 

Dar Dumnezeu, care ne-a pus poporul la încercări de veacuri 
întregi, se vede că s-a milostivit acum cătră noi şi ne-a aflat vrednici 
de o bucurie şi mai mare. El a făcut din ziua aceasta o zi întreit de 
mare. Căci, în adevăr, în această zi nu s-a declarat numai deslipirea 
Basarabiei de Rusia, ci s-a declarat şi unirea ei cu ţara-mamă dela ca-
re a fost răpită, şi cu celelalte ţări româneşti cu care vrea să fie una. 
Ce e drept, declaraţia din urmă încă nu s-a făcut în mod oficial, dar 
conducătorii ţării şi-au dat pe faţă, în mod deschis, părerea aceasta a 
lor, şi tot ce are Basarabia mai bun, în acest chip gândeşte, în acest 
chip vorbeşte, în acest chip şi lucrează. Astăzi în Chişinău nu mai tre-
ce de Moldovan cinstit acela, care nu vorbeşte pe faţă despre Româ-
nia mare de mâne. Numele ei e pe toate buzele; el e spus cu încrede-
re, e spus cu mândrie. 

Ziua de 24 Ianuarie 1918 poate fi socotită nu numai ca ziua 
deslipirii Basarabiei de Rusia, ci şi ca ziua unirii cu ţările române. 

Logica istoriei este neînduplecată, şi dacă ziua aceasta ne-a 
adus liberarea Basarabiei, nimic nu ne poate clătina în credinţa că 
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peste o scurtă vreme va trebui să vie şi ziua cea mai mare a neamu-
lui, în care toţi Românii din toate ţările să fim într-o singură ţară. Am 
intrat într-o fază a istoriei noastre, când acest lucru trebue să se în-
tâmple. 
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[Onisifor Ghibu], Serbarea Unirii la Chişinău  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr, 9, 27.01.1918, p. 1-2) 

Oraşul încă de dimineaţă îmbrăcase haină de sărbătoare. 
Aproape pe toate casele flutura mândrul nostru tricolor românesc, 
atât de multă vreme surghinuit. Pe uliţi mii de oameni, al căror nu-
măr sporia mereu. Pe la orele 11 nu se mai putea circula pe bulevar-
dul Alexandru cel Bun. Era doar o zi de sărbătoare îndoită: azi, în 
anul Domnului 1918, tânăra republică moldovenească a făcut cel 
dintâi pas spre unirea mare declarându-şi neatârnarea, în aceeaş zi 
în care înainte cu 59 de ani principatele româneşti dunărene se uni-
seră pentru totdeauna în România de azi... 

Parcă sufletul vremilor mari de odinioară se coborâse asupra 
mulţimii româneşti care se frământa pe uliţi în aşteptarea oştirilor 
române cari au adus în ţară orânduială şi linişte. Deodată se aude, 
departe, apoi tot mai aproape o muzică. Sunt două compănii de oşti-
re moldovenească, toţi voinici, toţi cu ţinută ostăşească storcând ad-
miraţia celor dimprejur. Şi într-o dulce înfrăţire, urmează oştirile ro-
mâne, – eri, într-o clipă de zăpăceală şi uitare, aproape duşmani, azi 
aşa cum trebuie să fie: fraţi de un sânge şi de o lege, uniţi pentru tot-
deauna întru apărarea întregului pământ românesc dela Nistru până 
la Tisa. 

Trupele se adună în grădina arhi-episcopească, aşteptând aci 
pe comandantul lor generalul Broşteanu, a cărui sosire este salutată 
cu urale nesfârşite. 

Slujba românească 
Intrăm în biserica catedrală (Sobor), unde aşteaptă înalt Prea 

Sf. Sa Arhiepiscopul Chişinăului Anastasie, însoţit de episcopul 
Achermanului Gavril însoţit de 2 arhimandriţi, 24 de preoţi şi 5 dia-
coni îmbrăcaţi în odăjdii strălucite. Aci înconjurat de preoţi, s-a ţinut 
o sărbătoarească slujbă dumnezeiască, la sfârşitul căreia înalt Prea 
Sf. Sa a ţinut o cuvântare salutând sosirea în Basarabia a oştirilor 
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române aducătoare de ordine, şi încheind cu cuvintele „Trăiască Ma-
iestatea Sa Carolul Ferdinand al României, Trăiască armata română!” 

Salutul acesta călduros a pătruns adânc în sufletele numeroşi-
lor credincioşi cari umpleau biserica. 

După slujbă, d. general Broşteanu, comandantul trupelor româ‑
ne, a cercetat întreg frontul lung al trupelor înşirate în jurul catedra-
lei. Înaintea lui mergea un cor de băieți, iar alături de el înalt Prea Sf. 
Sa d. Arhiepiscop care stropia cu apă sfinţită, binecuvântându-le, oş‑
tirile române. Şi unde trecea generalul, din piepturile voinicilor noș‑
tri se ridicau strigăte vijelioase de urale. D-l general a rămas înduio-
şat mai ales de călduroasa salutare a celor două compănii moldove-
neşti. 

În toată vremea aceasta muzicile militare, între ele şi muzica re-
gimentului moldovenesc, cânta, iar deasupra, în văzduh, sburau nu-
meroase aeroplane, din care ar aviatorii salutau mulţimea de jos cu 
mâna. 

Cuvântarea colonelului Anastasia 
Deodată se face tăcere şi în văzduh răsună un glas puternic. E 

glasul d-lui Colonel Anastasiu, comandantul brigadei 21 de infante-
rie, care se îndreaptă cătră oşteni pentru a le arăta însemnătatea zi-
lei de azi. 

D-le General, fraţi Români, Camarazi! 
Astăzi serbăm a 59 aniversare a zilei de 24 Ianuarie 1859. Săr-

bătoarea aceasta se numeşte, după cum ştiţi, „Unirea Principatelor” 
şi este pentru noi Românii din Regat în special şi pentru neamul ro-
mânesc de pretutindeni, cea mai mare zi de sărbătoare naţională. 

După 16 sute de ani de frământări necontenite, pentru alcătui-
rea unei ţări cu viaţă naţională pe pământul străbun al Daco-Roma-
nilor, după 16 veacuri de suferințe îndurate atât de la invaziunele 
barbare şi de la duşmanii cotropitori ai acestui însângerat pământ, 
cât şi mai ales de la noi înşine, din cauza zâzaniilor, pizmelor şi cer-
telor meschine dintre fraţi, strămoşii şi părinţii noştri acum vre-o 70 
de ani şi-au dat seama că trăgând unii într-o parte şi alţii în altă par-
te numai duşmanilor ţării şi neamului lor folosesc şi nu vor izbuti 
nici odată să facă din urmaşii nobili ai Dacilor şi Romanilor un popor 
liber şi fericit, într-o ţară liberă şi mare, în o ţară unică, a lor şi numai 
a lor, pe tot coprinsul de la Dunăre şi Mare, pan’ la Nistru, pân’la Ti-
sa. 
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S-au hotărât atunci să se lege toţi într-un gând şi o simţire, să 
jertfească cu drag ambiţiile şi chiar drepturile lor dobândite după 
vechile regimuri, şi sacrificând totul pentru Patrie şi neam, să facă 
Unirea tuturor românilor. Şi s-au pus la muncă. Realizarea acestui 
gând nu era lucru uşor, pe atunci, când micele ţărişoare româneşti 
erau robite de trei mari împărăţii: Rusia, Austro-Ungaria şi Turcia. 
Nu se putea face totul dintr-o dată! Cu voinţă şi răbdare, cu pricepe-
re și chizbuială însă, se înving toate piedicile. 

Primul rod al revoluţiei româneşti de la 1848 l-au cules părinţii 
noştri acum 59 de ani, când au isbutit, cu mari jertfe, să unească 
Muntenia cu Moldova, formând un singur stat, o singură ţară, cu nu-
mele de România. 

Temeinicia foloaselor unirii s-a dovedit în scurtă vreme. Micul, 
dar vrednicul stat român, numai după 16 ani de alcătuire modernă 
şi de organizare militară sistematică, îşi câştigă independenţa la Gri-
viţa, Plevna, Rahova şi Vidin şi alipește la teritoriul său istorica pro-
vincie a lui Mircea cel Mare, Dobrogea; – iar patru ani mai târziu se 
înalţă la rangul de Regat. 

Prin sârguinţă spornică în toate ramurile de activitate ome-
nească în stat, pusă la adăpostul unei forţe militare de primul rang, 
Regatul României a ajuns în scurtă vreme să ocupe un loc distins în-
tre statele Europei, asigurându-şi pentru sine o viață ticnită, de feri-
cită propăşire şi civilizaţie. 

Conştient însă de îndatoririle sale pentru propăşirea şi fericirea 
întregului neam românesc, Regatul României nu s-a lăsat stăpânit de 
mulţumirile egoiste ale stării sale înfloritoare, ci făcându-se metro-
pola pregătirilor pentru îndeplinirea marelui vis românesc, s-a oferit 
în mod statornic şi s-a făcut gata, în toate felurile şi pentru jertfele 
cerute de această sublimă datorie de neam! 

În spiritul de jertfă pentru această datorie trăieşte şi rostul 
venirei noastre aici. 

Am venit să întindem mâna noastră de frate, am venit să oferim 
tot ceeace mintea, gândul nostru bun, sufletul nostru mare şi braţul 
nostru puternic e în stare să dea, pentru ca fraţii nostrii Moldoveni 
din Basarabia, care acum 106 ani au fost rupți de la sânul patriei 
mume, şi care astăzi trăesc zilele strămoşilor și părinților noștri de 
la 1848 şi 1859, să-şi poată aduce la îndeplinire năzuințele lor patri-
otice și să-și poată întemeia solid alcătuirea lor politică, pe care ma-
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rea revoluţie rusă a îngăduit-o, liberând de sub stăpânirea veche 
acest pământ moldovenesc al Basarabiei. 

Serbarea de astăzi este astfel îndoit de însemnată pentru noi 
toţi. Ea pune faţă în faţă doua generaţii. 

Mândri de generaţia care ne-a dat unirea şi pomenind cu evla-
vie numele înaintaşilor acelor vremuri ca: Costache Negri, poetul 
Alexandri, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, fraţii Golescu, 
Vasile Boerescu, Tel, Câmpineanu, Costache Rosetti, Ioan Brătianu şi 
alţii, datoria noastră este să ne arătăm şi noi la rândul nostru vred-
nici de moştenirea acestei mândrii naţionale. Cu gândul plin de 
amintirea lor, cu pioasă recunoştinţă pentru întemeetorii Regatului 
României, cu sufletul stăpânit de cea nai înălţătoare simţire patrioti-
că şi cu mintea legănată de cele mai bune speranţe în conducătorii 
de astăzi ai poporului şi armatei române să strigăm din toată inima: 

Trăiască M.S. Regele, M. Sa Regina şi familia regală română. 
Ura! 

Trăiască România şi Poporul românesc de pretutindeni! Ura! 
Cuvântarea caldă şi bine simţită a d-lui colonel Anastasiu este 

primită cu sgomotoase urale. 
Şi apoi începe defilarea, în vreme ce aeroplanele sboară înainte 

deasupra capetelor. 
Defilarea 
D-l general Broşteanu, însoţit de generalul francez d. Guillemin 

şi de numeroşi ofițeri francezi şi români, se opreşte înaintea porţii 
grădinei arhiepiscopeşti. 

Şi trecerea trupelor începe. 
Cele dintâi sunt două compănii de oştire moldovenească, infan-

terie şi cavalerie (husari) cu drapelele lor. Vineau în rânduri late, 
ocupând aproape întreaga uliţă largă, cu paşi mărunţi, apăsând pă‑
mântul, în rânduri drepte ca turnate în oţel... Pare o adevărată oştire 
iubitoare de orânduială, iubitoare de neam şi de ţară... 

Mai ales streinii, generalul francez şi ofiţerii săi, au rămas uimiţi 
de priveliştea acestei mici oştiri moldoveneşti, sânge din sângele 
marelui neam românesc, trup din trupul lui, ostaşii credincioşi de 
mâine ai României nouă dela Nistru până la Tisa. 

În frunte cu muzici militare defilează apoi trupele române, ba-
talioane şi compănii din diferite regimente, artilerie grea şi uşoară, 
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cavalerie – toate cu drapelele lor, fluturând mândru în bătaia razelor 
de soare. 

Defilarea trupelor ţine o jumătate ceas. Miile, zecile de mii de 
privitori cari umple uliţele şi toate ferestrele caselor din bulevard 
stau neclintiţi locului. De mult au trecut şi cele din urmă trupe şi lu-
mea tot mai aşteaptă, încremenită parcă de admiraţiune. 

Oştirea românească, mândra oştire prevesteşte tuturor zorile 
unui viitor mai bun, mai vesel, viitor de pace şi de bunăstare într-o 
Românie nouă şi mare. 

Recepţia (Primirea) 
După paradă a avut loc în saloanele Cazinoului (Blagorodnaia 

sobrania) o primire (recepţie) sărbătorească. D-l General Broşteanu a 
primit acolo pe fruntaşii noştri din Chişinău şi a stat mai multă vreme 
de vorbă cu dânşii. Primirea aceasta a fost de o însemnătate deosebi-
tă, fiindcă pentru întâia oară se vedeau aici la un loc toţi acei oameni, 
cari sunt dela Dumnezeu rânduiţi, să lucreze pentru îndrumarea aces-
tei ţări pe căile cele mai bune […] 

Hora Unirii 
Urmează un moment istoric. Muzica, eșind din Casino, se opreș‑

te în fața lui și deodată răsună în larg Hora Unirii. 
Într-o clipă, sutele de ofițeri și soldați, Români din România și 

Moldoveni, toată lumea de Moldooveni, Transilvăneni, Bucovineni și 
Macedonieni, Artștii Teatrului Național din Iași, Domni și Dame, re-
prezentând toate ținuturile locuite de Români – sunt cuprinși într-o 
horă mare, de înfrățire. 

D-l general Broșteanu este între cei dintâi. Și alături de el joacă 
ofițeri de toate gradele și soldați simpli. E hora mare a înfrățirii și 
unirii tuturor Românilor. Ofițerii francezi, cari au luat parte la toate 
serbările, nu pot să repete îndejauns că sunt încântați de această pri-
veliște ne mai văzută. 
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Trebuie să fim mulțumiți  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 9, 27.01.1918, p. 2) 

Aproape toți locuitorii Chișinăului și a locurilor cuprinse de Ro-
mâni, sunt foarte mulțumiți de rânduiala, care au așezat-o oștile ro-
mâne. Dar sunt unele grupe de cetățeni, cari arată și nemulțumire. Și 
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nu vorbim de-acum de provocatorii, cari la congresul țărănesc îna-
dins stârneau fel de fel de minciuni. Toți aceștia spun că Românii 
n-au drept să așeze aici rânduielile lor, că ei trebuie numai să pă‑
zească depozitele (scladurile) de pâine și căile ferate. 

Dar toţi aceştia n-au nici o dreptate. Iată ce spune în privinţa 
aceasta un părtaș al misiunei franceze, din Chişinău, colonelul Albiat. 

„Când Englezii, au făcut oraşul Havre, cu învoirea autorităţilor 
franceze, ca bază a frontului lor din Franţa, toată stăpânirea asupra 
Havre-lui şi a teritoriului ocupat de Englezi, a trecut în seama co-
mandamentului englez. 

Locuitorii francezi în toate s-au supus autorităţilor lor militare 
engleze, cari au înlocuit chiar şi poliţia franceză prin cea engleză. 

Oşti franceze pe-acolo nu se află de loc, şi dacă se întâmplă câte 
odată un soldat francez, apoi este cineva în permisiune la părinţi sau 
la rude. 

Această rânduială e păstrată de aliaţi la purtarea războiului şi 
pe teritoriul tuturor ţărilor aliate. Acelaşi lucru îl vedem şi pe terito-
riul Italiei, unde acum se află și oşti franceze. De-aici iese necesitatea 
naturală de a se supune tuturor ordinelor legiuite ale autorităţilor 
militare”. 

Aşa priveşte chestiunea colonelul francez, aducând şi pilde din 
războiul de astăzi. Aşa însă a fost şi totdeauna. De pildă, în războiul 
dela 1806-12, Ruşii intrând în principatele Dunărene – Moldova şi 
Ţara Românească, nu numai că au aşezat legile lor militare, dar me-
reu s-au amestecat în trebile din lăuntru. 

Pe cuvânt că ei vor să apere ţara de jaful boerilor şi cetelor de 
hoţi, ruşii au pus în divanul unit al principatelor oamenii lor, cari 
dealtfel nu au apărat Puterile ţării și a poporului obijduit, ci singuri 
împreună, cu boerii venetici din Fanar, au stors biata țară întrucât ea 
mulţi ani a trebuit să-şi tămăduiască ranele. 

Noi însă avem o stăpânire militară, care nu se amestecă în tre-
bile noastre şi mai ales este o stăpânire cinstită, de care trebuie să 
fim mulţumiţi. 

Un Român din Basarabia 



254 

128 

Neatârnarea ţării  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 10, 28.01.1918, p. 1) 

Declaraţia Sfatului Ţării, ce o tipărim în numărul de faţă, procla-
mă o nouă stare pentru Republica noastră Moldovenească. Începând 
cu ziua de 24 ianuarie ţara noastră se proclamă de sinestătătoare şi 
neatârnată. 

Pentru mulţi, poate proclamarea neatârnării Republicei noastre 
va fi o faptă neînţeleasă, un pas, care nu trezeşte în ei nici o simţire 
nouă. Trebui să le lămurim unor astfel de oameni, că neatârnarea 
unei ţări este forma cea mai desăvârşită a slobozeniei ei şi ca atare 
ea trebui să însufle în inimele cetăţenilor cea mai mare bucurie. 

Şi adevărat, un fiu drept al ţării nu poate să nu tresalte de bucu-
rie, văzându-și patria slobodă, neatârnată, desânestătătoare. 

Noi credem, că Republica noastră Moldovenească are un viitor 
mândru. Sântem o ţară bogată, dăruită de Dumnezău cu daturi mi-
nunate; sântem un popor voinic, muncitor şi cuminte şi nu sântem 
robii nimărui. Toate acestea sânt de-ajuns să ne făurim o ţară slăvită, 
şi fericită. 

Moldoveni, pe muncă pentru binele vostru şi al ţării!... 
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Ştiri locale. Sărbarea Unirei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 11, 31.01.1918, p. 3) 

Pe ziua de 24 Ianuarie în Chişinău, cu prilejul împlinirei a 59 
ani dela ziua unirei țărilor surori Moldova cu Muntenia, a avut loc o 
sărbare frumoasă, cum nu s-a mai pomenit în ţara noastră. 

De dimineaţă la catedrală (sobor) s-a slujit dumnezăiasca sluj-
bă, sfârşită c-un moleben. După aceasta preasfinţitul Anastasie a ros-
tit un cuvânt, mulţămindu-i pe români pentru ajutorul adus Basara-
biei. Comandantul oştilor româneşti gheneralul Broşteanu, venind 
să sărute crucea, mulţămeşte arhiereului pentru cuvântul cald şi 
arată cu ce scop au venit oştile române în Basarabia, 

Apoi s-a făcut părada oştilor române şi celor moldoveneşti, care 
au fost fotografiate. 
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După aceea dela ceasul 1.30 din zî şi pân la 3 a avut loc o recep-
ţie, adecă o primire către gheneralul Broşteanu a delegaţiilor dela 
organizaţiile obşteşti din Chişinău. Recepţia a avut loc în Clubul Adu-
nării nohilimei. 

Dela 4 ceasuri pân la 6 în zala Adunării nobilimei a avut loc o 
şezătoare literară, la care s-au cetit poezii, iar chorul moldovenesc a 
cântat cântece patriotice şi naţionale românești. 

Sara în aceeași zală dela 8 pân la 11 ceasuri s-a jucat de către 
artiştii veniţi dela Iași o piesă, Fântâna Blanduziei, alcătuită de mare-
le scriitor naţional Vasile Alecsandri; piesa a plăcut foarte mult pu-
blicului. 

După reprezentație s-a ţinut un banchet, dat de românii-basa-
rabeni în cinstea artiștilor români şi a oştilor române. La banchet 
s-au rostit cuvântări aprinse de către mai mulţi oratori. 

Adouazi la 4 ceasuri iarăşi s-a ţinut o şezătoare literară, la care 
vestitul scriitorul român Mihai Sadoveanu a cetit mai multe bucăţi 
din Ion Creangă, ş-apoi alţii şi între ei un băeţel de vr-o 10 ani, au ce-
tit mai multe poezii. 

Sara la 25 Ianuarie s-a jucat piesa „Răzvan şi Vidra”, alcătuită 
de marele scriitor român-basarabean – Bogdan Petriceicu Hâjdeu. 
Această piesă, scrisă într-o limbă înţăleasă, uşoară, a plăcut publicu-
lui întru atâta, că de multe ori a fost întreruptă de bătăi puternice în 
palme. 

La sfârşitul spectacolului preşedintele obştiei „Făclia”, care a 
adus pe artiștii români, d. Vasile Ţanţu a cetit o adresă adecă o mul-
ţămire artiştilor. Cetirea adresei unde se arăta dorinţa basarabenilor 
de a fi şi ei cândva uniţi cu toţi românii și de a alcătui cu toţi la un loc 
o Românie nouă, această cetire a fost de câteva ori întreruptă cu bă‑
tăi de palme şi cu strigăte: Trăiască România Mare, România nouă! 
Publicul a cerut ca muzica militară să cânte imnul revoluţionar ro-
mân: Deşteaptă-te române, care a fost ascultat de cei de faţă în pi-
cioare. Însufleţirea a ajuns în aceste clipe la o înalţime nemaipome-
nită. Toţi erau un gând şi o suflare, arătându-şi prin toate semnele 
nădejdea de a se alcătui o Românie, o ţară a tuturor românilor, o ţa-
ră slobodă şi fericită. 

După aceasta au urmat danțurile. Hora unirei au jucat-o româ‑
nii din toate părţile, locuite de neamul românesc. 
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Astfel s-a sărbat în Chişinău ziua unirei, care a fost cu atât mai 
mare sărbătoare că şi Republica noastră Moldovenească a fost de-
clarată ca Republică desinestătătoare și neatârnată. 
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P. Săteanu, Trăiască Moldova Neatârnată  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 12, 2.02.1918, p. 1-2) 

Ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Lanţul cel de pe 
urmă, care ne mai lega de Rusia – autonomia în Federaţia rusască, 
acuma-i rupt şi noi sântem pe diplin slobozi. Moldova noastră acu-
ma-i ţară neatârnată. Dintr-o ţară robită şi călcată în lung și în cur-
meziş de ciubota spurcată muscălească, noi într-un timp foarte scurt 
de vr-o câteva luni ne-am trezit ţară slobodă şi neatârnată. Am mers 
aşa de iute, că te prinde mirarea, când te gândeşti, cum de grabnic 
s-au petrecut trebile. 

Dar acest lucru nu-i şi nu poate fi de mirare: mersul istoriei în-
totdeauna are rostul lui şi ceea ce se petrece în viaţa noroadelor nu 
se petrece după voia întâmplării. Sunt multe pricini, care au înrâuri-
re asupra vieţii popoarelor şi care ori îl înalţă prea sus pe un popor, 
ori îl coboară prea jos. Şi totdeauna a fost aşa, că soarta întăi înalţă 
un popor, ca pe urmă de pe înălţimea mărirei lui să-l azvârlă în cea 
mai adâncă beznă. 

Aşa s-a întâmplat cu Eghiptul, cu Asiria, cu Persia, cu Machedo-
nia şi cu Roma. Toate aceste ţări erau foarte puternice şi unile din 
ele, cum au fost Machedonia și Roma, cuprideau mai toată lumea de 
pe atunci. Dar unde-s ele astăzi? S-au râsâpit și poate nici n-am mai 
şti acuma nimic de dânsele, cu toate că ele au fost măreţe în vremra 
lor, dacă n-ar fi rămas urme vii din cultura lor. 

Şi s-au râsâpit ţările pomenite, după legea firii: ce uşor se do-
bândeşte, aceia încă şi mai uşor se râsâpeşte. Aşa s-a întâmplat şi cu 
Rusia, numai cu deosăbirea aceea că Rusia nu poate fi numită mă‑
reaţă. Rusia a fost mare, dar n-a fost măreaţă. Ea n-a avut cultura ţă‑
rilor vestite din vechime, ca Eghiptul, Machedonia, Greţia şi Roma. 

Toate popoarele de astăzi cu mulţămire îşi aduc aminte, că Ro-
ma biruind mai toată lumea din vechime, le-a dat popoarelor biruite 
cultura ei înaltă şi astfel europenii şi mai ales popoarele de viţă lati-
nă au avut putinţa de a propăşi iute înainte şi acum-s cele mai înţă-
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lepte. Alt ceva a făcut Rusia. Ea, biruind mai multe popoare din răsă-
ritul Europei, le-a făcut să dee înapoi cu cultura, pe când fraţii lor de 
acelaşi neam peste brazdă mergeau înainte. Aşa am păţit-o noi ro-
mânii (moldovenii) din Besarabia, așa au păţit-o şi ucrainenii. Acu-
ma şi noi şi ucrainenii stăm mult mai jos de cât fraţii noştri din Ro-
mânia şi din Austro-Ungaria. Rusul nu ne-a dat nouă nimica, ci ne-a 
luat viclenește şi aceea ce-am avut bun, moştenit din străbuni. 

Ruşii au fost un popor sălbatec, şi mai ales un popor viclean. Ei 
se băteau nu cu acei, pe cari ştiau dinainte, că au să-i bată. Să băteau 
numai cu protivnicii slabi și fireşte că astfel ei izbuteau în năzuinţele 
lor tâlhăreşti. Ruşii întotdeauna ca o pasăre prădalnică se uitau în 
toate părţile ca să vadă unde şi ce se poate de răpit, şi unde vedeau 
vr-o dobândă uşoară, îndată se şi aruncau asupra ei. 

Alt ceva se întâmpla cu ruşii, când ei erau amestecaţi, în vre-o 
luptă cu vrăjmașii puternici. Atunci ei pierdeau numaidecât. Aşa ei 
au fost bătuţi de cătră engleji și franţuji la 1854 în Crâm; la 1877-78 
ei n-au putut să ee Plevna fără ajutorul românilor; iar în 1904 au fost 
bătuţi de Japonia, şi acuma-s bătuţi de Ghermania şi cer pace. 

Încă dela bătaia din Crâm ruşii au văzut, că steaua lor puţin câte 
puţin cade și pe urmă ea a tot căzut şi a căzut, pân ce astăzi a căzut 
cu totul. Noroadele streine adunate cu viclenie duşmănească sub 
stăpânirea rusască, îndată ce au simţit, că Rusia nu mai este şi că pot 
scăpa de ruşii tălhăroşi, au dat cu piciorul în Rusia şi s-au proclamat 
neatârnate. Aşa a făcut întâi Finlanda, apoi Ucraina şi Moldova noas-
tră şi aşa au de gând să facă şi celelalte noroade ale Rusiei de odini-
oară. Pentru că în Rusia acuma nu mai este chip de trăit: firea Rusas-
că acuma s-a arătat prin bolşevizmul ticălos în toată urâciunea gro-
zavă. 

De-aceea noi foarte ne mirăm, când videm, că încă să mai gă‑
sesc moldoveni, cari ar vrea să fie cu Rusia. Oare puţină batjocură au 
îndurat ei dela ruşi, că încă vrea să mai trăiască cu dânşii la un loc. 
Da ştiu moldovenii noştri, că ruşii au vrut să aducă în Basarabia 
noastră ruşi şi să-i pue pe pământul nostru strămoşăsc? Şi noi să nu 
ne fi dezlipit de Rusia, era să rămânem fără pământ. 

Fraţi români din Basarabia! Sfârşesc cu aceleaşi cuvinte, cu care 
am început: ceea ce a trebuit să se întâmple s-a întâmplat. Noi ne-am 
dezlipit de Rusia şi acuma sântem slobozi. Moldova acuma-i ţară ne-
atârnată, desine-stătătoare. Legătura noastră cu Rusia a avut un te-
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mei foarte slab: puterea materială. Puterea asta a căzut şi legăturile 
între noi şi Rusia s-au rupt pe totdeauna. 

Trăiască Moldova neatârnată. 
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V. Harea, Datoria intelectualilor români din Basarabia  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 15, 7.02.1918, p. 1) 

Mişcarea naţională din Basarabia, începută acum vr'o zece ani 
şi mai bine de un grup de intelectuali, în timpul revoluţiei ruseşti a 
avut rezultate frumoase. Totuşi nu se poate zice că a dat cele mai 
frumoase roade, de oarece această mişcare a fost îndrumată greşit. 
Aceasta mai cu seamă o putem spune pentru timpul revoluţiei ru-
sești. În loc ca în tot poporul să se trezească o ideie pentru a se uni 
cu toţi ceilalţi fraţi de peste brazdă, acest popor a fost mereu îndrep-
tat de către povăţuitorii săi cu totul în altă parte, a fost ţinut în alt 
cerc de idei. 

Acuma, când viaţa obştească este asigurată, când avem cheză‑
şie deplină că spunându-ne deschis părerea nu vom fi asasinaţi de 
gloata provocată de „revoluţionarii” de eri, de-alaltăeri, o seamă de 
intelectuali, mai mult din studenţimea română din Basarabia şi a 
spus crezul care este – întregirea neamului românesc din toate păr-
țile! Această ideie de-acuma tot mai mult este îmbrăţişată de Româ‑
nii intelectuali din Basarabia. Cea mai frumoasă dovadă este decla-
raţia învăţătorilor din ţinutul Chişinăului şi credem, că în curând toţi 
românii intelectuali vor îmbrăţişa cu dragoste această ideie şi se vor 
mira numai, cum de au putut să râmâie în rătăcire până acum, căci 
într-adevăr, toate dovezile celor de orientaţie rusească n-au nici o 
bază serioasă. 

Totuş, dacă ne vom adânci mai mult în căutarea pricinilor, cari 
au avut ca urmare că mişcarea naţională altă dată a fost rău îndru-
mată şi că chiar şi acuma dovezile celor de orientaţie rusă au un te-
ren priincios în sufletul ţăranului moldovean, apoi vom găsi multe 
pricini destul de serioase. 

Pentru noi, unirea Basarabiei cu celelalte părţi româneşti este 
mai întâi de toate o chestie de existenţă a poporului nostru. Apoi în 
al doilea rând vine şi chestia de dreptate. Trebuie să se şteargă fără 
de legea, făcută în anul 1812 de ţarul rusesc Alexandru I. Poporul 
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crescut în împrejurări istorice, geografice şi economice cu totul stră‑
ine Rusiei, a fost cu toate acestea alipit la ea şi silit de biciul rusesc să 
ducă aceiaşi viaţă cu Rusia, dacă nu de fapt, apoi cel puţin de ochii 
lumei. În limba oficială rusească nu există pentru lumea europeană o 
Basarabie moldovenească, ci o gubernie rusească şi cu un popor ru-
sesc, ca şi cel din tot colosul rusesc. 

Acuma Basarabia va trebui să se reîntoarcă la formele vieţii, po-
trivite cu istoria ei, cu caracterul poporului, creat de istorie şi de îm-
prejurările geografice, economice etc. Aceasta fireşte că va fi chezăş-
luită numai atunci, când Basarabia va fi unită cu celelalte părţi româ-
neşti, păstrându-şi antonomia. Căci cu toate că cele peste o sută de 
ani trăite cu Rusia au fost un somn de moarte, o rătăcire, la urma ur-
mei nouăle împrejurări şi forme de viaţă au creiat întrucâtva şi un 
cuprins nou pentru această viaţă. Și stăpânirea rusească doar nu de-
geaba a stăruit atâta pentru a-i da norodului nostru o viață rusească. 

Dar în propovăduirea noastră pentru reunirea Basarabiei cu 
celelalte părţi româneşti, avem să întâmpinam piedici mari peste 
cari vom trece numai după o luptă grea. Cea mai mare parte a inte-
lectualilor din Basarabia e stăpânită îndeobşte de idei poate foarte 
inimoase şi măreţe, dar neaplicabile în viaţă şi care de fapt au un iz-
vor cu totul nesănătos. Ideile de cosmopolitizm, azi numit internaţi-
onalism, dacă ne vom aduce aminte de mişcările intelectuale ruseşti, 
sunt născute şi au primit forma definitivă dela urmaşii slavofililor. 
Ştim bine că această mişcare nu voia alta, decât o Rusie dela Marea 
îngheţată până la Adriatica cu Constantinopolul şi Dardanelele. O 
Rusie, în care toţi să fie ruşi, cu o viaţă bazată pe trei temelii pravo-
slavia, samoderjavia și samobitnosti, adecă ortodoxia, ahsolutizmul 
barbar ţarist şi desineexistenţa poporului, fiueşte cu caracter rusesc 
şi numai rusesc. 

Aceste idei au fost propagate sub felurite forme şi în chipul cel 
mai stăruitor, încât fiecare intelectual rus, mărturisindu-le se crede 
că este şi el unul din cei mai înaintaţi în idei, ne bănuind, că este stă‑
pânit de reacţionarismul cel mai primejdios. Aceste idei au spurcat 
întrucâtva şi inteligenţa moldovenească, rusificată în aceste o sută și 
mai bine de ani cu cea mai mare meşteşugire. 

Apoi stăpânirea rusească temându-se să nu mai piardă Basara-
bia, cel mai scump diamant din coroana țarului, a căutat să mai bage 
în mintea intelectualilor şi alte idei. greşite. De pildă, se spunea că 
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din punct de vedere economic iarăşi e mult mai bine pentru Basara-
bia de a fi cu Rusia, nu cu România. Rusia este o ţară mai mare, mai 
bogată şi deci şi Basarabia poate să ajungă la o stare de înflorire. Nu 
vom căuta să polemizăm aici cu aceste dovezi ruseşti. Altă dată fireş‑
te că va trebui să discutăm şi chestiile economice în lumina adevăra-
tă. Dar le aducem aminte cetitorilor, că ele au loc și că noi trebue să 
le combatem. 

Însfârşit, pentru țărani, cel mai numeros şi cel mai bun element 
românesc din Basarabia, se spunea că în România ţăranii o duc mai 
greu decât în Basarabia. Că în România domnesc încă formele feuda-
lizmului cu iobăgia cea mai grea şi aşa mai departe. 

Şi intelectualii români cu simţirile adevărat româneşti trebue 
să se ocupe cu aceste lucruri, trebue să lămurească lumea de aici în 
ce priveşte ideile ei greşite despre România. Şi mai ales trebue să 
propoveduim ideia noastră pentru unirea tuturor ţărilor într-o sin-
gură țară, fiecare parte păstrându-şi autonomia. Ne aşteaptă o mun-
că grea. Trebue să studiem chestiile şi problemele politice şi econo-
mice mai aproape, în chip ştiinţific, lăsând la o parte toate prejude-
căţile politice, economice, naţionale etc. De aceea chemăm pe toţi, 
cari şi au manifestat aspiraţiile şi convingerile adevărat româneşti, 
să se puie pe muncă şi să răspândească ideile noastre. În primul 
rând aceasta trebue s-o facă mai ales învăţătorii şi preoţii, cari s-au 
alăturat la programul nostru. Trebue, ca cuvintele lor să nu mai ră-
mâie cuvinte, ci să se prefacă în fapte. Numai atunci credem, că vor fi 
scoase din mintea poporului toate ideile greşite cu cari l-au întune-
cat duşmanii. 
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Limba oficială a republicei moldoveneşti  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 16, 8.02.1918, p. 2) 

Sfatul ţării a luat în desbatere chestia limbii oficiale a republicei 
moldovenești. Cea mai importantă chestiune, după cea agrară, care 
poate astăzi să frământe reprezentanţii tinerei republici... 

Nu ne îndoim, că Sfatul Ţării va şti să fie la înălţime, hotărând 
limba oficială pentru republică: limba românească! Asta nu va să zi-
că, cum că celelalte limbi ale naţionalităţilor din Basarabia vor fi ne-
dreptăţite. Drepturile câştigate prin revoluție rămân neatinse. 
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Dar limba oficială, nu poate fi decât cea românească! 
Argumentul, ce se aduce, pentru a pune alăturea de limba ro-

mânească, că limba oficială şi cea rusească, este neîntemeiat! Nu este 
nici o ţară pe faţa pământului, care având o populaţie covârşitoare 
de-un neam, să aibe două limbi oficiale! 

Nu se poate ca republica moldovenească să facă abatere şi să 
primească alăturea de limba sa naturală încă o limbă oficială străină! 

Destul cât s-a permis până acum limbei ruseşti. Învăţământul în 
şcoli merge încă în această limbă, gazeta oficială a Sfatului Ţării se 
scrie în ea! Să nu o mai ridicăm, ca să nu ne înjosim pe noi! 
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Dl P. Halippa despre situația politică a Basarabiei  
(România nouă, Chișinău, anul II, nr. 18, 10.02.1918, p. 1) 

Gazeta locală rusească „Bessarabskaia jizni” publică o anchetă 
cu prilejul declarării neatârnării Republicii Moldovenești. Niciun 
bărbat politic care a răspuns la întrebările gazetei n-a dat un răs-
puns atât de întemeiat ca dl P. Halippa, un înflăcărat luptător națio-
nalist, care acum ocupă şi slujba de vicepreședinte al Sfatului Țării. 

Halippa socoate că, pentru Basarabia, momentul de faţă e în-
semnat prin faptul că ea are putința a se orienta liber în orice parte. 
Până acuma şi reprezentanții ideologiei oficiale de până la revoluție, 
şi ai celei de după revoluție îndreptau privirile basarabenilor numai 
înspre răsărit. 

Până la revoluţie noi am fost cetățeni ai Rusiei, spune dl Halip-
pa, după revoluție noi am fost federaliști ruși, iar acum ne putem ho-
tărî soarta liberi şi mi se pare că aceasta ne va duce nu spre răsărit, 
ci spre apus, spre România şi îndeobște spre Balcani. 

Dl Halippa crede că proiectul partidelor social-democratice bal-
canice despre Federaţia Balcanică este posibil. În această Federaţie 
va intra, poate, după proiectul numit, și România. Iar dacă va intra 
ea, va intra şi Basarabia, ca parte de sine stătătoare. 

Pentru noi, această orientație e mult mai hotărâtoare decât toa-
te cele de înainte, fiindcă, mulţămită ei, vom fi cu Apusul cult și mai 
degrabă ne vom atinge scopurile culturale la care tindem. 

Declararea neatârnării Ucrainei numai a grăbit pasul nostru. 
Ţara noastră a fost în trecut o provincie turcească, ş-apoi rusească; e 
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timpul să fie și neatârnată, iar în condițiile politice şi economice de 
azi neatârnarea Basarabiei a fost un act de necesitate. 

Dl Halippa însă spune că în Basarabia totdeauna a existat un 
grup de persoane, care şi-a exprimat hotărât orientația românească. 
Acest grup acum colaborează la gazeta „România nouă”, care apare 
în Chișinău şi-şi pune ca scop unirea politică şi culturală a tuturor 
românilor. Al patrulea Universal ucrainean a ajutat acestui grup cum 
nu se poate mai bine înfăptuirea nădejdilor lui. 

Eu socot – a adăugat dl Halippa – că unirea sau uniunea federa-
tivă a Basarabiei cu România va fi dorită chiar de toată democraţia 
Basarabiei, când în România se va începe înfăptuirea reformelor 
democratice, ca cea agrară, de alegeri ş.a. 

După datele dlui Halippa, proiectul de lege despre reforma 
agrară prevede exproprierea în folosul ţăranilor a 85% de pămân-
turi, iar in cele 15% care mai rămân intră şi pădurile, pământurile 
statului ş.a.m.d. Dar realizarea reformei e amânată până pe după 
sfârșitul războiului, căci nu se poate slăbi frâul poporului, ca să nu se 
întâmple catastrofa cea rusească. 

Uniunea între Basarabia, republică, şi România, monarhistă, e 
posibilă, precum a fost posibilă şi uniunea Rusiei țariste cu Franța 
republicană. 

În ce privește România, acolo Regele e o ficţiune. Deocamdată 
duce ţara oligarhia de acolo, dar reformele începute vor preface Ro-
mânia de azi într-o ţară democratică. 

Ardelenii – lămurește mai departe dl Halippa – sunt cea mai 
democratică parte a poporului român, deoarece sute de ani au trăit 
sub jugul maghiar şi aceasta a trezit în toți un spirit de protestare. Și 
cu toate acestea, ei nu se sperie de unirea cu România, ci cred chiar 
că anume această unire va îndrepta-o pe România pe calea reforme-
lor democratice. 

Arătând apoi că nu se știe ce fac bărbații politici din Bucureşti, 
în frunte cu socialistul revoluţionar C. Stere, şi care sunt scopurile 
lor mai apropiate, dl Halippa însemnează că îndeobște ideea monar-
hismului moare în omenire şi se înlocuiește prin ideea republica-
nismului şi de aceea monarhismul nu poate fi piedecă pentru unirea 
politică şi culturală a popoarelor, precum vedem aceasta cu Franța și 
Rusia.  
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În ce privește vitalitatea neatârnării Republicii Moldoveneşti, dl 
Halippa spune că au fost trei „oameni” bolnavi: Turcia, Austro-Unga-
ria şi Rusia şi s-a dovedit că a murit cel de pe urmă, pe când Turcia, 
nici Austria deocamdată nu arată niciun semn de a dori moartea. 

Să prorocesc deci – spune dl Halippa –, nu voi. 
Totuși d-sa se teme că vechile deprinderi pot să aibă o înrâurire 

hotărâtoare asupra viitoarei orientații a Republicii Moldoveneşti şi 
aceasta ne va aduce la faptul dureros, spunem noi, ca ea să-şi lege ia-
răși soarta de Rusia. 
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V.G., Mântuirea Basarabiei e numai în unirea cu România  
(România nouă, Chişinău, anul II, nr. 21, 14.02.1918, p. 2) 

Întâmplările din Rusia Mare, trebuie să fie pentru toţi Moldo-
venii o pildă îngrozitoare. 

Rusia ţaristă era plină de păcate. Noroadele ei erau ţinute în în-
tunerec. Când revoluţia le-a dat semnalul că acuma îşi pot câştiga 
drepturile şi slobozeniile, noroadele Rusiei s-au asemănat cu viţelul 
care când scapă din grajd fuge şi aleargă până crapă. 

Întocmai aşa au păţit-o şi Ruşii. Când s-au văzut slobozi ei au 
vrut ca slobozeniile şi drepturile lor să fie cele mai straşnice. 

Iar Nemţii nu mai puteau de bucurie când vedeau ce nebunie 
i-a cuprins pe Moscali. La fiecare prostie nouă a acestora, ei băteau 
din palme şi-i lăudau că tare bine fac. 

Când Troţchi a spus că de acuma nu mai trebuie să fie răsboaie 
şi că noroadele din lumea toată să facă ce vreau, Nemţii au răspuns 
că tare cuminte grăeşte, dar în cugetele lor gândiau cu totul altfel. 
Când Ruşii au cerut ca toate noroadele să încheie cât mai repede pa-
ce fără răpiri de pământ şi despăgubiri, Nemţii s-au grăbit să răs-
pundă, că întocmai aşa e și dorinţa lor. 

Şi ruşii cei înţelepţi au crezut vorbele frumoase ale Nemţilor şi 
şi-au desfăcut oștile. Atâta le-a trebuit acestora. Azi ştim că ostile 
nemţeşti se primblă prin Rusia ca la ele acasă, deoarece nimeni nu li 
se împotriveşte, şi că Nemţii cer de la Ruşi să iscălească pacea cu ei, 
cu condiţia ca toate pământurile Rusiei de pe lângă Marea Baltică să 
fie lăsate Germaniei şi Rusia să mai plătească şi despăgubire de 
răsboiu de trei miliarde de ruble. Iar Troţchi şi Lenin, se pare că răs-
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pund că, neavând încotro, trebuie să iscălească și să primească cere-
rile nemţeşti. 

Iată ce poate păţi un popor, fie el chiar atât de mare ca Ruşii, 
dacă nu ştie cum să umble cu slobozeniile câştigate şi cum să şi le 
păzească! Slobozeniile şi drepturile cât mai largi ale norodului, sunt 
lucruri scumpe şi mari. Ele luminează şi încălzesc ca şi flacăra focu-
lui, dar şi ard, frig, distrug totul ca focul când nu-l ştii a stăpâni. 

Rușii neavând putere de stăpânire de sine au trebuit, după mul-
tă vorbă şi vărsare de sânge, să vie Nemţii să le facă rânduială şi să le 
deie slobozenii şi drepturi, după cum vor voi ei. 

Tânăra Republică Moldovenescă, Basarabia, n-a avut nici ea pu-
terea trebuincioasă ca să-şi facă rândueală şi să statornicească slo-
bozeniile şi drepturile norodului. Şi atunci, în clipa cea grea şi-a 
îndreptat gândul cătră România. Acesta a fost un gând fericit. 

Da, numai România poate mântui Basarabia! Dar, numai ea îi 
poate chezăşui autonomia în trebile politice, administrative, judecă‑
toreşti, şcolare şi agrare din lăuntrul ei. 

Cuvântul de „slobozenie” răsună frumos şi ademenitor. Cu ast-
fel de cuvinte, duşmanii Moldovenilor caută să-i îndepărteze de prie-
tenia cu România, îndreptându-i când spre Ucraina, când spre Rusia 
s-au îndemnându-i să rămâie singuri şi să se ferească de unirea cu 
România. Duşmanii cari dau sfatul din urmă sunt cei mai hâtri. Ei 
știu că aceasta nu se poate. Şi dacă Basarabia se va ţine de sfatul lor, 
ei ştiu că atunci ea, vrând nerând va cădea înapoi în robia lor. 

Dar, Moldovenii, îşi dau seama că mântuirea Basarabiei e numai 
în unirea ei cu România. 
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V. Cazacliu, Prin cine se face Unirea?  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 22, 15.02.1918, p. 1) 

Când noi Românii basarabeni ne pregătim pentru zilele cele 
mai fericite şi mai însemnate în viaţa poporului nostru, când noi 
suntem gata să păşim pragul sfântului lăcaş ca să ne închinăm celui 
mai mare gând al nostru Unirea, şi când pe cerul nostru se arată şi 
nouri negri care se gătesc să batjocorească sărbătoarea noastră, eu 
nu pot să nu strig: Fraţilor de peste Prut! Daţi-ne ajutor! Înţelege-
ţi-ne viaţa şi nevoile noastre! 
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Acuma, când se croeşte soarta românului basarabean, ocârmui-
rea română trebue să fie la culmea vremii ca să priceapă toate căile 
adevărate pe care să-şi îndrepte lucrul său potrivit cu nevoile şi ce-
rinţele momentului, ca să puie o temelie sănătoasă pentru o viaţă 
nouă şi fericită a întregului neam românesc. 

Dacă teritoriul se ocupă cu arme, sufletul şi inima poporului se 
cucereşte cu minte sănătoasă, cu sufletul curat, cu inima plină de iu-
bire şi căldură. 

Cultura adevărată cu tot bunul şi frumuseaţa sa e mult mai pu-
ternică şi mai cuceritoare decât baioneta cu sabia. Pe când arma se 
frânge, cultura zdrobeşte ori și ce tărie, schimbă nu numai albia râu-
rilor, dar şi viata poporului în tot cuprinsul ei. 

Şi de aceea România după baionetele şi tunurile sale trebuie 
să-şi trimeată la noi şi arma sa cea mai puternică pe care noi toţi de 
mult cu mare dragoste și cu nerăbdare o aşteptăm şi în care noi cre-
dem. Numele acestei arme e – Cultura. 

Istoria ne dovedeşte că toate ţările, care îşi alcătuiau viaţa, ba-
zându-se pe arme, nu numai că nu fericeau popoarele, dar le înjugau 
în robie şi întuneric şi ca rezultat era – în loc de iubire – ură şi bles-
tem, în loc de bogăţie materială şi sufletească – sărăcie și sălbăticia 
vieţii, în loc de viaţă temeinică şi vecinică – putregai şi moarte ruşi-
noasă. 

Pilda o vedem cu ochii. 
Multe greşeli şi păcate a făcut şi poporul român în viaţa sa, dar 

acum însuși ceriul ne binecuvintează viaţa, ne arată calea şi menirea. 
Să înţelegem deci toți că a alcătui o viaţă nouă e – lucru mare şi sfânt. 

Acest lucru poate să-l împlinească numai cultura adevărată cu 
apostolii săi vrednici. 

Lucrul mare şi sfânt se face de oameni mari şi curaţi. 
Oamenii, cu sufletele şi simţirile scârnave şi cu minţile sărace 

n-au loc la zidirea acestui aşezământ. 
Numai oamenii cari simţesc viaţa noastră, în tot cuprinsul ei, 

care cunosc rădăcina şi ramurile cu frumuseţile şi uscăturile noas-
tre, care zac şi plâng de aceeași durere, de aceiaşi nevoie, care au 
luptat din răsputeri, zdrobind toate piedicile ca să ajungă la momen-
tul fericit când cu sufletul, plin de bucurie, puternic să îmbrățișeze și 
să sărute Icoana Unirei de care se va bucura toată suflarea româ‑
nească – numai acești oameni sânt vrednici să împrăştie adâncul şi 
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puternicul întuneric, numai ei sânt vrednici a cuceri sufletul inima şi 
viaţa poporului nostru. 

Numai ei sânt vrednici a răsipi temelia falşă a vieţii neamului 
românesc şi a clădi o temelie nouă, temeinică pe veci, chezăşluind 
dreptate, iubire şi fericire pentru toți fiii neamului. 

Aceşti oameni trebuie să treacă Prutul cât mai curând, aceşti 
oameni să fie în țara noastră ca rândunelele de primăvară, care aduc 
bucurie şi viaţa naturii. 

Pe aceşti oameni noi îi aşteptăm. 
La aceşti oameni, cari sânt simbolul nostru, noi ne închinăm. 
Oamenii născuţi ca să privească şi să se înţeleagă viaţa ca o des-

trăbălată petrecere, care simt fericirea vieţii în lenea dobitocească, 
care socot că destoinicia este în mândria deşartă, care n-au plâns de 
greutatea şi nevoia poporului, care nu s-au închinat şi nu iubesc ide-
alul nostru să râmâie pe loc și să nu treacă Prutul, că destul glod și 
râs este şi pe pământul nostru ca moştenire dela Ruși. 

Eu rog, în numele binelui, pe toţi care mai au rămăşiţă de con-
ştiinţă şi simţire să șadă pe loc, iar noi cu fraţii noştri vrednici vom 
linişti şi vom lumina poporul nostru cu care vom şi zidi Casa noastră 
sfântă în care, după pocăinţă, îi vom primi şi pe cei răi. 

Pe această cale trebue să meargă politica și lucrul românesc, ca 
viaţa în România-Nouă să fie iubită şi dorită de toţi. 

Altfel se surpă visurile noastre sfinte. 
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V.B., Deschideţi larg uşile  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 25, 18.02.1918, p.1) 

Tânăra republică moldovenească a luat fiinţă în nişte împreju-
rări foarte priincioase, când ea a putut fi ajutată uşor în toate lucrări-
le ei, de Români din celelalte ţări şi în parte şi de fraţii noştri francezi. 

Cine va cerceta vreodată ceea ce s-a făcut de un an de zile în-
coace în Basarabia, va găsi că Românii din celelalte ţări au desfăşu-
rat aici o lucrare destul de însemnată pe toate terenurile. 

Fraţii noştri moldoveni s-au arătat bucuroşi de sprijinul frăţesc 
care li-a venit în vremurile grele, când ei trebuiau să-şi alcătuiască o 
viaţă nouă. Iată că vedem acum, că preoţimea, care lucrează pentru o 
nouă temelie a bisericii, a ales membri în comisia pregătitoare pen-
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tru Sobori, pe doi bărbaţi dintre aceia cari sunt de mai multă vreme 
în Basarabia şi cari au lucrat câte ceva şi pentru organizarea şcoale-
lor, ca membri în comisia şcolară de pe lângă Zemstva Gubernială. Şi 
iată că lucrurile merg într-acolo ca la o parte însemnată a lucrărilor 
Ministerului de răsboiu să fie chemaţi ofiţeri români, după ce chiar 
până acum un ofiţer francez a fost numit ajutor de şef al Mare Major. 

Fraţii noştri Moldoveni fac un lucru foarte înţelept când chea-
mă în mijlocul lor ca ostenitori Români din celelalte ţări, şi din par-
te-ne credem că ar face servicii și mai bune, când la toate lucrurile 
lor înţelegând aici şi pe ale Sfatului Ţării ar chema măcar câte un băr-
bat din toate ţările locuite de Români. Cu experienţa lor, destul de 
bogată și de felurită, Românii din Transilvania, Bucovina, România, 
Macedonia şi Serbia, ar putea fi foarte folositori lucrurilor Sfatului 
Ţării în toate ramurile. 

Pentru înfăptuirea unui astfel de lucru nu este nici o piedică, 
mai ales dacă avem în vedere că în Sfatul Ţării şi aşa sunt, încă de la 
început, Români din afară de Basarabia, şi anume de peste Nistru. 
Cum au putut fi chemaţi deputaţi de peste Nistru pot fi chemaţi de-
putați şi de peste Prut şi de peste Carpaţi. 

În interesul vostru, fraţilor Moldoveni, deschideţi larg uşile 
pentru acei fraţi ai voştri cari v-ar putea fi de folos în vremurile aces-
tea de nouă aşezare a vieţii! 
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Fraţi Moldoveni, învăţaţi slova latină! Aceasta e cerinţa 
zilelor pe care le trăim  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 18, 18.02.1918, p. 1) 

Năzuinţa fiecărui bun moldovan astăzi trebue să fie: a învăţa să 
cetească cu slova latinească! Căci limba noastră moldovenească (ro-
mânească) numai purtând haina latinească, e îmbrăcata în portul ei 
cel adevărat. Precum nu-i stă bine neamţului în cămaşă românească, 
sau Românului în şubă ungurească, – tot aşa o pocitură e limba ro-
mânească prinsă în slova rusască. Slova rusască stă bine limbei ru-
seşti, pentru care e anume făcută, dar pe cea românească ea stă ca o 
cămaşă de zale, – precum cămaşă de zale i-a şi fost până azi, şi uriaşă 
cămaşă de zale stăpânirea rusască pe trupul sărmanului popor mol-
dovan din Basarabia! 
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E vremea să lăpădăm amândouă aceste cămeşi blăstămate de 
pe noi: și cea de pe corpul neamului şi de pe al limbei! 

De aceea, ca să venim în ajutorul acelor fraţi moldoveni ai noş‑
tri, cari ar dori să se înveţe a ceti cu slova latinească, – dăm mai jos, 
puse faţă în faţă slova rusască cu litera latinească (românească). 

Moldovanul, care înţelege glasul vremilor luminate cari se 
răvarsă peste noi, îşi va opri cu drag şi îndelung privirea asupra lor 
şi le va învăţa bine, ca mâne ori poimâne, să poată şi el ceti scrisoa-
rea cea adevărat moldovenească (românească). 

138 

Basarabia și România. De vorbă cu ministrul președinte 
al Republicii noastre1  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 40, din 8.03.1918, p. 2) 

Cu prilejul întoarcerii delegaţilor Republicii Moldoveneşti din că-
lătoria făcută la Iaşi, am fost primit de dl dr. Daniel Ciugureanu, pre-
ședintele consiliului de miniștri într-o audiență mai lungă, al cărei 
rezultat interesant şi preţios îl dau în cele ce urmează. 

– Care este pricina întoarcerii delegației însărcinate să meargă 
la București? am întrebat pe dl ministru preşedinte. 

– Nu mă voi opri pe larg asupra acestei călătorii – a răspuns 
Domnia Sa – căci din multe puncte de vedere aceasta n-o pot face 
acum, dar vă voi spune că cea mai mare pricină care ne-a oprit pe 
noi deocamdată pe loc este criza ministeriului de azi din România. 

Noi putem să luăm parte la încheierea păcii numai alături de Ro-
mânia şi numai cu prilejul sfârșirii războiului şi deci n-am putut mer-
ge singuri. Iar de altă parte, tratativele de pace de la București, din 
pricina crizei ministeriale românești, sunt chiar întrerupte. Iată de ce 
ne-am întors înapoi. Vom aștepta până ce se vor lămuri lucrurile. 

– Care este opinia publică a cercurilor politice în România faţă 
de indepedenţa Basarabiei şi cum privesc acolo Republica noastră? 

La aceasta d. ministru a răspuns că precum generalul Averescu, 
așa și întreaga stăpânire românească sunt [este] pentru neatârnarea 
republicii noastre. România e fericită că un neam de același sânge a 
dobândit în sfârșit libertatea şi va putea păşi neîmpiedicat de nime 

                                                           
1 Consemnat de M. Minciună. 
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pe calea dezvoltării lui. Din partea lor, frații români să ne deie tot 
sprijinul frăţesc atât moral, cât şi material. 

Nu putem trece cu vederea nici părerile Germaniei faţă de noi. 
Generalul Averescu, în temeiul cuvintelor lui Kühlmann, a spus 

că Germania n-are nimic împotriva independenţei noastre și deci vi-
itorul țării noastre e aproape chezăşluit şi din această parte. 

– Care sunt părerile acelor cercuri obşteşti cu care Dumneavoas-
tră ați venit în legătură? 

Pretutindeni, în toate cuvântările cu care pe noi ne-au întâmpi-
nat – a răspuns ministrul –, noi am văzut și am simțit numai bucurie 
pentru neamul frăţesc neatârnat, care după un veac de robie și pri-
gonire a căpătat dreptul de a fi liber. 

Vroiesc să subliniez încă un fapt, şi anume primirea care ni s-a 
făcut nouă de către Regele Ferdinand şi Principele Carol. 

A doua zi după sosirea noastră la Iaşi, noi am fost primiţi de 
Rege, într-o lungă convorbire, i-am spus de toate nevoile şi dorințele 
neamului nostru. Maiestatea Sa hotărât a spus că recunoaște dreptul 
nostru de a ne ocârmui singuri şi a ne face acele reforme sociale de 
care avem nevoie. 

Regele pe deplin împărtășește principiile noastre în privința 
dreptului țăranului de a căpăta pământul pe care-l muncește, dar, nu 
împărtășește acele păreri sociale extreme, care îşi fac loc în frămân-
tările noastre. Regele socoate că pământul în ţara noastră moldove-
nească, după obiceiurile şi datinele noastre vechi, trebuie să treacă 
în mâna ţăranilor ca proprietate. Regele a amintit mai departe că 
chiar şi România e în ajunul unei mari reforme agrare, principiile că‑
reia sunt de-acum votate de Constituantă. 

Se știe că însuși Maiestatea Sa Regele a dat tot pământul ţărani-
lor. De vorbă cu Regele am mai atins şi chestia financiară, atrăgând 
luarea-aminte a Suveranului asupra stării noastre grele, din care ne-
voie poate va trebui să ne scoată tot România. La aceasta Regele a 
răspuns că, deşi însăşi România în clipa de faţă e într-o stare destul 
de grea, ajutorul frăţesc de care avem nevoie întotdeauna ne va fi dat. 

În Iaşi noi am fost frumos primiţi cu însuflețire de Academia 
Română, unde ne-a întâmpinat cu o cuvântare înflăcărată prezi-
dentul Academiei, dl profesor Poni. Călduros ne-a primit şi Şcoala 
Normală „Vasile Lupu” şi Şcoala Militară, unde în cinstea noastră s-a 
făcut o serbare. Răspunzând oratorilor, în cuvântările noastre, noi 
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cu deosebire am arătat rolul țărănimii noastre în istoria neamului. 
Noi am arătat că viaţa noastră ca neam o datorim ţăranului, care 
numai el a păstrat şi limba, şi toate datinele strămoşeşti. 

La întrebarea ce ştie dl ministru despre călătoria unor boieri la 
Iaşi, mi-a răspuns: 

– Chiar în ziua când plecam din Iaşi, mi s-a spus că acolo a sosit 
o nouă delegaţie din Basarabia, în frunte cu proprietarii Semigradov, 
Ermolinschi, Glavce şi alţii. 

Doi miniştri care ne-au petrecut pân la gară s-au interesat mai 
de aproape de scopul venirii acestei a doua delegaţii şi noi i-am spus 
tot ce ştiam despre ea, având ca bază mai mult zvonurile din public 
şi purtările lor. 

Miniştrii ne-au încredințat că ei nu vor izbândi, fiindcă în Ro-
mânia bine ştiu cine sunt reprezentanţii poporului şi cine nu. Când 
noi eram încă la Iaşi, acolo a sosit pe câteva ceasuri conducătorul 
partidului conservator, Al. Marghiloman, care a fost primit de Rege 
şi apoi a plecat înapoi. În legătură cu aceasta, în Iaşi mult se vorbea 
că dlui Marghiloman i se va porunci să formeze guvernul. Dar cât va 
fi aceasta de adevărat, se va vedea în cel mai apropiat viitor. În Iaşi 
ni s-a arătat chiar şi o listă a viitorului minister a lui Marghiloman şi 
ei toţi sunt conservatori. 

Despre dl Marghiloman pot să spun că el întotdeauna a fost 
contra intrării în război împotriva Germaniei, luptând ca România să 
intre în război contra Rusiei. 

Ce se va întâmpla cu venirea la putere a guvernului Marghilo-
man, hotărât nu pot să vă spun, dar având în vedere că în România, 
deși luptă două partide politice, unul liberal şi altul conservator, cu-
ceririle celui liberal, când cel conservator vine la putere, nu le strică, 
astfel, putem să credem şi de astă dată că reforma agrară şi cea elec-
torală (votul obştesc) nu e [sunt] în nicio primejdie. 
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V. Harea, Unire sau anexiune?  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 44, 13.03.1918, p. 1) 

Împrejurările politice prin care trece azi neamul românesc sunt 
ne mai pomenit de grele. Marele ideal naţional al Românilor e călcat 
în picioare de militarismul german. Naţia, care a fost îmbucătăţită 
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atâtea veacuri, astăzi este supusă din nou la sfâșieri dureroase. 
Românii din Ardeal şi Bucovina gem sub apăsarea duşmanului. 

România oftează adânc de durere, din Dobrogea, pătrund suspine de 
despărţire... 

S-ar părea că numai pentru cei din Basarabia au sosit zile mai 
senine. Dar și aceştia sunt cam mâhniţi. 

Românii intelectuali din Basarabia totdeauna şi-au îndreptat 
privirea de rugăminte spre România, ca să vie şi să o scape de sub 
stăpânirea streină. Revoluția rusească însă le-a adus putinţa ca ei 
singuri chiar să încerce a ieşi de sub „ocrotirea” rusească. Însă, n-am 
avut noi puteri fizice, căci orice s-ar spune despre revoluția ruseas-
că, orice lozince i-ar fi însufleţit pe revoluţionarii ruşi, la urma urme-
lor tot numai puterea fizică a putut să ne scape de ei. Această putere 
fizică a venit tot din partea României. 

Am căpătat putinţa să ne cunoaştem mai de aproape cu fraţii 
noştri, s-a început o apropiere frăţească. Masa intelectuală din Basa-
rabia a văzut că Românii din țară nu-s aşa de răi cum erau arătaţi de 
„educatorii” noştri. Cu ajutorul armatei române care sprijină ordinea 
am putut să ne gândim la Constituanta noastră, care desigur că s-ar 
fi rostit pentru unirea cu România. Căci sub paza rânduielii de către 
oastea română, care fireşte ar fi luat o poziţie neutră în afacerile 
noastre, s-ar fi început propaganda ideilor noastre, precum fireşte şi 
a adversarilor noştri, pentru a le realiza în Constituantă. Și în această 
propagandă suntem încredinţaţi că am fi biruit, căci poporul basara-
bean e de sânge românesc şi se ştie că „sângele apă nu se face”. 

Astfel declarându-se Constituanta basarabeană pentru unirea 
cu România s-ar fi început dezbaterea condiţiilor unirii. S-ar fi pus 
temelia realizării şi ideii noastre despre o Românie federativă, cu au-
tonomia locală a tuturor părţilor ei. 

Guvernul Averescu în această privinţă a lucrat foarte bine, re-
cunoscând neatârnarea noastră.  

Dar nu ştim ce atitudine are faţă de noi guvernul Marghiloman. 
În tot cazul nu ni-i dată nici o chezăşie că acest guvern nu va duce al-
tă politică. 

Cu România ne vom uni, dar pe calea arătata mai sus. Numai ea 
poate să dee un imbold poporului unit spre o viaţă frăţească şi rod-
nică în urma muncei comune. Pe când anexarea, adică alipirea Basa-
rabiei la România fără nici o condiţie ne-ar pune măcar poate şi vre-
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melnic sub regim centralist, păgubitor atât intereselor noastre, cât şi 
interesului general. 

Nu ne temem până la atât nici de aceasta. O dată cu trezirea po-
poarelor şi cu chemarea lor la viaţa politică, grupurile mici cari câr-
muiesc acuma, fie ele oligarhice, biroucratice ori altfel, vor trebui să 
cedeze în faţa acestei puteri nouă. Dar totuşi n-am vrea ca poporul 
basarabean să îndure aceleaşi rele, de care au suferit fraţii lui de 
peste Prut. Şi daca s-ar încerca o anexare cu urmările arătate, noi, 
cari dorim din toată inima unirea cu România, nici nu ne vom putea 
împăca nici de cum cu faptul că vom fi supuşi unui centru care să ne 
dicteze fără a şti viața noastră şi neajunsurile ei. 

Aşa dar, vrem unire şi nu anexare! 
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Onisifor Ghibu, Ardeleni şi Bucovineni în Basarabia  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 47, 16.03.1918, p. 1) 

În viaţa popoarelor se ivesc uneori momente atât de neaştepta-
te, încât și cei mai adânci cunoscători ai istoriei omenirii rămân mi-
raţi de ele. 

Un astfel de moment în viaţa neamului nostru este starea de lu-
cruri de astăzi din Basarabia. 

N-a fost nimeni, dar absolut nimeni care să se fi gândit vreodată 
că Basarabia va putea ajunge republică independentă şi că la punerea 
temeliei ei, pe lângă basarabeni vor lucra în măsură hotărâtoare şi 
Români din toate celelalte ţări româneşti. Și totuș acest lucru nepre-
văzut şi neaşteptat, s-a petrecut sub ochii noştri. Tinerimea basara-
beană, străbătută de frumoase sentimente naţionale şi democratice a 
declarat Basarabia autonomă, profesori din Transilvania şi Bucovina 
au lucrat pentru naţionalizarea ei prin şcoală şi cultură naţională, os-
taşi, din Transilvania mai întâi, apoi din România, vin să pecetluiască 
cu sângele lor autonomia Basarabiei şi să-i dea pe urmă, deplină nea-
târnare. Gubernia rusească unde acum un an şi ceva domnia un somn 
de moarte, s-a prefăcut prin munca Românilor din toate ţările, într-o 
ţară nouă. 

Înflorirea acestei ţări credem că este chezăşluită pentru totdea-
una, prin faptul că astăzi se desfăşură într-însa o muncă largă la care 
iau parte nu numai moldoveni, ardeleni, bucovineni şi Români din ţa-
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ră, dar chiar şi fraţi de-ai noştri din cele mai îndepărtate ţări, ca Ma-
cedonia şi Serbia (un român din Macedonia e şeful Cenzurei şi un 
român din Serbia e directorul Tipografiei româneşti din Chişinău). 

Cine i-a adus aici pe toţi aceşti Români, cari nici odată n-au vi-
sat să vadă Basarabia. 

Întrebarea aceasta ne tulbură adânc sufletele, căci ea ne pune 
pe buze un singur răspuns: aceşti oameni au fost aruncaţi în Basara-
bia de valurile celei mai mari nenorociri care a atins vreodată neamul 
românesc. Răsboiul care avea să lărgească hotarele României până la 
Tisa, a făcut ca zeci de mii de Ardeleni şi de Români din alte părţi 
să-și caute scăparea dincoace de Prut. Întocmai ca acum 600 de ani, 
când duşmanii de moarte ai neamului românesc i-au făcut pe înain-
taşii noştri din Ardeal să treacă Carpaţii și apoi Prutul, pentru a se 
aşeza în locurile acestea, şi acum, aceeaşi apăsare şi aceeaşi conştiin-
ţă de neam i-au adus aici unde ca şi atunci, au îmbogăţit viaţa naţio-
nală şi au durat o temelie nouă. 

Pe urma celor câţiva zeci de intelectuali ardeleni şi bucovineni 
cari s-au aşezat până aci în Basarabia, iată că acum vine o gloată în-
treagă. Câteva sute de învăţători, preoţi, profesori, avocaţi, medici, 
notari, funcţionari de bancă ş.a. aşteaptă ceasul plecării lor încoace. 
Cei mai mulţi fuseseră prizonieri de răsboiu în Rusia, de unde au 
alergat ca voluntari sub steagurile României, iar o parte însemnată 
s-au retras deodată cu armatele române din Transilvania. Până la 
pacea generală aceşti oameni nu se mai pot întoarce acasă, iar până 
atunci ei nu vor să stea degeaba, ci vor să fie de folos neamului. Nică-
iri nu e, în împrejurările date, mai mare nevoie de ei ca aici în Basa-
rabia. Ardelenii şi Bucovinenii, trăiţi sute de ani sub stăpâniri străi-
ne, înţeleg durerile şi nevoile Moldovenilor şi ca unii cari au luptat 
veacuri întregi pentru asigurarea vieţii lor naţionale, vor şti să fie de 
folos şi aici, în această ţară nouă, întemeiată de fraţii lor de cari s-au 
despărţit de atâtea veacuri. 

Odinioară poporul român a fost una şi a trăit la un loc, în Ar-
deal. Cu vremea el a sporit şi s-a răspândit în mai multe ţări, pier-
zând până la un loc legăturile dintre singuraticele părţi. 

Astăzi, prin nenorocirea României şi prin norocul Basarabiei, 
poporul nostru ajunge iarăş una. Dela Nistru pân’la Tisa e acelaş 
neam, cu acelaş suflet, cu acelaş ideal. Pentru înfăptuirea acestui 
ideal Românii din toate ţările lucrează pretutindeni unde îngăduie 
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împrejurările şi, deocamdată ei se întâlnesc pe pământul fericit al 
Basarabiei care credem că va fi locul din care va răsări mântuirea în-
tregului neam românesc. 
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B., Apel către moldoveni  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 51, 21.03.1918, p. 1) 

Fraţi moldoveni de orice vârstă şi de orice clasă socială, deschi-
deţi ochii şi uitaţi-vă împrejurul vostru, dar nu până la Nistru şi până 
la Prut, ci priviţi mai departe până la Chiev, până la Bucureşti şi până 
la îndepărtatul front din Franţa, unde acum într-o luptă uriaşă, aliaţii 
voştri fireşti încearcă să salveze libertăţile naţiunilor mici. 

Acest strigăt către voi fraţilor moldoveni, este tot odată şi un în-
demn de unire sfântă, între indivizi pentru binele obştesc. În mo-
mente hotărâtoare ca cele prin care trecem acum, nu mai este chip 
ca să vă certaţi între voi, să măsuraţi distanţele sociale ce vă despar-
te, culorile politice ce vă deosibesc şi nepotrivirile de averi sau de 
proprietate de pământ. 

Lăsaţi pentru puţină vreme pornirile unuia sau altuia către pu-
tere sau către slujbe înalte, lăsaţi frecările partidelor şi gândiţi-vă la 
soarta ţării voastre... 

Când te hotărăşti a-ţi face o casă, nu întruneşti toată familia ta 
pentru a începe discuţiuni cum va trebui mobilată casa, cu ce covoa-
re şi tablouri o vei împodobi, căci te apuca iarna cu casa neclădită. 

Ca să-ţi faci o casă, trebue să te gândeşti la cei mai buni meşteri 
cărora să le dai în primire cărămida şi varul iar nu covoarele, mobi-
lele şi tablourile cari vin abia în urmă, după ce casa e zidită. 

Nu vă căzniţi deci gândurile cu denumirea pe viitor a Basarabi-
ei. Această chestiune, care de sigur are importanţa ei netăgăduită, se 
va rezolva uşor la timpul ei, pe calea firească a majorităţei naţiunei 
care îocueşte în Basarabia. 

Începeam prin a striga desnădăjduit la voi, fraţilor Moldoveni, 
rugându-vă a privi dincolo de hotare, amuţind pentru câtva timp 
discuţiunile asupra intereselor lăuntrice fie ele cât de importante şi 
închizând cu sila gura demagogilor vânduţi pe bani la străini sau în-
străinaţi din fire şi sentimente de cauza voastră naţională. 
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Atitudinea voastră trebue îndreptată în spre Chiev şi Bucureşti, 
unde poate numai în câteva zile, se va hotărî soarta tinerei republici 
Moldoveneşti. Dacă lăsaţi să treacă acest moment istoric, nu voi veţi 
conduce trebile acestei ţări, ci vă veţi vedea împărţiţi de către pute-
rile centrale, atotputernice deocamdată şi veţi asculta, fără a crâcni 
toate poruncile lui bazate ca întotdeauna pe putere, iar nu pe drep-
tate. 

Sunteţi îmbătaţi încă de libertăţile ademenitoare cucerite odată 
cu independenta republicei Moldoveneşti şi vă jucaţi ca copiii cei ne-
ştiutori cari au găsit, o jucărie frumoasă într-o pădure plină de lupi 
flămânzi. 

Uniți-vă frați Moldoveni și trimiteţi repede pe cei mai cuminţi 
dintre voi la Bucureşti şi Chiev. Nu vă uitaţi dacă aceşti oameni sunt 
proprietari sau ţărani. Trimiteţi şi de la unii şi de la alţii, cătaţi nu-
mai să fie oameni cinstiţi şi cu simţiri curate de moldoveni adevăraţi. 

Faceţi să se audă la București şi Chiev protestarea voastră hotă‑
râtă, ca şi aceia a mamei cele bune care s-a înfățișat cu copilul ei viu 
la judecata lui Solomon. 

Tăcerea voastră nu poate fi de cât prielnică celor ce au pus şi 
Basarabia pe masa de operaţie. 

Să amuţească certele dm lăuntru şi să se ridice mai pre sus de 
toate, datoria cea mare pentru mântuirea ţârii, prin cei mai buni şi 
mai luminaţi fii ai Basarabiei românești. 
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M. Chilianu, Basarabenii și Ucraina  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 53, 23.03.1918, p. 1) 

… Unirea – ce cuvânt miraculos, care pentru mulţi şi într-un 
trecut nu așa de depărtat era numai un vis, care abia şi-l puteau în-
chipui! Unirea, în tainele sufletului poporului românesc, mai mult ca 
la oricare alt popor -, are semnificarea unui ţel final, este idealul du-
pă care visează orice bun român, este stadiul istoric, după ajungerea 
căruia, numai, neamul românesc va putea să-şi desfăşoare forțele sa-
le morale, va putea da lumii civilizate tributul său cultural … De ace-
ea întreaga viață românească, în toate manifestările sale e străbătută 
de obsesia vecinicului gând al Unirii.  
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La noi, în Basarabia, Unirea de asemenea a cuprins toate inimi-
le. Toţi simt aceeași necesitate sufletească de a ne strânge sub aco-
periş; unii sunt mai arzători, alţii cumpănesc mai cu greutate acest 
fapt istoric şi doresc ca el să fie făcut astfel ca să nu dea loc la neînţe-
legeri, nici la neplăceri şi ca poporul moldovean să capete prin Unire 
drepturile şi fericirea la care râvnește. 

De aceea curentul cel mai cu temei care îşi face drum printre 
conducătorii Republicii Moldoveneşti este acela ca Basarabia, unin-
du-se, să rămâie totuşi autonomă, cu guvernul său propriu și cu un 
parlament sau dietă a sa, astfel ca să se administreze singură şi după 
nevoile sale. Departamentul român al Războiului şi al Finanţelor va 
putea avea un reprezentant respectiv din Basarabia pentru chestiile 
militare şi financiare. 

Sprijinitorii acestui curent susţin că această unire cu autonomie 
este şi în folosul guvernului român, pentru că se lipseşte de nemul-
ţumiri, care pot să se ivească la administrarea unui ţinut deprins a 
trăi într-o atmosferă deosebită de cea din Regat. Pe lângă aceasta, 
sunt multe cauze care pledează, de asemenea, ca unirea cu România 
să nu fie prea bruscă şi să se facă, dacă este cu puţință, menajân-
du-se toate susceptibilităţile [acelora?] care locuiesc ţărişoara noas-
tră. 

Apoi mai este şi chestiunea alcătuirii noastre sociale, care re-
clamă de asemenea ca republica noastră să aibă libertate deplină de 
legiferare. 

În România s-au anunţat reformele agrară şi cea electorală, ca-
re promit a fi destul de democratice, totuşi renaşterea noastră a luat 
naştere în zarea revoluţiunii şi stabilirile noastre în chestia pămân-
tului şi a libertăţilor urmează să fie cât mai apropiate de principiile 
anunţate de această revoluţiune. 

În acelaşi timp, promisiunile demagogice ale bolşevicilor, ca ca-
re a fost otrăvită masa ţărănească din Basarabia, bineînţeles că nu 
pot fi aduse la înfăptuire, pentru că legiferarea asupra pământului 
trebuie să fie o operă trainică şi folositoare întregului popor, pentru 
a contribui la înflorirea economică şi reală a ţării. Această alcătuire 
trebuie să o facem noi, conducătorii din Basarabia, pentru că cu-
noaştem mai de-aproape chestiunea ţăranului şi a pământului şi 
pentru că pe noi ne va crede mai degrabă că am lucrat sincer şi con-
form cu interesele sale. Cu chipul acesta ţara-mamă evită o nouă ne-
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plăcere, aceea de a fi socotită ca vitregă, care a dat mai puţin decât a 
promis demagogia bolşevică. Şi e bine ca în sufletul ţăranilor moldo-
veni să nu rămâie nicio umbră în actul sublim al Unirii şi, până la ri-
dicarea lor din întunericul la care au fost ţinuţi de ţarismul rusesc, 
măreţul fapt naţional să lege cu România numai cu amintiri senine. 

Pe lângă toate aceste consideraţiuni, noi am suferit foarte mult 
de centralismul rusesc, lucru care ne face să detestăm orice centra-
lism. 

Iată dară în linii generale motivele şi argumentele pentru care 
curentul acesta susţine unirea cu autonomia locală. 

Oricare ar fi modalităţile, unirea trebuie să se facă, aceasta este 
părerea care predomină şi zbuciumă toate sufletele moldovenilor 
conștienți din Basarabia. 

Cum să se facă şi de către cine? Aceasta este o chestiune accesi-
bilă de discuție. 

Manifestările răzleţe ale diferitelor oraşe, ţinuturi sau instituţii, 
precum sunt zemstvele, sunt rezultatele expansivităţii cetăţenilor 
moldoveni din republica noastră, care totuşi [nu] sunt lipsite de oa-
recare frumuseţe. Dar faptul unirii este un act istoric de cea mai ma-
re importanţă şi el va trebui efectuat cu seriozitatea cerută de un așa 
eveniment grandios. Precum unirea Moldovei cu Ţara Românească 
s-a făcut cu acea sfinţenie cugetată şi patriotică, care a arătat și pece-
tluit importanţa ei istorică, tot astfel şi acum unirea trebuie să fie în-
conjurată şi adusă la îndeplinire cu organe şi împrejurări menite să 
treacă în istorie. Constituanta, fiind organul care reprezintă voinţa 
întregului norod din Basarabia, este cea mai îndrituită să facă şi ac-
tul de aşa capitală importanţă, al Unirii. 

Totuși sunt mulţi fruntaşi basarabeni care dau această atribuţie 
și Sfatului Ţării, organul creat de aceeași revoluţiune. Prin urmare, 
constituţiunea definitivă a rodului revoluţiunii poate şi trebuie efec-
tuat chiar de organul aceleiași revoluţii. 

Oricare ar fi modalitatea prin care se va face unirea, un lucru 
avut în vedere, că întreg poporul trebuie să fie părtaş al acestui eve-
niment istoric şi să fie făcut cu chibzuinţă, pentru ca poporul moldo-
vean şi toate naţionalităţile ce locuiesc Basarabia să întrevadă pers-
pectivele şi garanţia unei vieţi politice libere şi aducătoarea fericirii 
pornite de revoluţia din 1917. 

* 
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Acum ne organizăm forţele, ne înfiripăm gospodăria cum pu-
tem mai bine, cu mijloacele pe care le avem noi şi cu concursul pro-
tectoarei noastre surori, România. 

În grija noastră pe primul loc este țărănimea şi opera culturală. 
Tărănimea în Basarabia, ca şi în România, este temeiul ţării, este pu-
terea şi viitorul neamului nostru, de aceea şi grija tuturora, a intelec-
tualilor şi a fiilor de ţărani, este să asigurăm acestei pături o bună-
stare materială, pentru ca apoi să se poată manifesta în domeniul 
politic liber şi să aibă timpul şi dispoziţia să se dezvolte în materie 
culturală. 

Este [sunt] de toţi cunoscute străduințele ce le pun conducăto-
rii Republicii Moldoveneşti pentru a rezolva chestia pământului în 
folosul țăranilor şi în folosul producţiei şi economiei statului nostru. 
Măsurile premergătoare acestei rezolvări le face Sfatul Ţării, iar 
chestiunea în sine a pământului va fi legiferată în mod definitiv de 
Constituanta ce urmează să fie convocată prin vot universal. 

Luminarea poporului este o altă chestiune mare a conducători-
lor noştri, pentru că, odată trezit la conştiinţa naţională şi luminat de 
puterea şi dreptatea drepturilor sale, nicio forţă nu mai este de te-
mut. 

Pentru aceea, instrucția noastră la sate şi orașe este urmărită cu 
cea mai mare atențiune atât de autoritățile respective, cât şi de aso-
ciații alcătuite ad-hoc. În această din urmă categorie intră şi socie-
tatea culturală „Făclia”, care merită lauda tuturor oamenilor de bine. 

Naționalitățile în minoritate au tot dreptul la libera lor dezvol-
tare culturală şi noi, moldovenii, nu avem nici cea mai mică intenţie 
să uzurpăm vreun drept al libertăţilor lor culturale, de a-și folosi 
limba lor în şcoli, biserici sau să stăvilim vreun drept politic şi pu-
blic, care rezultă din marile principii ale revoluțiunii. Sub soarele li-
bertății Basarabiei renăscute, toți indivizii şi toate popoarele au 
dreptul să se dezvolte cultural, aşa cum le place. Evreii, ucrainenii, 
nemţii, bulgarii au aceleaşi drepturi şi aceleaşi datorii ca și moldove-
nii, în fața legilor republicii noastre. 

De altfel, elementul cel mai puternic ca forţă culturală, nu nu-
mai din punct de vedere numeric, este cel moldovenesc. În fața des-
fășurării forţelor morale ale neamului nostru, celelalte naţionalităţi, 
mai puţin culturale şi mai puţin dotate ca puteri intelectuale, se pre-
zintă ca licăririle de lumânare în fața luminii strălucitoare a soarelui 
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moldovenesc. Noi, democrații moldoveni din Basarabia, tuturor ace-
lora care nu sunt de un neam şi de un gând cu noi le spunem în mod 
leal că dreptatea se va vedea în lupta culturală şi civilizată, pe care o 
desfășurăm acum. 
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Delegaţii Basarabiei la Iaşi  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 56, 27.03.1918, p. 1) 

Domnii Inculeţ, Ciuhureanu şi Halippa, cari au petrecut câteva 
zile în Iaşi, au avut mai multe întâlniri cu conducătorii politici de 
acolo. D-lor au luat parte şi la un consiliu de miniştri, în care dl Mar-
ghiloman le-a făcut o amănunţită dare de seamă asupra situaţiei. Din 
acea dare de seamă delegaţii au înţeles că Basarabia e într-o stare 
atât de grea, încât dacă nu va căuta să se unească cu ţara dela care a 
fost răpită acum 106 ani, ea va fi anexată la Ucraina. Părerea guver-
nului român era ca Basarabia să proclame ea însăşi unirea cu Româ‑
nia, mai ales că împotriva unirii nu are nimic nici Germania şi nici 
Aliaţii. 

După o întâlnire cu dl Saint-Aulaire, ministrul Franţei, care a 
arătat că Unirea e cu totul de nevoie atât din punctul de vedere al 
Basarabiei cât şi al României, delegaţii Basarabiei au înţeles că dato-
ria lor e de acum să lucreze pentru înfăptuirea acestui act mare, prin 
care se poate chezăşlui viitorul liber al fraţilor lor. 

În toate cercurile moldoveneşti noua directivă a stârnit, o bucu-
rie mare. 
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Reprezentanţii Guvernului Român la Chişinău  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 56, 27.03.1918, p. 1) 

Eri a sosit în Chişinău primul ministru român, d-l Al. Marghilo-
man şi d-l General Hârjeu, ministrul de răsboiu, însoţiţi de dd. Gene-
ral Mircescu, Mitilineu, secretar general al Ministerului de interne, 
colonel Condeescu dela inspectoratul jandarmeriei, Bărbătescu, di-
rectorul Siguranţei, Chiriacescu, şeful Cenzurei presei, Romulus Voi-
nescu, inspector general al poliţiilor, colonel Lăzărescu, d. Corteanu, 
secretar general la Finanţe, A. Garoflid, secretar general la Domenii, 
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C. Călugăreanu, comisarul guvernului pe lângă armata română, T. 
Marinescu, subdirectorul Ministerului de Interne, colonel Gârleştea-
nu, şi M. Pherechide, şeful de cabinet al Primului ministru şi maiorul 
Hârjeu, şef de cabinet al Ministrului de răsboiu. 

Delegaţii guvernului român au venit în scopul de a întoarce vi-
zita pe care reprezentanţii guvernului basarabean au facut-o zilele 
trecute guvernului dela Iaşi, pe de alta pentru a chibzui dimpreună 
cu miniştrii basarabeni asupra marilor întrebări dela ordinea zilei. 

Reprezentanţii României au fost primiţi la gară de reprezentan-
ţii guvernului şi ai Sfatului Ţării, de o companie de onoare, cu drapel 
şi muzică, de un escadron de cavalerie şi de regimentul 1 vânători 
precum şi de armata moldovenească. 

Delegaţii au descins la hotel Londra, unde dl. Marghiloman a 
primit pe împuterniciţii Basarabiei, întreţinându-se mai multă vre-
me cu dânşii. 
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[Onisifor Ghibu], Basarabia s-a unit cu ţara-mamă  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 57, 28.03.1918, p. 1) 

Ziua de 27 Martie 1918 este pentru Basarabia ziua Dreptăţei 
celei mari. 

În această zi Istoria a reparat marea nelegiuire săvârşită la 12 
Maiu 1812 când trupul Moldovei a fost frânt în două şi partea ei din-
tre Prut şi Nistru a fost dată pe mâini străine cari au căutat să o su-
grume. 

Dumnezeul neamurilor ne-a supus timp de sute de ani la încer-
cări grele, astăzi El îşi întoarce mila Sa spre noi. 

El ne dă îndărăt cea dintâi parte de pământ românesc robită pe 
nedreptul de străini. 

Basarabia astăzi s-a unit cu ţara mamă; de azi înainte ea este o 
parte întregitoare a României libere şi mărite. 

Fie binecuvântat ceasul sfânt în care fiica atâta vreme înstrăina-
tă, se întoarce la sânul cald al mamei ei! 

Fie binecuvântaţi cei cari au ostenit pentru împlinirea visului 
părinţilor noştri! Fie binecuvântaţi toţi cei cari vor lucra pentru feri-
cirea viitoare a României nouă! 
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Bunul Dumnezeu să aibă în grija Sa România cea nouă şi să-i 
ajute ca să-şi poată întinde hotarele sale de la Nistrul românesc 
acum, până la Tisa! 
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N.N. Alexandri, Unirea Basarabiei  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 57, 28.03.1918, p. 2) 

Noi am înfăptuit cel mai mare eveniment, ale cărui consecinţe 
sunt fără de număr. Suntem uniţi cu ţara mamă. 

La 1859 pe orizontul politic al Europei s-a ivit deodată un om 
nou, care a cerut să fie recunoscut. Acest om era România. 

În timp de 60 de ani ţara aceasta unită din două principate sla-
be, s-a întărit şi s-a impus respectului Europei. Acum ea caută să 
adune la sânul ei şi celelalte ţări locuite de fiii neamului nostru. Cea 
dintâi asupra căreia a căzut norocul este Basarabia, care astăzi se 
uneşte cu România. 

Binecuvântat fie ceasul în care în minţile noastre s-a născut 
ideea de Unire! Urmările ei vor fi din cele mai binefăcătoare. Istoria 
va scrie acest act solemn cu litere de aur în paginile ei. 

Să dea Dumnezeu ca acest act istoric să fie ca un sunet de alar-
mă pentru unirea tuturor provinciilor româneşti răsleţite. 

Cu Dumnezeu, și-ntr-un ceas bun! 
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Moldovenii pentru Unire – Blocul moldovenesc 
din Sfatul Ţării votează pentru unirea cu România  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 57, 28.03.1918, p. 2) 

Ceeace era firesc să se întâmple, a început acum să ia trup. Mol-
dova răşluită de Ruşi la 1812 să face din nou la loc. Fruntaşii moldo-
veni, pe cari Ruşii îi credeau înstrăinaţi de neamul lor, au înţeles gla-
sul sângelui şi la cel dintâi prilej potrivit, au întins mâna spre fraţii 
de cari au fost despărţiţi. Moldovenii din Sfatul Ţării au făcut cei din-
tâi paşi concreţi spre Unire în seara zilei de 26 Martie. 

Şedinţa blocului moldovenesc din acea seară va rămânea scrisă 
în istoria politică a neamului nostru ca una din cele mai frumoase 
pagini. 
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El a votat Unirea Basarabiei cu România şi astfel au pus o teme-
lie trainică vieţii ţării lor. 

Vom însemna aici desfăşurarea acestei şedinţe istorice pentru 
ca lumea românească să ştie cum s-a petrecut marele act şi cine sunt 
cei cari l-au săvârşit. 

La începutul şedinţii ministrul de instrucţie P. Erhan a prezen-
tat blocului un proiect de Unire a Basarabiei cu România. În acest 
proiect, pe care credem că-l vom putea publica şi noi mâine, se stă-
rue asupra păstrării într-o lungă măsură a unei vieţi autonome a Ba-
sarabiei. 

După cetirea proiectului a luat cuvântul primul ministru d. Dr. 
Ciuhureanu, care a spus următoarele: 

Cuvântarea d-lui Dr. Ciuhureanu 
Domnilor. Am fost învinuit din unele părţi că eu am vândut Ba-

sarabia şi mi-am pregătit un loc în viitorul minister al României. Eu 
aş fi sprijinit părerea de-a avea autonomia cea mai largă, cu un Sfat 
al Ţării, dacă ar fi vorba de-o ţară mai mare. În cadrele Rusiei mari 
ar fi trebuit ca fiecare popor să-şi aibă autonomia sa, dar într-o ţară 
ca România, în care noi am face a treia parte şi din teritor şi din popu-
laţie, autonomia noastră ar fi un stat în stat, o veşnică primejdie, un 
conţinu prilej de neînţelegeri. 

Dar nici nu putem discuta măcar amănuntele unei eventuale 
autonomii, fiindcă dacă întârziem şi nu trecem repede la fapte vom fi 
înbucătăţiţi la pacea dela Bucureşti. 

„Sfatul Ţării” să rămână până la rezolvirea problemei agrare. 
Hotărând noi această reformă pe nişte temelii şi mai largi decât cele 
votate în România, vom aduce un folos nepreţuit întregului nostru 
neam românesc; prin unire vom aduce o înbunătăţire şi ţăranilor de 
peste Prut. Mai suntem datori cu această reformă şi acelora care 
ne-au trimes aici, şi hotărârile luate de noi în privinţa unirii, numai 
aşa vor avea puterea cuvenită. 

Acum dacă cerem o oarecare autonomie locală, e ca o parte a 
bugetului să rămână aici, pentru acoperirea nevoilor noastre cari 
sunt mai mari decât dincolo. Aşa în privinţa culturală nouă ne trebu-
ie sume mai mari ca să putem ridica starea culturală de aici la nive-
lul celei din România. Avem apoi foarte mult de muncit pentru înbu-
nătăţirea şoselelor ş.a. 
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Autonomia a dat pretutindeni roade bune şi ar fi păcat să le 
prăpădim noi înşine. Şi dacă ni se va recunoaşte aceasta, după cum 
ne-a asigurat D-nul Stere, şi ni se va lăsa şi o armată a noastră de si-
ne stătătoare, mie mi se pare că e tot ce putem cere dela guvernul 
român. În cadrele unui stat organizat, având o viaţă liberă nimeni nu 
va mai râvni la anarhia din Rusia. 

Cât despre d-nul Stere suntem bucuroşi că-l avem în mijlocul 
nostru, unde nu trebuie socotit ca oaspe, ci ca deputat al Sfatului Ţă‑
rii. (Aplauze vii şi îndelungate). 

După d-l Ciuhureanu a luat cuvântul deputatul I. Buzdugan, ca-
re a combătut părerea primului ministru cu privire la armata terito-
rială, spunând că Basarabia a cheltuit şi până acum milioane cu o 
armată care nu există. Să păstrăm o astfel de armată ar însemna să 
aruncăm banii în drum. 

Cuvântarea deputatului G. Mare 
Sfatul Ţării să declare unirea şi să se mulţumească dacă va pu-

tea realiza reforma agrară. Celelalte să le lase în grija oamenilor de 
stat români care se vor şti mai bine îngriji de soarta poporului. 

La ei sunt înfăptuite multe din drepturile şi libertăţile pe care 
noi numai le visam. Ei au votul obştesc, au instituţii culturale de sea-
mă, drumuri comerciale însemnate, o industrie naţională: ei ne vor 
face şi nouă de toate; numai noi să vrem. Ne e deschis drumul spre 
tot ce e bun şi folositor la ei. Numai reforma agrară să o facem noi. 

Deputatul Vlad Bogos 
Este un semn de micime sufletească în târguelile ce le mai fac 

deputaţii: Sfatul Ţării a avut două probleme de rezolvit: Unirea şi re-
forma agrară. Ni se pune acum de împrejurări una din aceste proble-
me şi ne târguim! Nu suntem oameni la înălţimea momentului cum 
n-am fost nici până acum. Siliţi de împrejurări am votat autonomia şi 
tot siliţi de împrejurări vom vota şi unirea. 

Cuvântarea părintelui arhimandrit Gurie, ajutorul ministrului de 
culte  

A sosit momentul când trebuie să se hotărască soarta noastră. 
Şi nu ne va fi grea această hotărâre nouă, care am lucrat deja pentru 
unire. Ştim cu toţii că la sânul mamei e cald şi moale. 

Nu atât de reforma agrară am suferit noi, ci din cauza că nu 
ne-am putut cultiva în limba noastră. Acum o sută şase ani era aici 
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episcopia Huşilor şi pământul acesta pământul Moldovei. Acelaş 
pământ, acelaş popor şi aceeaşi credinţă! 

Avem însă şi unele deosebiri pe care România le şi recunoaşte. 
Ne trebuie o dietă provincială care să supravegheze şi să slujească 
interesele economice ale Ţării. Ne trebuie să avem bresle ale noas-
tre, un director al învăţământului şi acestea vor fi recunoscute şi la 
Bucureşti. 

Dea D-zeu ca unirea votată de noi să aducă în curând şi unirea 
sorei noastre Transilvania; să întemeiem cu toţii o Românie mare şi 
frumoasă. 

(Aplauze îndelungate). 
Deputatul Codreanu 
Ce vorbim de unire? Noi n-am fost nici odată despărţiţi. 
Atâta doar că 106 ani a fost oprită circulaţia sângelui prin vine-

le noastre şi am amorţit ca un membru în arterele căruia nu poate 
răsbate sângele dela inimă. Să se deschidă numai cămările inimei şi 
ne vom însănătoşa. (Aplauze furtunoase). 

Reforma agrară însă s’o hotărîm noi. Că dacă ar fi toţi boerii 
noştri ca Stroescu nu ne-am bate capul nici cu asta. Dar ne e teamă 
să nu se găsească şi la noi unul care să ne zădărnicească lucrarea 
cum s’a întâmplat şi cu Ion Vodă cel Cumplit că n’a reuşit fiindcă s’a 
găsit un Golia. 

Vorbeşte apoi d-nul Ministru Codreanu în ruseşte. 
Deputatul Păscăluţă 
România nu este aşa de tare să nu aibă trebuinţă de ajutorul 

nostru. Cere autonomie economică şi administrativă şi vot universal. 
D-nul Crihan, ajutorul ministrului de agricultură 
O să vă vorbesc mai întâi despre votul universal de care a amin-

tit d. Păscăluţă. Dacă cineva m-ar întreba cum ar trebui să facem ale-
gerile în momentul de faţă, alegerile deputaţilor în parlamentul ro-
mânesc pe baza votului universal sau al congreselor, eu aş răspunde 
că pentru moment şi nu mai mult, e mai potrivit cel din urmă. Şi cred 
că nu mă înşel. Fiindcă vedeţi, dacă noi astăzi, să zicem adevărata 
democraţie moldovenească am hotărî să facem alegerile pe baza vo-
tului universal, noi ca atare am pierde foarte mult, fiindcă nişte ale-
geri în înţelesul ce i-l daţi votului universal, pot să fie bune numai 
atunci când poporul care glăsueşte, înţelege pe deplin ceea ce face. 
Dară atunci, când el este inconştient nu poate să fie vorba, dă-i ce i-i 
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da, e tot una. Şi aşadar totul trebue să se bizue numai pe propagandă 
iscusită. Ei bine, noi cei cu buzunarele goale şi numai cu şedinţe fru-
moase, ce am face? N-am face nimic. Ar alcătui o propagandă bună 
acei care au bani şi ar fi aleşi, orşicum, nu adevăraţii reprezentanţi ai 
poporului muncitor. Cu totul altceva e un congres, la care iau parte 
numai fruntaşii aleşi dela sate. Ei chiar de nu şi-ar da seama despre 
ceeace trebuie să facă, totuşi cred că s-ar găsi unii dintrânşii cari 
le-ar lămuri adevărul şi atunci cu mai multă siguranţă se poate spu-
ne că ei vor face ceeace trebue. Ca să faci nişte alegeri trebue să pre-
găteşti nu numai poporul, dar şi ele singure nu pot fi făcute din să-
rite. Trebuiesc organizare. 

D. Păscăluţă învinovăţeşte pe Români că adecă de ce n-au făcut 
alegerile pe bazele votului universal, care a fost primit de parlamen-
tul trecut. 

Ei, iacă greşeşti D-nule Păscăluţă, fiindcă ţi-aduc la cunoştinţă că 
parlamentul care a făcut legea nouă despre alegeri, încă lucrează. Aşa 
dar legea n-a putut fi aplicată încă. E altceva. S-a svonit într-o vreme, 
că parlamentul actual românesc, din motive de politică externă, trebu-
ia să fie disolvat şi-n pripă trebuia convocat alt parlament ca să ratifi-
ce pacea. Şi fiindcă trebuia să fie ales în grabă, negreşit că alegerile nu 
puteau să se facă pe altă bază, decât pe aceea care e deja organizată. 
Din altă parte eu ştiu, că legile în România odată votate sunt şi aplica-
te. Aşa dar cred că de au făcut aşa lege ei, s-au convins că poporul e 
pregătit, dar vor fi aplicate atunci, când vor fi luate şi măsurile trebu-
incioase pentru a fi puse în practică. Şi că parlamentul în care o să lu-
ăm parte şi noi Basarabenii va fi întocmit tocmai pe această bază. 

Chestia agrară nu stă aşa de rău în România, cum se crede în 
deobşte. 

Reformele votate sunt destul de democratice. Maximul de pro-
prietate e de 500 hectare. Noi trebuie să mergem încă şi mai departe 
fiindcă, dacă în România a ajuns numai până la 500, e cauza că parti-
dul conservator al marilor proprietari e încă destul de puternic. Că 
vedeţi, nu e în folosul neamului, ci-n folosul unui grup de oameni. Şi 
fiindcă la noi această grupare e mai slabă şi gruparea democratică 
mai puternică, noi trebuie să mergem mai departe. Şi-o să mergem. 
Democraţia românească prin sprijinul ce i-l vom da noi, se va întări 
şi atunci se vor putea realiza şi acolo reformele pe care le dorim şi 
care vor fi spre binele întregului nostru neam. 
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[Ion Mateiu], Şedinţa istorică a Unirii în Sfatul Ţării – 
Raport Sumar  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 57, 28.03.1918, p. 2) 

Actul istoric al unirii Basarabiei cu ţara-mamă România, înde-
plinit în ziua de 27 Martie. are o însemnătate atât de covârşitoare 
pentru neamul nostru întreg, încât el trebuie să fie zugrăvit până în 
cele mai mici amănunte, spre bucuria celor din veacul de acum şi înăl-
ţarea naţională a generaţiilor ce vin în urma noastră. 

Din cauza greutăţilor tehnice suntem nevoiţi să lăsăm această 
expunere largă pentru numărul viitor, mărginindu-ne astăzi la un 
resumat al faptelor întâmplate. 

Vestea despre unirea Basarabiei s-a răspândit deodată cu sosi-
rea în Chişinău a d-lui Alexandru Marghiloman, ministrul preşedinte 
al României în ziua de 26 Martie. Actul ei fusese discutat înainte de 
cătră delegaţia Sfatului Ţării care în zilele trecute se dusese la Iaşi. 

Sosirea d-lui Al. Marghiloman în capitala Basarabiei însemna 
pentru toţi cunoscătorii situaţiei realizarea faptei celei mari aştepta-
tă cu atâta dor de Moldovenii iubitori de neam. 

Prezenţa d-lui Constantin Stere a îndrumat în chip repede şi 
cuminte blocul moldovenesc spre votarea declaraţiei în şedinţa de 
Luni seara. 

Urma ca această declaraţie să fie înfăţişată spre votare în şedin-
ţa sărbătorească a Sfatului Ţării. 

Ea s-a şi convocat pe ziua de 27 Martie la ceasurile 4 după 
amiazi. 

Un public extrem de numeros se grămădeşte încă înainte de 
ora statorită. 

La ceasurile 4 şi jumătate intră în sala de şedinţe dl AL Marghi-
loman însoţit de suita sa şi de membrii guvernului basarabean. De-
putaţii şi publicul le fac ovaţii furtunoase. 

Dl. Inculeţ preşedintele Sfatului Ţării salutând în cuvinte calde 
pe dl. Al. Marghiloman îl pofteşte să împărtăşească Sfatului Ţării so-
lia guvernului României. Preşedintele consiliului de miniştri român 
trece la tribună şi în firul unei cuvântări de avânt patriotic citeşte 
declaraţia guvernului României, de cuprinsul următor: 
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Declaraţia Guvernului Român 
Sfatul Ţării actual rămâne în funcţiune, dar numai pentru a re-

zolvi reforma agrară după nevoile norodului. 
Guvernul va supune constituantei din care au să facă parte şi 

reprezentanţii aleşi ai Basarabiei, normele hotărâte de Sfatul Ţării, şi 
cari rămân până la rezolvirea chestiunii de această Constituantă. 

Basarabia îşi păstrează autonomia provincială având Consiliul 
ei provincial (Dietă) ales pe viitor prin vot universal direct şi secret, 
cu organe împlinitoare ale unei administraţii proprii. 

Acest consiliu provincial are votarea bugetelor locale şi contro-
lul organelor, zemstvelor şi oraşelor. Organele lui împlinitoare nu-
mesc funcţionarii administraţiunilor locale, iar guvernul numeşte pe 
funcţionarii înalţi. 

Recrutarea armatei este, ca în toată ţara, regională. 
Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstva şi oraşe) rămân 

în putere şi nu pot fi schimbate de parlamentul român decât după ce 
vor putea lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei. 

Se vor respecta drepturile dobândite ale minorităţilor din Ba-
sarabia. 

Guvernul oferă ca doi reprezentanţi ai Basarabiei, desemnaţi de 
actualul Sfat al Ţării, să intre în Consiliul de miniştri român. 

Basarabia va trimite în Parlamentul ţării un număr de repre-
zentanţi proporţional cu populaţia. Ei vor fi aleşi pentru Cameră 
prin vot universal; pentru Senat după normele ce se vor indica de 
Constituantă. 

Votul universal egal, secret şi direct va servi de bază pentru 
alegerile din Basarabia, pentru voloste, sate, oraşe şi zemstve. 

Libertate personală, libertatea poporului, a cuvântului, a cre-
dinţei, a adunărilor şi toate libertăţile obşteşti rămân garantate prin 
Constituţie pentru Basarabia ca şi pentru restul ţării. 

Toate călcările de legi făcute din motive politice în vremurile 
politice tulburi de prefacere din urmă vor fi amnestiate. 

Basarabia unindu-se ca fiică cu mama sa România, Parlamentul 
va hotărî convocarea neîntârziată a Constituantei în care vor intra 
proporţional cu populaţia, şi reprezentanţii Basarabiei aleşi prin vot 
universal spre a hotărî împreună cu toţi înscrierea în Constituţie a 
principiilor şi garanţiilor de mai sus. 
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Ministrul preşedinte  
Al. Marghiloman 
După aceasta d-l Al. Marghiloman părăseşte sala împreună cu 

tot anturajul său, ca Sfatul Ţării să delibereze neîmpedecat. 
Înaintea ordinei de zi deputatul Cijevschi anunţă că blocul mol-

dovenesc a ales ca deputat în Sfatul Ţării pe d-l Constantin Stere, ca-
re este primit cu ovaţii la tribună. 

D-l Stere rosteşte o cuvântare înflăcărată, după care urmează 
cu un apel în limba rusească adresat celorlalte naţionalităţi, dove-
dind necesitatea şi folosul unirii Basarabiei cu România. 

Preşedintele Inculeţ pune la ordinea zilei declaraţiile partidelor 
privitoare la unire. Deputatul Buzdugan, citeşte declaraţia blocului 
moldovenesc tipărită în pagina primă a gazetei noastre. Deputatul 
Cijevschi o citeşte în traducere rusească. Urmează apoi declaraţiile 
fracţiei ţărăneşti, a nemţilor, bulgarilor, ucrainienilor, polonilor şi 
ruşilor. 

Se face pauză de 10 minute cerută de fracţia ţărănească. 
În cursul pauzei aeroplanele româneşti făceau sboruri deasu-

pra palatului Sfatului Ţării. 
La redeschidere înaintea ordinei de zi 5 deputaţi moldoveni din 

fracţia ţărănească declară în scris, că ei ne putând fi de părerea frac-
ţiei, se declară pentru unire. Li se fac ovaţii deosebite. 

Se pune în discuţie chestiunea votării şi după cuvintele aprinse 
ale deputatului Buzdugan, care susţine în numele blocului moldove-
nesc votarea deschisă, se citeşte apelul nominal. Pentru votarea des-
chisă sunt 82 voturi, pentru cea secretă 27, iar abţineri 16 voturi. în 
urma acestui rezultat deputatul Ţiganco declară că fracţia ţărăneas-
că se abţine dela votarea actului. 

Se purcede la votare: pentru unire 86, abţineri 36, contra 3, ab-
senţi 13. 

Preşedintele Inculeţ declară primită rezoluţia blocului moldo-
venesc cu o majoritate covârşitoare şi prin aceasta unirea Basarabiei 
cu România este proclamată în mod sărbătoresc. 

Acest act sfânt a ridicat toată sala în picioare, stârnind o însufle-
ţire uriaşă. Blocul moldovenesc a început imnul unirii, urmat de sute 
de glasuri. 

După câteva secunde îşi face apariţia în sala de şedinţe d-l Al. 
Marghiloman urmat de militari şi înalţii funcţionari. Sunt primiţi cu 
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aplauze frenetice. Deputatul Buzdugan anunţă în gura mare: d-lor, 
Basarabia s-a unit cu ţara mamă. Apoi d-sa citeşte actul istoric prin 
care Basarabia se declară unită pe veci cu România. Actul e ascultat 
în picioare. Minute întregi au ţinut manifestaţiile cari au acoperit 
această faptă mare. 

D-l Al. Marghiloman urcă din nou tribuna şi în numele poporu-
lui românesc şi al M. S. Regelui Ferdinand I mulţumeşte, vădit emo-
ţionat, Sfatului Ţării pentru actul îndeplinit, făgăduind că el va fi 
respectat atât în litera sa cât şi în spiritul său. 

La 7 şi 20 d-l Inculeţ închide şedinţa. Au urmat scene de-o mă‑
reţie şi de-o duioşie neîntrecută. Lumea se săruta pe-un cap, bătrânii 
plângeau, tinerimea saltă transfigurată, damele alergau înroşite că‑
tră cunoscuţi, felicitându-i. 

O bucurie de înviere plutia în toată atmosfera. Oraşul era îm-
podobit cu steaguri naţionale, tot Chişinăul era strâns pe bulevardul 
Alexandru, în aşteptarea parăzii militare. 

Deputaţii şi publicul s-au dus la Mitropolie, unde păr. arhiman-
drit Gurie ajutat de câţiva preoţi a slujit un Te-Deum, adecă o slujbă 
de mulţumită către Dumnezeu. 

Apoi dl. Al. Marghiloman a trecut în revistă trupele româneşti şi 
ale Basarabiei înşirate în grădina soborului. Urale nesfârşite izbuc-
niau din piepturile ostaşilor, cari după lupte sângeroase îşi vedeau 
astăzi răsplătite măcar în parte jertfele crunte aduse pentru idealul 
naţional. 

La 8 ceasuri seara deputaţii şi o mulţime de fruntaşi au fost 
întruniţi la un strălucit banchet în Casino, oferit de dl Al Marghilo-
man în numele României. 

Despre momentele însemnate ale acestei zile istorice vom mai 
da amănunte în numărul viitor. 
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O. Ghibu, Unirea  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 58, 29.03.1918, p. 1) 

Nu va fi Român pe toată întinderea acestei lumi, pe care să nu-l 
bucure marele act întâmplat eri al Unirii Basarabiei cu România. 

Era un drept sfânt al neamului nostru, şi el a luat fiinţă. Împlini-
rea lui e o dovadă că, oricâte nedreptăţi ar avea să îndure un popor, 
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dreptul lui nu poate pieri; el trebue să se împlinească la sosirea 
momentului celui mare. 

Felul în care s-a săvârşit unirea va bucura de asemenea pe fie-
care Român. Ţara- mamă n-a venit ca o cuceritoare, ci ca o mântui-
toare. Ea n-a venit să supuie Basarabia, ci s-o ia lângă sine. Ea n-a 
anexat-o, ci a primit-o părtaşă la viaţa sa cu toate drepturile pe cari 
şi le cerea. Forma aceasta îi mulţumeşte deplin şi pe Moldoveni şi 
trebue să-i mulţumească şi pe străini. O destul de largă autonomie 
chezăşlueşte viaţa liberă a localnicilor, cari erau atât de geloşi pe li-
bertăţile dobândite prin Revoluţie. Asigurările cari le s-au dat prin 
împuternicitul României i-a făcut să înţeleagă că ţara-mamă nu nu-
mai că-i primeşte bucuros la sânul ei, dându-le toate drepturile, dar 
e gata să primească şi pentru sine tot ce e bun în Basarabia. 

Prin unire Basarabia câştigă tot de ce are nevoie pentru o viaţă 
fericită, iar România câştigă şi ea foarte mult nu numai în înţeles ge-
ografic şi fizic, dar şi în înţeles politic, social şi moral. Curăţenia vieţii 
de aici şi ideile democratice sincere cari însufleţesc pe conducătorii 
basarabeni, vor înrâuri adânc viaţa din România. Regele, care în 
ochii basarabenilor trece, cu drept cuvânt, de un mare democrat, va 
găsi în aceştia elemente preţioase pentru cârmuirea ţării. Parlamen-
tul din Bucureşti, îmbogăţit cu peste 50 de deputaţi basarabeni, va 
câştiga o altă înfăţişare şi viaţa României întregi va fi alta. 

Urmaşii cari se vor folosi de roadele faptei dela 27 Martie, vor 
binecuvânta pe urzitorii Unirii mântuitoare şi vor înscrie această zi 
printre zilele mari, istorice ale neamului. 
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Unirea Basarabiei cu România, s-a făcut!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 29, 29.03.1918, p. 1) 

A hotărât-o Sfatul Ţării, în bună-inţelegere cu trimişii României, 
– lăsându-i-se Basarabiei o bună autonomie. 

Bucurie mare vestim vouă, iubiţi fraţi Moldoveni, ţărani şi căr-
turari, mari şi mici: soarta Basarabiei a întrat pe un drum nou, care 
duce la deplina fericire a voastră şi a fiilor voştri: căci conducătorii 
republicei noastre au hotărât Marţi în 27 Martie 1918, unirea Basa-
rabiei cu România, – faptă care va schimba cu totul, şi anume în bine 
pentru voi, toată faţa ţării şi tot cursul vieţii în ea: 
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– După bărbăteşti chibzueli, Sfatul Ţării a hotărât unirea Basa-
rabiei cu România! 86 de glasuri ale deputaţilor Moldoveni au hotărât 
fericitul fapt! 3 glasuri streine au fost împotrivă, iar 36 de deputaţi 
n-au glăsuit nici pentru unire, nici împotriva ei. 

Basarabia îşi păstrează însă o bună autonomie (conducere de 
sine). Ea îşi va numi slujbaşii şi-i va supraveghea; va trimite deputaţi 
în Sfatul Ţării României, dar va avea şi un Sfat al său, pentru multe 
treburi de aici. – Pământul se va împărţi ţăranilor, după voia noro-
dului de aici, chiar de Sfatul Ţării cel de acum! – Drepturile câştigate 
prin revoliuţie, vor fi ţinute şi pe viitor. – Doi fruntaşi din Sfatul Ţării 
întră acum ca miniştri între miniştri României, ducând acolo la bine 
trebile Basarabiei! 

Hotărârea s-a luat cu însufleţire mare. La sfârşitul adunării, 
oamenii să sărutau între sine de bucurie! – Mai pe larg, în numărul 
viitor. 

151 

Ceasul fericirii Basarabiei, a sunat!  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 29, 29.03.1918, p. 1) 

Zvonul de care scriam în numărul trecut al „Cuvântului Moldo-
venesc”1 numai ca despre un zvon (şoaptă), – s-a adeverit în chip 
prea fericit. 

Sâmbăta trecută după amiazi a sosit dela Iaşi directorul gazetei 
noastre dl P. Halippa, şi dela d-sa am putut afla îmbucurătoarea ves-
te, că da, se fac pregătiri pentru a se face cât mai curând unirea repu-
blicei noastre basarabene, cu regatul vecin: România! 

Conducătorii republicei noastre, d-nii: Inculeţ, preşedintele Sfa-
tului Ţării, Ciuhureanu, preşedintele sfatului miniştrilor, şi Halippa, 
vice-preşedintele Sfatului Ţării, stând mai multe zile la Iaşi, au chib-
zuit toate foloasele ce ar izvorî pentru republică din unirea (alipirea) 
ei cu România, şi toate primejdiile ce ar ameninţa-o zi de zi, dacă ar 
rămânea singură, – şi luând parte la câteva sfaturi ale miniştrilor Ro-
mâniei, în cari s-au pus în cumpănă toate cuvintele pentru unire şi 
cele potrivnice, – s-au încredinţat, că singura scăpare din primejdiile 

                                                           
1 Articolul Știri locale. Zvon de unire, în nr. 28, din 25.03.1918 
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peirii cari îl înconjoară, este, pentru poporul Moldovenesc din Basa-
rabia: unirea cu România! 

Şi s-au hotărât a se întoarce acasă şi a lua înţelegere cu deputa-
ţii Sfatului Ţării şi cu toţii împreună să facă marele pas, care să în-
toarcă ţara pe calea unui viitor mai fericit! 

Iacă de ce trebueşte făcută unirea: 
1) Dacă se face ea acum de grabă, păn ce pacea României la Bu-

cureşti nu e încă încheiată şi iscălită, stăpânirea românească va mij-
loci dela Ghermania şi soaţele sale, ca, la iscălirea contractului de pa-
ce, să iee la protocol, că cunosc şi ele ca hotare ale Basarabiei: vechile 
ei hotare, adeca râul Nistru, – şi prin asta să ia Ucrainei sau ori-cărui 
vecin duşmănos, putinţa de a mai ridica cereri asupra vre-unei părţi 
de pământ de dincoace de Nistru! Prin aceia se ajunge la însemnatul 
scop, de a fi încheiate poveştile asupra hotarelor noastre! Şi atunci 
acele hotare au de cine fi apărate, – de armata română! 

2) Trebue să ne unim cu România şi pentru că, conducătorii ţă‑
rii au cercat în toate părţile ca să capete pentru republică un împru-
mut, ca să-şi poată face armată şi să întimpine multele nevoi ce le 
cere un stat, – şi n-au căpătat de nicăiri, decăt ceva dela România. Iar 
fără bani, ţara se dă repede de mal. Alipindu-se la România, aceasta 
va purta grijă de toate nevoile ţării, îi va pune în rânduială trenurile, 
drumurile, slujbele, şcolile, armata şi tot. 

3) Fiind Basarabia o ţară aşa mică, ca de sine stătătoare şi cu to-
tul ne-atârnată, nu poate trăi, – că ori un vecin ori altul, o-va duce iară 
în robie fără voia ei. Mai bine se uneşte de bună voe cu acea ţară ve-
cină, care să nu o ie pe ea roabă, ci o ridică alăturea de sine, împărţind 
cu ea toată libertatea, toată bogăţia, tot binele său, care n-o aşteaptă 
cu cnutul în mână, ci cu braţele deschise, ca pe sora sa mult dorită, de 
mult aşteptată; în legătură cu care Moldovenii îşi au asigurat 
(chezeşluit) pe veci binele lor şi al copiilor lor, cari nu vor mai fi îm-
pinşi tot napoi, ca pân-acum, ci poftiţi pe scaunele de frunte din ţară! 

4) Dar pe lângă toate acestea, România, deşi ie asupra sa sarci-
nile ţării toate, lasă Basarabiei şi o bună parte de autonomie 
(ne-atârnare) în ce priveşte punere oamenilor în slujbele ţării, în 
ocârmuirea bisericei şi a şcolilor, lăsând conducerea lor și slujbele, 
moldovenilor! 

5) Dar mai mult ca toate aceste socotinţi, glasul sângelui trebue 
să îndemne azi poruncitor pe fiecare din noi, a cere să ne unim cu ţa-
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ra fraţilor noştri, de cari am fost despărţiţi fără voia noastră, nainte 
cu un veac! 

În noua orânduire a lucrurilor, se va face totul, ca Basarabia, şi 
mai ales fiii ei moldoveni, să simţă că a căzut şi peste ei din ceri no-
rocul şi binele, după care atâta a oftat în taină şi în zadar, în negrul 
trecut. 

Să ne îmbrăcăm sufletele cu haină nouă, şi înălţându-le curate 
spre ceri, să mulţămim Domnului de mântuirea ce a trimis peste noi, 
– şi prin vorbele şi prin faptele noastre, vrednici să ne arătăm de ea! 

Fie Domnul slăvit! 
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Oaspeţi înalţi  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 29, 29.03.1918, p. 1-2) 

Pentru a desăvârşi înţelegerile începute la Iaşi cu fruntaşii Ba-
sarabiei, – Luni în 26 Martie au venit la Chişinău doi membrii ai gu-
vernului României, anume însuși ministrul preşedinte Marghiloman, 
şi ministrul de război gheneral Hârjeu, însoţiţi de d-nii: Garoflid, vii-
tor ministru de agricultură, colonel Mitilineu, secretar gheneral la in-
terne, şi gheneralul Mironescu. 

Ei au fost aşteptaţi la gară (stanţie) de miniştri noştri în frunte 
cu preşedintele Sfatului Ţării, d-l Inculeţ, vice-preşedinte Halippa, 
preşedintele sfatului miniştrilor Ciugureanu, capii armatei: d-nii 
ghenerali Istrati şi Răşcanu, şi alţi fruntaşi civili și militari. 

Armata moldovenească a trimis un pluton de onoare, din husa-
rii moldoveneşti, cu muzica. 

D-nii miniştri români dându-se jos din tren, s-au salutat priete-
neşte cu fruntaşii ţării noastre, au trecut în revistă (privire) plutonul 
de onoare, şi d-l gheneral Hârjeu a stat mult de vorbă cu soldaţii, – 
apoi au plecat în oraş în vre-o 12 automobile, escortaţi (petrecuţi) 
înainte şi în urmă de câte 2 plutoane de călăraşi români. La hotel 
„Londra” cortegiul s-a oprit şi oaspeţii au întrat. Aci au fost primiţi 
fruntaşii din loc. 

După prânz oaspeţii au făcut şi au întors vizite, cercetând şi 
unele lucruri mi vrednice de văzut din oraş, şi au luat atingere cu cât 
mai mulţi fruntaşi ai vieţii de obşte de aici. 
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Seara comisiile (secţiile) pregătitoare a lucrărilor pentru şedin-
ţele Sfatuli Ţării, – s-au întrunit la desbateri, şi au luat în cercetare 
propunerea de unire, în blocul moldovenesc şi în grupul ţărănesc. În 
amândouă comisiile, desbaterile au durat mult încât şedinţa Sfatului 
Ţării nu s-a mai putut ţinea. D-l C. Stere a luat parte la şedinţele 
amânduror comisiilor, lămurind unele şi altele din nedumeririle de-
putaţilor, – printe cari se găseau mai ales fracţia ţărănească, gata de 
o dârză împotrivire propunerii de unire! De minorităţi nici vorbă, 
ele (Bulgarii, Nemţii, Ruşii, Ucrainienii, şi Evreii) erau cu totul împo-
triva unirii! 

– Marţi în 27 Martie solii stăpânirii româneşti au avut încă înţe-
legeri cu miniştrii noştri şi cu fruntaşii Sfatului Ţării, şi au statorit 
punctele de învoială pentru unire, – iar după amiază au urmat ferici-
tele întâmplări de cari scriem mai sus. 

– Seara s-a dat o masă împreună, în sala episcopiei, luând parte 
tot Sfatul Ţării, miniştri, ofiţerii şi fruntaşii din loc. 

Amănunte în numărul viitor. 
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M. Chilianu, Monumentul Unirei  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 58, 29.03.1918, p. 2) 

Prin puterea dreptăţii şi a împrejurărilor, Basarabia este în 
preziua de a primi îmbrăţişarea mamei România! E mult 106 ani de 
robie şi stăpânire crudă a muscalilor, dar bucuria viitorului ne face 
să uităm negura apăsării neamului moldovenesc dintre Nistru şi 
Prut. 

Pentru aceasta însă e nevoie, să îndepărtăm orice amintire, ca-
re trezeşte durerile noastre din trecut. Ne gândim în primul rând, la 
statuia Ţarului din faţa Soborului care fără amânare trebue să fie ri-
dicată din ochii înroşiţi de lacrimi ai Moldovenilor gâtuiţi de tirania 
ţaristă. 

Acolo nu mai e locul monumentului răpirei Basarabiei, ci pe 
piedestalul ei trebuie să se ridice Statuia dragă visurilor noastre, 
acea a Unirii. 

Ţarul sugrumător al unui întreg popor, nu poate fi ţinut de cât 
în muzeul Basarabiei, unde va sta ca o mărturie ruşinoasă a dureri-
lor noastre. 
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Ziua cea mare și mult așteptată a mântuiri. 
Pentru totdeauna  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 4, 30.03.1918, p. 1) 

Unirea noastră cu țara mumă s-a sfârșit. 
Poate că Rusiei, care a rămas cu stomacul lărgit, i se va face dor 

de noi, dar nouă niciodată! De când ea ne-a „liberat” dela sânul Mol-
dovei, sufletul nostru a trăit în noapte şi am stat veşnic pe pragul 
mormântului cu groparii lângă noi. Ne-au „liberat” acum 106 ani şi 
se uitau atunci trişti, după noi, plugarii de peste Prut... N-au avut glas 
să plângă, fiindcă nu înţelegeau una ca asta, n-au avut chip nici să-şi 
ia ziua bună cu noi, fiindcă am fost luaţi în pripă – au lăsat obloanele 
la ferestrele casei noastre şi au scris pe dânsa „Basarabia”. Şi spre 
răsărit au căzut ferestrele Moldovei, căreia strămoşii noştri i-au dat 
cinci veacuri de slavă; au fost prefăcute în uşi largi, veşnic deschise, 
ca să poată ieşi cât mai mulţi plugari pe dânsele afară şi să nu se mai 
oprească până la Caucaz şi până la Amur. 

Şi de atunci deschise au rămas toate uşile în partea aceasta şi 
nici un plugar nu s-a mai înapoiat, şi au mai plecat alţii – şi cine a 
plecat nu şi-a mai văzut ţara. 

Şi uşile au rămas deschise ca să vie ceilalţi. Şi aceştia au venit 
106 ani neîntrerupt – şi cu ajutorul acestora rând pe rând ne-au „li-
berat” de toate, cele moştenite de la părinţi, până ce am ajuns a nu 
ne mai cunoaşte pe noi înşine... 

Acum, de un an, mâna nevăzută a lui Dumnezeu a ridicat 
obloanele dela Prut şi i-am văzut pe cei de acolo – şi mâna Lui ne-a 
călăuzit paşii până în ceasul de faţă, când băgăm de seamă că am 
ajuns la căsuţa mamei noastre... Iar la răsărit s-au aşezat iarăşi feres-
tre, fără obloane, ca să intre atâta lumină câtă trebuie, dar să nu mai 
intre gerul şi să nu mai bată viscolul. Uşă s-a aşezat iarăşi ca la orice 
casă de gospodar, ca să ştie pe unde să intre cei poftiţi, şi să ştie un-
de trebuie să bată cei nepoftiţi... La Soare-a- pune zidul s-a năruit cu 
totul şi pe urmele lui s-a făcut Ţară!... 

Moldova s-a întregit, fiindcă aşa glăsuieşte dreptatea omenirei 
întregi, şi pentrucă aşa am vrut noi, copiii ei. 

Oasele tuturor celor prohodiţi cu rugăciuni străine pot de acum 
să odihnească în pace: Copiii şi nepoţii lor şi-au înţeles datoria. 
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Slavă tuturor celor tari la cuget şi tari de inimă din „Sfatul Ţă‑
rii”, cari au înţeles glasul istoriei şi porunca sfântă a celor adormiţi! 
Slavă copiilor vrednici ai pământului acestuia! 

Un an şi mai bine ne-am frământat în luptă aprigă cu vrăjmaşul 
„revoluţionar”, care voia să aşeze în Basarabia rânduieli nouă pentru 
oamenii vechi şi libertăţi fără noi! 

Am suferit umilinţi grele pe pământul nostru, ne-am muşcat 
unghiile, şi am răbdat aşteptând sosirea cesului acestuia. 

Acum suntem stăpâni pe moştenirea părinţilor noştri, fiindcă 
ne-am întors în căminul părintesc. Şi acum, când suntem stăpâni, 
vom putea arăta că cinstim şi drepturile acelora, pe cari soarta i-a 
aşezat între noi. 

Întăriţi cu credinţa strămoşilor, cari, de 600 de ani au ridicat 
steag aici, strâns alipiţi la sânul mamei, care, o singură clipă nu ne-a 
uitat în toată vremea cât am rătăcit prin străini – să ne îndreptăm 
acum ochii în viitorul plin de toate nădejdiile. 

Trăiască România! 
Trăiască regele nostru democrat şi Regina noastră iubitoare! 

155 

V. Cazacliu, Datoria noastră  
(România Nouă, Chișinău, anul II, nr. 60, 31.03.1918, p. 1-2) 

S-a împlinit visul strămoșilor și dorința noastră! 
S-a făcut unirea 
Viaţa este un şir de cetăţi pe care trebui să le capeţi cu forţa şi 

să-ţi aşterni drum spre dreptate. Şi ca să birueşti cetăţile trebue să 
fie un plan bine chibzuit, ca să ştii cum să dai lupta şi să fie izbândă. 
Dacă s-a îndreptat lupta după un plan greşit, aproape totdeauna, eşti 
biruit, dacă nu pe toată vremea, apoi pe-o lungă durată, pentru că 
încordarea sufletului tot slăbeşte mereu şi rezultatul frumos şi mult 
dorit se depărtează. 

Dimpotrivă, lupta dusă pe un drum drept şi încoronată cu iz-
bândă încoardă sufletele şi mai tare pentru a birui toate greutăţile. 

Revoluţia rusască a trebuit să biruească cele mai grele proble-
me – naţionale şi sociale. Va să zică, democraţia rusască avea să dea 
două puternice şi crâncene asalturi. Ca aceste asalturi să aducă folos 
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şi izbândă trebuiau făcute pe o bază puternică: minte, sinceritate, 
putere şi bună chibzuială. 

Dară în trecut despre naţionalism prea puţin s-a scris pentru că 
firea rusului mai nici nu vrea să cunoască nevoile naţionalităţilor. 
Din nefericire sau fericire, chiar la începutul revoluţiei între condu-
cătorii ei s-au strecurat oameni cu puţină sinceritate, cu minte şi cin-
ste sub semnul întrebării. Acest element a apucat cârma revoluţiei în 
mânile sale şi a îndreptat-o pe drumuri rele. 

S-a apucat de chestia naţională şi nu a hotărît-o, n-a sfârşit una 
şi-a apucat să dea un grozav asalt asupra chestiei sociale, dară rân-
durile puterilor erau slabe pentru că au rămas nemulţămite cu hotă-
rîrea naţională. Naţionalităţile s-au apucat singure să-și clădească 
casa lor, iar Ruşii, rămaşi singuri, au apucat drumul prăpăstiei. 

Noi Moldovenii, fiind subjugaţi, demult am sâmţit drumul nos-
tru, pentru că părinţii noştri ne spuneau necontenit despre acest 
drum. Şi la începutul revoluţiei noi îndată l-am cunoscut, şi cu cre-
dinţă în dreptate ne-am pornit pe drumul acesta mânaţi pe glasul 
neamului şi de nevoile poporului nostru. Noi am simţit şi am cunos-
cut că, numai biruind cetatea din cale poţi ataca cetatea mai îndepăr-
tată. 

Şi am biruit prima cetate! 
Dară tot glasul poporului strigă că vrea pământ şi pâne, tot gla-

sul poporului ne spune că îl înăduşă sărăcia şi nevoia, poporul 
hotărît ne spune că el vrea să fie adevăratul stăpân pe acest pământ 
Românesc şi sfânt; poporul spune, că el vrea să tae brazdele ogoru-
lui, că roada muncei să fie a lui şi fiecare să trăiască după dreptate. 

Deci sufletele şi simţirile noastre nu trebuie să slăbească, pute-
rile noastre nu trebue să se împuţineze. 

Dimpotrivă, noi trebuie să ştim şi să ţinem minte, că avem de 
biruit încă o puternică cetate, pe care sfărămând-o am da pământul 
în mânile plugarului, care este soarele ţării dela care se încălzeşte 
toată suflarea. De aceea simţirile şi sufletele să le încordăm mai tare: 
puterile noastre care s-au înmulţit să le organizăm bine şi să croim 
un plan de luptă bine chibzuit, după care într-un ceas bun să ne re-
pezim cu o lovitură puternică ca să fărmăm lanţul care va slobozi 
pământul aceluia căruia i se cuvine. 

Deci la muncă chibzuită şi la luptă încordată pentru ţară şi 
neam. 
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Sărbătoreasca adunare a unirii. Şedinţa istorică din 
27 Martie 1918  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 30, 1.04.1918, p. 1-2) 

Marţi, în 27 martie, toată naintea de amiazi au fost sfătuiri între 
deputaţi în cluburile (partidele) lor. Şi un partid şi altul se înarma 
pentru lupta, pe care s-o ducă în jurul marei întrebări a unirii. 

Mai mult de cât toate a avut rol frumos şi a îndeplinit o lucrare 
serioasă şi patriotică „blocul moldovenesc”, partidul cel adevărat ro-
mânesc, care de o parte trebuia să câştige dela guvernul României o 
autonomie cât mai largă pentru Basarabia, – a doua să se ţie în faţa 
celorlalte partide, cari aveau să păşească înpotriva unirii în aduna-
rea sfatului. 

„Fracţia ţărănească” a lui Ţâganco, ca şi partidul rusesc, ucrai-
nian, bulgăresc, nemţesc şi jidovăsc, – adecă toate cele streine de su-
fletul şi de binele neamului nostru, care e şi binele ţării însăşi, erau 
dinainte gata cu purtarea lor. În zadar li s-a dat luare aminte de mi-
niştri noştri, de dl Stere, chiar de unii soli ai României, totul era bob 
de mazere aruncaţi pe părete... Ei nu au putut fi întorşi dela ţinuta ce 
şi hotărâseră: de a fi împotriva unirii cu România! 

În urmă lucrul s-a limpizât de sâne: şi neamul moldovenesc din 
Basarabia, şi solii României, aveau să razime numai pe adevăraţii fii 
ai poporului moldovan, pe „blocul moldovenesc”, care a văzut că la 
bun lucru e poftit, şi el, cu românească inimă, a răspuns chiemării 
vremii, a sprijinit singur, dar puternic, mişcarea de unire! 

Încercările unor fruntaşi ai ţării de a face şi pe celelalte partide 
a se purta prieteneşte faţă de acest mare pas al ţării, – n-a găsit la ele 
nici un răsunet. Ele au venit la adunare gata a fi împotriva unirii. 
Cerbicia lor e groasă, închipuirea că tot ei sunt stăpâni în ţara asta, e 
viuă, şi nu vor să audă de o schimbare a lucrurilor în folosul neamu-
lui moldovenesc, cel ţinut tot napoi de cătră ei, de toţi străinii... 

Şedinţa hotărâtoare 
Lume multă umplea sala de adunări a Sfatului Ţării. Toate locu-

rile pentru ascultători erau prea îndesuite încă dela ceasul 3 după 
amiaz. La ora 4:30 se vesteşte că deputaţii ies din salele unde ţinuse-
ră încă consfătuiri în partidele lor. Ei întră, şi cu ei intră şi solii stă‑
pânirii române, miniştrii Marghiloman şi Hârjeu şi însoţitorii lor. 
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Intrarea lor în sala Sfatului Ţării noastre, e primită cu aplauze (ba-
teri în palme) îndelungate. 

După liniştire, preşedintele Inculeţ deschide şedinţa, spunând: 
„D-lor deputaţi, avem în mijlocul nostru pe trimişii stăpânirii Româ‑
niei, în cap cu ministrul-preşedinte Marghiloman, care are să ne facă 
o declaraţie ce ne priveşte de aproape. Vă rog să-l ascultaţi”. 

D-l Marghiloman urcând la tribună (masa de vorbire) îşi arată 
bucuria pentru pornirea de care află că e însufleţit Sfatul Ţării, de a 
uni Basarabia cu ţara-mamă România, – şi de aceea, înainte ca Sfatul 
Ţării să între în desbaterea acestui plan al său, pentru liniştirea su-
fletească a tuturora, arată, nu cu vorbe, ci în scris, ce puncte de învo-
ială e gata guvernul român, a le cunoaşte ca un contract al unirii, faţă 
de Basarabia. Și aci dă cetire „Declaraţiei guvernului român”, care 
spune că: 

Sfatul Ţării de acum, rămâne în lucrare pentru a îndeplini chiar 
el împărţirea pământului între ţărani, aşa după cum va găsi-o mai 
potrivită cu voia norodului. Basarabia va avea şi în viitor Sfatul Ţării 
sale, ales prin glăsuirea tuturor (vot universal) care votează budge-
tul (cumpăna veniturilor şi chieltuelilor) locului şi cercetează lucra-
rea slujbaşilor. El numeşte pe slujbaşi în oraşe, sate şi în ţară, iar 
stăpânirea numai pe cei mai înalţi. – Armata se recrutează, ca în toa-
tă ţara, pe ţinuturi. – Legile şi organizarea de azi a oraşelor şi zemst-
velor, rămân, până-ce deputaţii Basarabiei vor putea fi şi ei în parla-
mentul României. – Doi basarabeni vor întra ca miniştri în guvernul 
României. – Basarabia va trimite deputaţi după numărul locuitorilor 
ei. – Votul universal. – Libertatea persoanei, cuvântului, credinţei, 
adunărilor, a scrisului. Călcările de legi din vremile acestea de prefa-
ceri, se iartă toate. Acestea vor fi înscrise în legile fundamentale ale 
ţării. 

Dl Marghiloman roagă apoi pe deputaţi, să chibzuiască asupra 
acestui plan pe temeiul căruia stăpânirea română doreşte a se aşeza 
unirea Basarabiei. – Ar dori să aibă un vot bun dat acum de Sfatul 
Ţării, pentru-că la pacea ce se va încheia zilele astea la Bucureşti în-
tre România şi puterile ţentrale, va putea mijloci ca acele puteri ger-
mane, să recunoască şi întărească şi ele hotarele Basarabiei neştir-
bite! Dar pentru-ca desbaterile şi chibzuirile d-lor deputaţi asupra 
acestui lucru, să se facă lipsite şi de umbra unui amestec din afară, – 
d-sa şi însoţitorii d-sale, se retrag din sală. 
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Desbaterile 
Nainte-de a începe desbaterile asupra lucrului celui mare, de-

putatul Cijevschi face cunoscut, că „blocul Moldovenesc” vesel că pu-
tem avea între noi pe fruntaşul basarabean d-l C. Stere, care prin 
lămuririle sale, le-a fost de mare folos chiar în desbaterile „blocului” 
– l-au ales deputat al blocului în Sfatul Ţării! Vestirea e primită cu 
aplauze îndelungate! 

Se dă apoi cuvânt nou alesului, care ţine o vorbire mai lungă, în 
care arată toată însemnătatea pasului la care e chiemat Sfatul Ţării, 
tot binele ce se va răvărsa asupra neamului Moldovenesc prin uni-
rea cu ţara-mamă, dar şi tot ne-norocul ce ar urma pentru ei, dacă 
n-ar înţelege clipa şi ar da un vot greşit! – Şi fiind că deputaţii de altă 
limbă nu înţeleg limba românească, ba şi Moldovenii înţeleg, dure-
re!, mai bine cele spuse lor în ruseşte, – d-l Stere şi-a zis vorbirea şi 
pe ruseşte. A crezut poate, că luminează pe unii din străini a vedea 
adevărul şi a nu se mai pune în calea unui lucru cinstit şi drept. Mun-
că zadarnică. Toţi străinii au rămas tari în împotrivirea lor! 

După vorbirea d-lui Stere, preşedintele a dat cuvânt partidelor, 
să-şi arate părerea asupra marei întrebări a unirii. 

Deputatul I. Buzdugan venind la tribuna vorbitorilor, spune, că 
„blocul Moldovenesc”, cel mai puternic partid din Sfatul Ţării, a luat 
o hotărire cu privire la treaba unirii, şi hotărârea sa o înaintează Sfa-
tului Ţării ca propunere (plan), cu rugarea, ca Sfatul Ţării să o pri-
mească de a sa şi să o ridice la putere de hotărâre pentru ţara noas-
tră! 

Şi d. Buzdugan ceteşte din partea blocului, Declaraţia care e tre-
cută ca hotărâre în fruntea foii. 

Cetirea acestei declaraţii, ca propunere de unire, a fost primită 
cu tunete de aplauze însufleţite, de cătră deputaţii moldoveni şi de 
numărosul public ascultător! 

După aceasta deputatul Cijevschi, a cetit această declaraţie şi în 
ruseşte. 

Preşedintele pofteşte acum pe deputaţi a-şi spune cuvântul, da-
că au ceva de spus la această propunere. 

Potrivnicii 
S-a ridicat deputatul Ţiganco, un jumătate bulgar, jumătate altă 

porodiţă, şi în numele fracţiei ţigăncheşti, el îi zice ţărăneşti, dar după 
numele capului ei, i-se zice mai drept aşa, – vesteşte cu gură mare, că 
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fracţia sa nu poate primi propunerea moldovenilor, pentru-că Sfatul 
Ţării acesta, nu e în drept a hotărî nimic în numele porului, că nu-i 
ales de popor!... (Asta o descopere domnul Ţiganco, numai acum, dar 
pân-acum a avut Sfatul Ţării drept a hotărî despre treburile ţării! Şi 
atunci, dumnealui cu ce drept stă aci, ori numai dumnealui e bine ales 
şi „aleşii” din fracţia sa? Nu asta îl durea pe jupânul Ţiganco, ci îl ar-
dea la inimă, că vedea că vrednicii moldoveni, hotărând alipirea la 
România, ajung prin aceea a fi adevăraţii domni şi stăpâni pe ţara as-
ta, pe care pân-acum au batjocorit-o toţi ţigancocii)! 

El cere ca propunerea să nu fie desbătută şi să nu să iee hotărâ‑
re în acest lucru, până vom avea un alt sfat al ţării, ales în alt chip... 
Lumea a zâmbit de răutatea ce se vedea din toate vorbele şi mişcări-
le acestui om răuvoitor moldovenilor. 

– Deputatul Nemţilor, Leş, spune, tot cam acelaş lucru, că – n-au 
ei drept a vota unirea... Se va ţinea napoi dela vot. 

– Deputatul Bulgar Misircov, e de aceiaşi părere, numai o „Con-
stituantă” (sfat anume ales în acest scop), ar fi în drept a hotărî acest 
lucru. De aceea ei – nu vor vota (glăsui). 

– Deputatul Ucrainienilor e de aceiaşi părere. Nu se poate vota. 
– Frumos şi din inimă a grăit deputatul Polon Dudchievici, care 

spune: înţeleg și împărtăşesc dorinţa poporului moldovean, care a 
suferit ca şi noi aceleaşi apăsări, – și de aceea în numele Polonilor, 
glăsuesc pentru unire! 

Toată sala a coperit cu aplauze (bateri din palme) însufleţite, 
cinstita declaraţie a nobilului polon! 

– Pentru Ruşi vorbeşte Greculov, tot contra votării, ca şi ucrai-
nianul şi bulgarul... Sunt tot un aluat şi au la fel de dragi pe Români... 

– Acum şeful Ţâganco, care are în partidul său şi vre-o 6-7 mol-
doveni, cere pauză (odihnă) de 10 minute, că dumnealui trebue să se 
sfătuiască oarece cu partidul. I se dă voe. Merg, se sfatuesc, vin, – şi 
atunci unul din moldoveni, Vasile Bârcă, urcând la tribună (masa 
vorbitorilor) spune: 

„Noi moldovenii din fracţia ţărănească, astăzi, în ziua cea mare 
şi sfântă pentru neamul moldovenesc, ne alăturăm la toţi moldovenii 
din Sfatul Ţării, pentru a înfăptui unirea de mulţi ani aşteptată de 
toţi Românii”!... 

Declaraţia, iscălită de Bârcă, Galiţchi, Găină, Maculiţchi şi Herţa, 
– e primită cu mari aplauze de toată sala! Căci vădea că sufletul mol-
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dovenesc tot a rămas înţelegător la glasul sângelui! 
Un deputat rus cere apoi, ca votarea (glăsuirea) asupra unirii să 

se facă închisă, în secret, nu pe faţă!.,. Că socotea rusul că aşa în as-
cuns poate vor vota mai mulţi împotriva unirii. 

Deputatul Buzdugan cere dimpotrivă glăsuire pe faţă ca să se 
ştie pe vremuri cine au fost aceia cari au făcut acest bine poporului 
Basarabiei, dar şi aceia cari sânt împotriva lui! 

Preşedintele a pus la vot, că dară cum să se facă votarea (glăsu-
irea) cea hotărâtoare, pe faţă ori în taină? 

82 de deputaţi au cerut votare pe faţă! 27 închisă, 16 nu au vo-
tat deloc. 

Văzând aceasta, dârzul Ţâganco a spus că aşa „fracţia” lui ţâga-
nească, nu va vota de fel în ascuns ar fi dat cu piciorul în sărbătoarea 
sufletelor moldoveneşti, dar pe faţă – o lasă mai pe jos... 

Votarea 
S-a început votarea asupra unirii. Era o plăcere să-i vezi pe fra-

ţii moldoveni din blocul moldovenesc glăsuind din toată inima: pen-
tru! La ei s-au lăturat şi cei 5 moldoveni din partidul lui Ţâganco, ba 
şi alţi doi: Cocârlă şi Stavri! Câte un moldovan inimos spunea: „De 
când sânt am fost pentru unire”!.. Altul dl. Ţanţu „Eu şi cu tot neamul 
meu votez pentru”!... 

Sfârşitul au fost: 
86 voturi (glăsuiri) pentru; 3 glasuri înpotrivă; 36 n-au glăsuit, 

au lipsit. 
Pe temeiul acestui vot, preşedintele, dl Inculeţ, rostește ca în-

făptuită unirea Basarabiei cu România! 
Toată sala se ridică în picioare (afară de străinii mai rânzoşi, 

cari au rămas şezând) – şi aplaudă minute întregi fericitul fapt! iar 
dintrodată se ridică câteva voci cântând „Pe-al nostru steag e scris 
unire! – şi toată sala îl cântă ca dintr-un piept. 

Declaraţia guvernului român 
În mijlocul însufleţitei vederi, întră d-l întâi – Ministru Marghi-

loman în sală, şi după liniştirea voiosului vuiet, – i-se dă cuvântul. 
D-l Marghiloman declară, că, în numele poporului român şi al 

Maestăţii Sale Regelui Ferdinand al României, cu adâncă mişcare şi 
cu falnică mândrie, ia spre ştiinţă hotărârea istorică a Sfatului Ţării 
Basarabiei vestind prin asta unită pe veci Basarabia cu România, în o 
ţară una şi nedespărţită! 
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Se închină cu smerenie înaintea îngerului păzitor al acestui 
neam, – şi apoi naintea conducătorilor acestei ţări, cari din ocârmui-
tori de ţară, se învoesc, să rămâie slujitorii unui neam... 

Declară că hotărârea adusă de Sfatul Ţării o primeşte în numele 
guvernului român, care o va ţinea şi cinsti, în litera ca şi în spiritul 
(înţelesul) ei! 

– Preşedintele Inculeţ vesteşte, că închide această şedinţă săr-
bătorească şi istorică. 

* 
Erau ceasurile 6:30 când lumea, beată de fericire, începu a se 

resfira! Ochii şi feţele tuturor străluceau de mulţumire, şi om pe om 
se săruta cu bucurie!... 

De aci lumea, în frunte cu miniştrii şi deputaţii, s-a la biserica 
Metropoliei la slujba dumnezeiască pe care o săvârşea prea sfinţia sa 
Arhimandritul Gurie încunjurat de înalt cler, – mulţâmind lui D-zeu 
de harul ce l-a slobozit azi peste Credincios norodul său... 

Clopotele viu sunau, goarnele (trimbiţele) militare voios cân-
tau, toţi se bucurau. 

– Dela biserică miniştri, deputaţii şi invitaţii, ca la 250 de per-
sona, s-au dus la o masă obştească, dată de dl întâi-ministru Marghi-
loman, în sala casei eparhiale. 

Aci s-au rostit câteva vorbiri slăvind măreţul fapt al zilei! Au 
vorbit dl dr. Ciuhureanu, spunând că crede că România, având acum 
în sine pe Besarabia, o va asculta şi pe ea şi va primi câte ceva şi dela 
ea, – că de binele întregului neam va fi astea. Închee închinând în să‑
nătatea Regelui Ferdinand, al celui mai democrat rege care a făcut 
dreptate ţăranilor dându-le pământ naintea tuturor!... 

Toţi s-au sculat in picioare aclamând pe Regele (afară de vre-o 
5-6 Bulgari şi Ruşi, cari au stat jos în chip provocător!). 

– A vorbit d-l Marghiloman, spunând că s-a încredinţat că aici e 
un popor copt și chibzuit, care poate să aducă o puternică înălţare şi 
în ţara românească veche! 

– D-l Inculeţ vorbeşte pentru o nouă unire: cea-a ţărănimii de 
aici cu cea din țara-mamă – ca amândouă împreună să ridice la feri-
cire Ţara Românească mărită! 

– Preşedintele Marghiloman având să plece la tren, masa s-a ri-
dicat şi d-sa şi-a luat rămas bun dela toţi cei de faţă, strângându-le 
mâna pe rând. 



304 

Aşa frumos, s-a petrecut marea zi de 27 martie 1918 în inima 
Basarabiei, la Chişinău. 

Vom da încă amănunte înălţătoare de inimi. 
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Cum s-a făcut «Unirea»  
(Glasul Moldovenesc, Bălţi, anul I, nr. 3, 1.04.1918, p. 1) 

Mai iute decât am gândit s-a făcut mult dorita unire a ţării noas-
tre cu România. La 27 a lunei Martie a hotărât «Sfatul ţării» din Chi-
şinău în numele ţării întregi (după cum l-am rugat şi noi Bălţenii) să 
se facă unirea mântuitoare cu ţara mamă. 

Pentru ca norodul nostru să înţeleagă mai bine cum s-a făcut 
acest lucru vajnic de mare folos pentru el, vom arăta mai la vale pe 
ce temelie sau fundament s-a aşezat această unire. 

1. «Sfatul ţării» din Chişinău rămâne şi mai departe în fruntea 
ţării, având grijă să ducă la bun capăt şi după nevoile şi cererile no-
rodului, împărţirea pământului. Stăpânirea (de acum încolo cea ro-
mânească) va întări tot ce va face Sfatul ţării în treaba pământului. 

2. Basarabia îşi păstrează autonomia, adică dreptul de a se câr-
mui singură şi pe viitor, având pentru aceasta în fruntea ei «Sfatul 
ţării», care de acum înainte se va alege prin glăsuire obştească, 
dreaptă şi tainică de către ţara întreagă. 

3. «Sfatul ţării», care va îngriji de gospodăria Basarabiei, va 
avea aceste drepturi: a) va însemna prin glăsuire bugetul, adică pa-
ralele pentru cheltuielile gospodăriei din țară; b) va controla, adică 
va cerceta cum lucrează toate zemstvele ţinutale şi cele ale târguri-
lor; c) va însemna oamenii cari vor sta în slujba ţării. 

4. Recrutarea (naboru) se va face aşa ca ţara să aibă oştirea ei. 
5. Legile (zacoanele) de până acuma şi toată aşezarea gospodă‑

riei ţării (zemstvele) rămân cum au fost. Ele vor putea fi schimbate 
de parlamentul românesc numai după ce vor intra în acest parla-
ment şi deputaţi (delegaţi) trimişi de Basarabia. 

6. Drepturile noroadelor mai mici la număr din ţară vor fi băga-
te în samă. 

7. În sfatul de miniştri românesc vor intra şi doi miniştri basa-
rabeni, pe cari acuma îi va însemna «Sfatul Ţarii»; pe viitor ei vor fi 
aleşi din rândul deputaţilor basarabeni din parlamentul românesc. 
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8. Basarabia va avea în parlamentul român un număr de depu-
taţi, potrivit cu mulţimea norodului din Basarabia. Ei vor fi aleşi prin 
glăsuire obştească, dreaptă şi tainică. 

9. Toate alegerile viitoare în Basarabia (pentru voloste, zemst-
ve, parlament şi altele) se vor face pe temelia (fundamentul) glăsui-
rii obşteşti, drepte şi tainice. 

10. Constituţia (adică legile sau zacoanele, cari stau la funda-
mentul ţării), vor chezăşlui slobozenia tiparului (pecetluirii de gaze-
te şi cărţi), slobozenia cuvântului, a credinţei (bisericei în care se în-
chină fiecare norod), a adunărilor (zasiedaniilor) şi toate celelalte 
slobozenii obşteşti. 

11. Toate greşelile şi călcările de lege (zacoane) din pricini poli-
tice, cari s-au făptuit în vremile tulburi din urmă, sânt iertate. 

Acela, care citeşte această învoială înţeleaptă făcută între Sfatul 
ţării şi ocârmuirea românească, va înţelege uşor că s-a făcut un lucru 
bun şi folositor pentru norod. 

Basarabenii nu şi-au vândut nici drepturile, nici slobozenia, 
câştigate prin revoluţie şi nici cinstea. Iar ocârmuirea (guvernul) 
românesc nici nu le-a cerut aşa ceva. Au fost numai svonuri minci-
noase, stârnite de duşmanii noştri, că românii vin să ne iee tot ce 
avem mai scump. Dar glasul viclean al duşmanului a răsunat în pus-
tiu şi n-a fost în stare să oprească pe fata înstrăinată să se lipească 
de sânul mamei sale bune. 

De acum înainte trebue să începem o viaţă nouă şi spornică, 
având încredere atât în ocârmuirea românească, cât şi în Sfatul ţării, 
în care stau oamenii înţelepţi şi cu inimă pentru norod. 

Să ascultăm glasul lor înţelept şi D-zeu ne va blagoslovi! 
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I. Mateiu, România şi Unirea  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 61, 1.04.1918, p. 1) 

Unirea de la Chișinău, vine în cele mai grele împrejurări pentru 
neamul nostru. 

Deşi cunoscătorii Basarabiei de azi îşi dădeau seama, că acest 
act istoric intrase în conştiinţa Moldovenilor cu puterea marilor ne-
cesităţi organice, că pentru ţara dintre Prut şi Nistru unirea se ridi-
case la valoarea unei axiome politice, totuşi puţini prevedeau 
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precipitarea faptelor spre marea țintă a stăruinţelor noastre. 
Ziua de 27 Martie prin măreția ei a mișcat cu atât mai mult su-

fletele româneşti, cu cât ea intervenea într-o supremă stare de dure-
re întunecată, ce frământa România. 

Căci pe cine nu va sgudui până în cele mai adânci simţiri trage-
dia grozavă, în care se zbate astăzi sub puterea oarbă a fatalităţii, ţa-
ra credinţelor şi nădejdilor noastre? 

Cine n-a plâns în taina nopților de iarnă tristă, nenorocirea fără 
margeni, care s-a coborât, peste orice închipuire omenească, asupra 
unui popor de luptă şi de jertfa seculară? 

România îndrumată de poruncile unei tradiţii istorice, înteme-
iată pe conştiinţa națională a atâtor generații luptătoare, intrase în 
vârtejul sângeros al lumii să-şi afirme un drept şi să-şi îndeplinească 
o datorie, la care o chemau de veacuri suferinţele istovitoare ale fii-
lor săi înstrăinaţi. 

Şi tocmai în conștiința dreptății pe care o înfăţişă idealul ei isto-
ric, a îndrăznit să-şi pună în cumpăna primejdiei, însăşi existenţa sa 
de Stat, alcătuit cu preţul unor lungi și îndelungate jertfe. 

Legitimitatea revendicărilor sale se întindea deopotrivă şi pes-
te Carpaţi şi peste Prut. Şi dacă armele româneşti nu şi-au îndreptat 
avântul lor eroic deodată în ambele direcţiuni, cauza se ştie că era 
dată în jocul orb al politicei europene, care ne-a târât prin fatalitatea 
împrejurărilor alăturea de Rusia ţaristă, de unde ne-au venit în tre-
cut atâtea umiliri şi nenorociri. 

Aşa s-a întâmplat, că jertfele noastre extreme ca şi gloria răz-
boinică smulsă cu atâta strălucire în văile Moldovei, să ne aducă nu 
bucuria izbânzii, ci durerea celei mai zdrobitoare îngenunchieri la 
care a putut fi condamnată o ţară şi un popor luptător. 

Cu laurii biruinţei în vârful baionetelor însângerate. România 
părăsită şi vândută îşi întinde astăzi mânile desarmate pe crucea 
răstignirii... 

În suferinţa ei se răsfrânge tot dramatismul biblic, pe care lu-
mea creştină îl retrăeşte acum în amintirea patimilor lui Crist... 

Un neam întreg se simte astăzi acolo unde plângea odinioară în 
furtuna tăriilor cutremurate, durerea apostolilor şi jalea mironosiţe-
lor. 

Tragedia sfâşietoare a Golgotei, pluteşte astăzi peste cuprinsul 
îndoliat al pământului românesc. 
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În această atmosferă de sugrumare sufletească, de surpare a 
credinţelor şi năruire a idealurilor, se iveşte unirea de la Chişinău. 

Actul de la 27 Martie, aduce un isvor de răcorire în frigurile de 
moarte, cari zguduie un pământ şi un popor copleşit de cruzimea ce-
lor mai triste împrejurări. 

Unirea vine în întunerecul sufletelor noastre, ca o mângâiere 
duioasă, chemată să domolească prin farmecul ei zbuciumul nemăr-
ginit al unei ţări nenorocite. 

România îngenunchiată s-a bucurat şi cu lacrimile durerii în 
ochi a sărbătorit în ziua de 30 Martie, întoarcerea Basarabiei la sâ‑
nul maicei sale. 

Şi în toţi desnădăjduiţii, va fi tresărit din nou puterea credinţii 
clătinate. Unirea înfăptuită n-a fost pentru ei numai o simplă faptă 
de încurajare morală ci mai presus de ea una de pozitivă stimulare 
politică şi naţională. 

Solia înălţătoare de la Chişinău constitue pentru România pre-
ludiul sigur al realizării idealului naţional, pe care l-am udat cu sân-
gele şi lacrimile noastre. 

159 

I.M. [I. Mateiu], De vorbă cu dl Ciugureanu  
(România nouă, Chișinău, anul I, nr. 62, din 3.04.1918, p. 2) 

Astăzi am avut onoarea să fiu primit de d. prim-ministru al Ba-
sarabiei într-o audienţă mai lungă. Convorbirea s-a desfășurat în ju-
rul unor chestiuni de actualitate. Am întrebat pe d. ministru asupra 
zvonului cu privire la schimbarea de guvern şi trimiterea celor doi 
miniştri ca reprezentanţi ai Basarabiei în Guvernul României. 

D-sa mi-a răspuns că, în adevăr, chestiunea aceasta se va pune 
în discuţie chiar astăzi în şedinţa Blocului moldovenesc. 

Guvernul basarabean se va schimba, având să fie compus nu-
mai din moldoveni cu adevărate sentimente naţionale. 

Noul guvern va fi pus sub conducerea dlui I. Pelivan, ca minis-
tru președinte, a cărui persoană constituie o garanţie deplină. 

Ce privește pe cei doi reprezentanți în guvernului românesc, 
Blocul moldovenesc e de părere să trimită pe d. I. Inculeţ şi dr. Ciu-
gureanu. 
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Locul dlui Inculeţ ar fi să-l ia d. Constantin Stere ca preşedinte 
al Sfatului Țării. 

Asupra problemei agrare, d. Ciugureanu a spus că Sfatul Ţării 
va rezolva-o în conformitate cu nevoile poporului. Principiul e: pro-
prietatea individuală şi răscumpărarea. Ţăranul va primi cel puțin 
atâta pământ cât îi trebuie pentru trai şi cel mult atâta cât poate lu-
cra însuşi, fără muncitori străini. 

Organizarea vieții administrative se va face cu respectarea au-
tonomiei și a principiului național. Ea va merge treptat fără a obijdui 
funcționarii care întâmpină greutăți în întrebuințarea limbii române. 

Dl Ciugureanu a repetat şi de astă dată că ardelenii şi bucovi-
nenii refugiați pot fi de mare folos în organizarea Basarabiei şi gu-
vernul basarabean va face totul spre a le da teren de muncă. 

Relativ la raporturile dintre guvernul basarabean şi cel româ‑
nesc, d. Ciugureanu a declarat că ele vor fi cât mai strânse. Repre-
zentanții basarabeni vor veghea ca să fie respectate toate condițiile 
statorite în actul de unire. 

Întrebat, în fine, asupra impresiilor dobândite la Iaşi cu ocazia 
sărbătoririi unirii, d. Ciugureanu a vorbit în cuvinte de avânt. Popo-
rul românesc – căci am văzut reprezentate toate clasele – a dovedit 
un patriotism admirabil, care la ruşi e necunoscut. Bucuria pentru 
unirea făcută era sinceră şi simţită. Iar M.S. Regele Ferdinand și în-
treaga familie regală ne-a încredinţat definitiv că este condus de cele 
mai curate simţiri democratice. 

Vedem în Rege cea mai bună garanție că reformele agrare vor fi 
înfăptuite nu numai dincolo de Prut, ci şi aici în Basarabia, așa cum 
cer interesele țărănimii. Această convingere ne-a făcut să-l numim 
cu atâta însufleţire: Regele ţăranilor. 

Și cred că e o datorie de onoare pentru noi toţi şi pentru 
d-voastră în special să stăruiți necontenit în gazetă asupra familiei 
noastre regale, înfățișând-o Basarabiei ca cea mai democratică di-
nastie din lume. 
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I. Nistor, Profesor universitar, Membru al Academiei Române, 
Însemnătatea zilei de 27 Martie  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 62, 3.04.1918, p. 1) 

În această zi memorabilă s-a proclamat unirea Basarabiei cu 
Ţara-mamă. Proclamarea aceasta constitue unul din cele mai mari, 
mai remarcabile şi mai fericite evenimente din întreg trecutul nea-
mului nostru. Ferice de fraţii basarabeni cari din prisosul însufleţirii 
şi dragostei lor de neam şi ţară au împletit din nou legăturile fireşti 
dintre Basarabia şi România, cari cu 100 de ani în urmă fuseseră 
destrămate de ghiarele prădalnice ale vulturului din Ural. Destrăma-
te zic, fiindcă fraţii basarabeni dovedesc prin vorba şi fapta lor că 
aceste legături nu fuseseră rupte nici odată de istov în ceeace priveş‑
te sufletul şi gândul lor. Ferice de noi toţi câţi ne-am învrednicit de a 
fi martori oculari la această mare şi înălţătoare afirmaţie naţională. 

Actul dela 27 Martie s-a înscris cu litere de aur în istoria nea-
mului. Rămâne în sarcina istoricilor de mai târziu, când se vor cu-
noaşte amănuntele frământărilor şi luptelor ce i-au premers de a-l 
pune în cuvenita legătură cu întreaga noastră desvoltare istorică şi 
de-a-l aprecia după merit împreună cu făuritorii lui. De astă dată 
vom încerca să facem numai câteva observaţii generale. 

Pentru a putea găsi în istoria noastră un act de însemnătatea 
politică a celui dela 27 Martie 1918, trebue să ne întoarcem cu gân-
dul cu multe veacuri înapoi, până în zilele lui Alexandru cel Bun, care 
a alungat pe Tătari peste Nistru şi a aşezat hotarul ţării sale dealun-
gul acestei ape. Dară întregirea hotarului Basarabean n-a ţinut mult, 
căci curând după aceea Tătarii în tovărăşie cu Turcii năvăliră cu pu-
teri unite asupra Moldovei, îi ştirbiră hotarele dinspre răsărit răpind 
Cetatea-Albă, Teghinea, Bugeacul şi Hotinul, până ce, în cele din ur-
mă, veni Rusia ţaristă spre a rupe din trupul Moldovei şi celelalte ţi-
nuturi pe cari le mai stăpânea dincoace de Prut. 

Dară ceace s-a pierdut rând pe rând, bucată de bucată, s-a re-
dobândit deodată prin marele act istoric la 27 Martie. Hotarele Mol-
dovei, ştirbite şi îngustate, s-au întregit deodată şi undele Nistrului 
scaldă astăzi ca şi în vechime ţermul Basarabiei izbăvite de robie. Să-
riţi Codreni, săriţi Orheieni, Soroceni şi Hotineni, cu paşi repezi pă‑
şiţi la Nistru spre a face strajă la vechiul hotar după pilda moşilor şi 
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străbunilor voştri cari dela 27 Martie încoace se odihnesc în pămân-
tul desrobit.  

În ziua de 24 Ianuarie 1859 s-a îndeplinit un act asemănător cu 
cel dela 27 Martie 1918. Atunci s-a făurit unirea Moldovei şi a Ţării 
Româneşti într-un stat naţional – România modernă. Unirea aceasta 
s-a pregătit şi s-a înfăptuit de către un mănunchi de boeri munteni şi 
moldoveni cari erau însufleţiţi de cea mai înflăcărată dragoste de 
neam şi luminaţi de cel mai curat patriotism. Realipirea Basarabiei 
la Patria-mamă s-a nregătit şi s-a înfăptuit de ţărănimea basarabea-
nă, prin fruntaşii şi împuterniciţii ei. 

Aceasta înseamnă un mare pas înainte în desvoltarea conştiin-
ţei naţionale. „Ne unim cu plugarii români de peste Prut” – a excla-
mat un ţăran, votând pentru unire. Cuvintele acestea spun mai mult 
decât cărţi întregi. Ele dovedesc că nu este vorba de o atingere a 
crengilor şi vârfurilor celor mai înalte de copaci din acelaş codru, le-
gănate de acelaş vânt regenerator, ci de o împleticire trainică a rădă‑
cinilor ce-şi trag hrana din aceaș ţernă, rădăcini din cari vor răsări 
aceleaşi mlădiţe şi se vor desvolta în acelaş fel şi or aduce aceleaşi 
roade. 

După glorioasele zile dela Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, în care 
s-a afirmat în mod aşa de săvârşit puterea de viaţă a neamului nos-
tru, urmară clipe de crudă decepţiune. O adâncă mâhnire cuprinse 
sufletele noastre, văzând că fară vina noastră fatalitatea ne urmăria 
în mod aşa de năprasnic. Atuncea mulţi slabi de înger începură să se 
clatine în prezenţa lor. Era nevoe de un reconfortant pentru sufletele 
descurajate. Și pe acesta ni-l dădură fraţii basarabeni, prin ţinuta, 
vorba şi fapta lor hotărâtă dela 27 Martie. Pentru aceasta ei merită 
recunoştinţa neamului întreg. 

Povestesc bătrânii că ceasurile despărţirii la 1812 au fost de 
nespusă jale şi plângere. De prin sate şi de prin târguri curgea noro-
dul săptămâni întregi în cete nesfârşite, spre Prut, pentru a-şi lua zi-
ua bună dela părinţi, fraţi, prieteni şi cunoscuţi cu cari până atunci 
vieţuiseră împreună. După 100 de ani de despărţire s-au frânt lanţu-
rile robiei şi Basarabenii se întorc slobozi la fraţii lor. Jalea dela 1812 
s-a schimbat în bucurie obştească. 
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[Onisifor Ghibu], Serbarea Unirii la Iaşi – 30 Martie 1918  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 62, 3.04.1918, p. 1-2) 

În aşteptarea miniştrilor basarabeni 
De un an şi jumătate încoace Iaşul n-a avut decât o singură zi de 

mare bucurie, ziua de 8 Iunie 1917, când de peste Prut i-au venit cei 
dintâi ostaşi ardeleni. 

De mult nu mai fusese bucurie în oraşul Unirii şi al Doliului na-
ţional, de mult nu se mai arboraseră pe străzi steaguri cu colorile nă-
dejdilor neamului întreg. Dela retragerea dureroasă din Muntenia 
Iaşul a fost într-un neîntrerupt doliu, până la ziua aceea care venia 
să dovedească înaintea tuturor că fiii neamului vor să pecetluiască 
cu vieţile lor ţara de mâne a noastră a tuturor. Şi atunci, la 8 Iunie, a 
fost veselie şi fericire. Străzile s-au împodobit cu steagurile tricolore, 
după cari ani de zile oftaseră bieţii prizonieri prin întinsurile Rusiei, 
şi în faţa statuii lui Vodă Cuza s-a jucat hora Unirii în lacrimile de fe-
ricire a zeci de mii de oameni. 

De atunci până azi străzile oraşului au fost lipsite de podoaba 
steagurilor ţării. Vremea din urmă vorbea doar cel mult de steaguri 
negre, de durere... 

Şi iată, în mijlocul nefericirii neamului şi a ţării, iată o zi de uita-
re a suferinţelor, o zi ca’n vremurile cele mai bune cu putinţă. 

Ziua de 30 Martie avea să fie o zi istorică: membrii guvernului 
fostei Republici moldoveneşti vin la Iaşi pentru a aduce la cunoştinţa 
publică a Ţării şi a Regelui, Unirea Basarabiei cu România. Cu toţii au 
uitat la auzul aceste veşti, năcazurile şi au dat drum bucuriei. Des de 
dimineaţă cetăţenii Capitalei au putut ceti pe zidurile oraşului un 
manifest prin care se aducea la cunoştinţa tuturor venirea înalţilor 
oaspeţi. 

Primirea acestor oaspeţi avea să se facă după programul publi-
cat şi de noi la timp. 

Deşi zi de lucru, lumea îşi uitase de treburi şi mii şi mii de oa-
meni alergau de dimineaţă spre gară ca să vadă ceeace nici odată nu 
mai văzuse şi nici nu crezuse să vadă: un guvern românesc dintr-o ţa-
ră înghenunchiată până aci. Pe tot parcursul drumului – armată, 
steaguri naţionale, ordine şi însufleţire, Gara era împodobită cum 
rar se va mai fi întâmplat altădată. 
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Înainte de orele zece peronul gării e înţesat de lume: toţi mem-
brii guvernului român, o mulţime de generali şi ofiţeri superiori şi 
public militar şi civil, cât numai putea să încapă. Cu toţii aşteptau cu 
răsuflarea oprită intrarea trenului în gară, şi întreaga conversaţie 
era în legătură cu cei aşteptaţi. 

Scriitorul acestor rânduri stă de vorbă cu dl. Coropceanu, depu-
tat în Sfatul Ţării care se plânge că împrejurările l-au găsit la Iaşi în 
ziua când la Chişinâu s-a proclamat Unirea, şi astfel dsa n-a putut să 
spuie acolo unde trebuia magicul cuvânt: pentru. Îl interesează mult 
cei prezenţi şi după ce-i arăt pe bărbaţii de stat, dânsul observă: 

Toţi miniştrii români sunt oameni mai mult bătrâni decât ti-
neri. Iată la noi toţi miniştri sunt oameni tineri, ceeace e mai bine – 
Cetind programul serbării dl. Coropceanu zice: Eu n-am haine cum 
cere porunca: redingotă sau jachetă. Noi democraţii nu dăm aşa 
mult pe haine... 

Sosirea trenului. Întâlnirea 
Iată şi trenul, primit de toţi cu aclamaţii, D-l Inculeț se vede cel 

dintâi din vagon. Cu obişnuita şapcă rusească pe cap, dar încolo îm-
brăcat în haine europene preşedintele republicii democratice face 
impresia omului care nu prea dă mult pe înfăţişarea din afară. Iată şi 
Halippa, deasemenea fără nici o pretenţie în îmbrăcăminte. Minis-
trul Codreanu e în uniforma rusească de inginer, ministrul Erhan 
poartă şapca rusească de profesor, numai cel de războiu, d-l Brăescu, 
apare în uniformă de general român. Ministrul de finanţe, d-l Ioncu, 
cu pardesiu nou şi pălărie în locul obişnuitei şepci ruseşti face o im-
presie mult mai bună ca de obiceiu. Lipseşte simpaticul miniştru de 
externe Pelivan, care e într-un spital din Iaşi unde tocmai fusese 
operat cu o zi înainte; lipsesc şi deputaţii unionişti cari au luptat cu 
atâta însufleţire pentru marele act, ca Ţanţu, Crihan, Buzdugan, Ma-
re, Gafencu, Codreanu ş.a. În schimb a venit ministrul ucrainean Sa-
venco şi cel polon Podvinschi ministru de control, Arhimandritul 
Gurie dă de pe scările vagonului binecuvântarea. 

Întâlnirea celor două guverne româneşti a fost mişcătoare, cum 
nici nu se putea altfel. O astfel de scenă n-a mai avut niciodată loc în 
viaţa neamului, şi de aceea ea întrecea obişnuitele forme de paradă 
şi de formalităţi. Cuvântări nu s-au ţinut, dar nu n-a fost nevoie de 
ele, căci vorbiau destul de grăitor lacrimile de bucurie şi strângerile 
de mână făcute cu atâta efuziune. 
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Un lung şir de automobile se formează şi îşi ia drumul spre mi-
tropolie, unde avea să se facă un Tedeum. Străzile dela gară şi până 
la Mitropolie sunt tixite de o lume imensă. Companii de soldaţi în ţi-
nută de campanie ţin ordinea într-un mod impunător. Pe amândouă 
marginile străzilor erau parcă nişte ziduri de baionete şi de piepturi 
oțelite. Figurile bronzate ale vitejilor apărători de ţară făceau să-ţi 
tresalte sufletul de bucurie sfântă. 

În piaţa Unirii statuia înfăptuitorului Unirii dela 1859 se ridica 
maiestos. E a doua zi mare pe care o trăeşte, după cea de la 8 Iunie 
1917. Şi cine ştie dacă ziua a treia fi și cea mai mare, nu va avea loc 
tot în Iaşi, şi dacă hora Unirii depline nu se va juca tot aici, în jurul 
statuei de bronz a omului simbolic?... 

La Mitropolie 
Fusesem de multe ori la slujba dela mitropolia din Iaşi, dar 

niciodată ea nu mi-a mers la inimă ca în această zi, care este fară în-
doială cea mai mare zi din viaţa generaţiei de astăzi. 

O atmosferă de solemnitate rară. Lume nu tocmai multă (căci 
nu se putea intra decât cu invitaţie): Familia domnitoare, guvernul 
român şi cel basarabean, reprezentanţii vieţii politice din diferite 
partide, funcţionarii superiori, ofiţerimea superioară şi o seamă de 
conducători ai vieţii publice. În altar, îmbrăcaţi în haine strălucitoa-
re: mitropolitul Pimen, arhiereii Antim şi Alexe, arhimandritul Gurie 
din Basarabia, şi câţiva preoţi cari încep cea mai frumoasă dintre 
slujbe. Regele, însoţit de AA. LL. RR. Principele Carol şi Nicolae, în 
dreapta, M.S. Regina cu Principesele Elisabeta și Mărioara în stânga, 
stau adânciţi în simţimintele de evlavie stârnite de măreţia zilei și de 
neîntrecuta frumuseţe a slujbei. Pe toate feţele era bucurie, în care 
se amesteca însă şi o undă de tristeţe... 

Din icoana de pe părete răsărea plină de învăţământe Răstigni-
rea Domnului. Vederea ei te ducea fără sâ vrei, cu gândul la răstigni-
rea pe nedreptul a neamului nostru. Și numai nădejdea că Răstignirea 
e urmată de Înviere, făcea să nu ţi se întunece cu totul bucuria zilei. 

Nu era nimeni în aceste clipe care să nu fi simţit în sufletul său 
întreaga tragedie a neamului. Când privirea mi se opria asupra lui 
Inculeţ, Ciuhureanu sau Halippa, sufletul meu vedea îndărăt pe toţi 
luptătorii noştri de veacuri: Horia, Iancu, Bărnuţiu, Mureşanu, până 
la Maniu, Vaida, Vlad ş a. cari şi au trăit şi au luptat cu gândul la o zi 
mare, care totuşi trebuie să vie odată... 
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Pe dinaintea mea treceau toate clipele crunte din suferinţele 
părinţilor şi fraţilor noştri: uciderea lui Mihaiu Viteazul pe Câmpia 
Turzii, tăierea pe roată a lui Horia la Alba Iulia, înebunirea lui Iancu, 
procesul Memorandului cu zeci de ani de închisoare şi osândiţii la 
moarte în anul 1916: advocatul Zaharie Munteanu, R. Popescu, Dan, 
părintele Bica şi toţi ceilalţi mucenici a căror moarte nu poate fi za-
darnică. Sufletul nostru, care vede împlinită ca din senin mântuirea 
Basarabiei, simte că dreptatea trebue să vie pentru toţi, mai curând 
sau mai târziu. 

Slujba Dumnezeiască picura ca un balsam alinător peste inimile 
noastre rănite. Nici odată parcă n-am simţit atât de nestrămutat 
adevărurile Scripturii ca de astădată. 

Căci cuvintele Ei erau în adevăr cuvinte sfinte şi vecinice. 
Şi când, înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Pimen a cetit cu glas 

înalt şi răspicat Evanghelia, sufletele noastre au simţit uşurare. Cu-
vintele ei ne făceau să înţelegem că suferinţele noastre vor fi alinate 
şi în ceasul cel mare pe care îl va voi Domnul, va fi o turmă şi un păs-
tor. Toate trec, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. 

Şi iată cuvântul Domnului, care a răsunat din gura mitropolitu-
lui Moldovei, în ziua unirii desăvârşite, la 30 Martie: 

„Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: prin mine de va intra cineva, se va 
mântui şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. 

Furul nu vine, fără numai să fure şi să junghie şi să piardă: eu 
am venit ca viaţa să aibă şi mai mult să aibă. 

Eu sunt păstorul cel bun: păstorul cel bun sufletul său îşi pune 
pentru oi. 

Iar năimitul şi care nu este păstor, căruia nu sânt oile ale lui, 
vede lupul venind şi lasă oile şi fuge: şi lupul le răpeşte pre ele, şi ri-
sipeşte oile. 

Năimitul fuge, că năimit este şi nu îi este lui grija pentru oi. 
Eu sunt păstorul cel bun, şi cunosc pre ale mele, şi mă cunosc 

de ale mele. 
Precum mă cunoaşte pre mine Tatăl şi eu cunosc pre Tatăl: şi 

sufletul meu îmi pun pentru oi. 
Şi alte oi am, care nu sânt din staulul acesta; şi pre acelea mi se 

cade a le aduce şi glasul meu vor auzi; şi va fi o turmă şi un păstor. ” 
(Evanghelistul Ioan, cap. IX v. 16-21) 
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Câtă nădejde toarnă în suflete cuvântul vecinic al Domnului! 
Fără el viaţa noastră ar fi lipsită de razim şi noi am cădea doborâţi 
sub povara grelelor nenorociri ce ne vin peste cap. 

Rugăciunea ocazională a mitropolitului e atât de potrivită! 
La sfârşitul ei, feţele tuturora sunt parcă mai înviorate, sufletele 

mai întărite. Umbra de durere din privirea Regelui şi a Reginei parcă 
s-a mai şters şi cu toţii părăsim lăcaşul Domnului cu sufletul întărit. 

Cine e Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumne-
zeu carele faci Minuni. 

Corul mitropoliei, admirabil, neîntrecut, varsă, ca o ploaie de 
melodii cereşti simţiminte sfinte în suflete, şi cu ele părăsim în evla-
vie Biserica. 

Recepţia dela Palatul Metropolitan 
Familia regală şi înalţii demnitari trec apoi din biserică în pala-

tul mitropolitan la recepţia care era hotărâtă în program. M.S. Rege-
le, M.S. Regina, Principii şi Principesele se întreţin vreme de o jumă-
tate de oră cu cei de faţă, în special cu miniştri basarabeni. Era un 
moment foarte interesant, să-i vezi pe republicanii de până eri dis-
cutând cu Capul încoronat al ţării, într-un chip cu totul plăcut. Între 
Rege şi miniştri, basarabeni s-a format repede o atmosferă priete-
nească. Nu era regele formalităţilor reci şi ţapene, ci regele democrat 
care ştie să preţuiască pe miniştri democraţi ai ţării cele nouă. M.S. 
Regina şi A.L.R. Principele Carol şi Principesele de asemenea s-au în-
treţinut într-un chip foarte atrăgător cu toţi miniştrii, inclusiv d. C 
Stere, care a fost primit pretutindenea la Iaşi cu un interes viu. Şi mi-
niştrii de naţionalitate străină, d-nii Savenco și Podvinschi au fost 
obiectul unei deosebite atenţiuni. 

Defilarea 
După recepţie publicul a ieşit în faţa mitropoliei, unde a avut 

loc defilarea trupelor. Într-o frumoasă rânduială au defilat regimen-
tele 1 şi 2 grăniceri, 9 vânători, în frunte cu viteazul colonel Rasovi-
ceanu care a oprit năvala duşmană la Mărăşeşti, şi două baterii de 
artilerie. Prezentarea maiestoasă a nebiruiţilor noştri soldaţi a făcut 
o adâncă impresie asupra tuturor, dar mai cu seamă asupra bărbaţi-
lor noştri politici veniți decurând dela Bucureşti. Desigur că în sufle-
tele lor se va fi mişcat mândria de neam că cu toată vitregia vremuri-
lor, România se poate prezenta astăzi cu o astfel de oaste ca ar face 
fala oricărei ţări din lume. 
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Spre Palatul regal 
După defilare Familia regală şi membri celor două guverne au 

plecat cu automobilele spre Palatul regal, unde a avut loc un prânz. 
Pe tot parcursul drumului o lume nesfârşit de numeroasă a însoţit 
pe fraţii basarabeni în zgomotoase aclamări de Trăiască Basarabia; 
Trăiască România Mare! Lumea se bucura de bucuria zilei, dar sim-
ţia că ea nu poate fi deplină, că mai rămâne de nădăjduit şi de luptat 
şi de suferit. 

Prânzul dela Palat 
A fost ca în familie. Republicanii, cari credeau că toţi Regii sunt 

ca ţarul Nicolae, s-au încredinţat că Regele României unite e un om 
tot aşa de puţin pretenţios ca şi oricare soldat al ţării, că principele 
Carol e admirabil, că Regina e un suflet superior de femee şi de ma-
mă a ţării şi că principesele sunt cele mai preţioase odrasle ale nea-
mului. Cu toţii sunt străbătuţi de duhul ţării, de durerile şi de nădej-
dile mari ale poporului. 

În cursul mesei M.S. Regele a spus următoarea cuvântare plină 
de înţeles: 

Toastul Regelui 
Vă salut azi pe voi, fraţi de peste Prut. 
Voi sunteţi aceia cari aţi înţeles sentimentul ce de mult domnia în 

inimile fraţilor noștri moldoveni ai Basarabiei; l-aţi înţeles aşa de bine 
că azi putem vorbi unii cu alţii şi ca fraţi şi ca prieteni. 

Sărbătorim astăzi înfăptuirea unui vis care de mult zăcea în ini-
mile tuturor românilor de dincoace de apele Prutului. 

Din graniţă aţi făcut punte, unindu-vă cu Ţara-Mamă, şi de aceea 
vă zic: bine aţi venit între noi! 

V-aţi alipit în timpuri grele pentru Ţara-Mamă, ca copil tânăr, 
însă cu inima adevărat românească. 

Salutăm în voi o parte frumoasă a unui vis care nici odată nu se 
va şterge. 

De aceea ridic azi paharul meu în sănătatea fraţilor noştri, îm-
brăţişaţi de Mine cu aceiaşi căldură a dragostei părinteşti. 

Trăiască copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic al Români-
ei-Mari! 

La această cuvântare a răspuns dl. I. Inculeţ astfel. 
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Toastul d-lui Inculeţ 
Sunt foarte fericit că eu, în calitate de representant al poporului 

român de peste Prut, am căderea să aduc M.V. vestea unirii poporului 
basarabean cu Ţara noastră Mamă. 

A fost un gând vechiu al nostru pe care astăzi, prin noi, îl vedem 
cu mare bucurie realizat, rămânând acum după înfăptuirea unirii să 
luptăm pentru realizarea dorinţelor porului nostru şi în deosebi a ţă-
rănimii noastre. 

În această privinţă M.V. a binevoit a ne da cea mai frumoasă pildă. 
Gestul M.V. a avut un ecou mare în ţărănimea basarabeană care, 

aclamând pe M.V. îl numeşte „CRESTIANÎI COROL” (Regele Ţăranilor). 
Trăiască M.S. Regele, M.S. Regina cu întreaga dinastie! 
 
Însufleţirea naţională a fost atât de puternică în cursul mesei, în-

cât vice-preşedinţele Sfatului Ţării, dl. P. Halippa nu s-a putut stăpâni 
de a nu-i da expresiune într-o scurtă dar puternică cuvântare, pe care 
a spus-o de pe balconul Palatului către publicul mare adunat în faţa 
Palatului, unde ieşise familia regală şi membrii celor două guverne. 

Cuvântarea d-Iui P. Halippa 
Fraţilor, am venit aici să vă spun, că de azi înainte Basarabia e 

unită pe veşnicie cu România, ca doua surori bune. 
De acum cu puteri unite, România năzueşte la un ideal mare: 

unirea tuturor Românilor. 
Fericită dinastia, care a împlinit acest act sărbătorit azi, și mai 

fericită când va izbuti să facă România Mare. 
Ce mişcător moment, să vezi pe basarabeni agitându-se pentru 

idealul întreg a neamului. 
Ei aduc cu ei nu numai săvârşirea unirii ţării lor, ci şi hotărârea 

de a lupta deacuma înainte pentru întregirea deplină a neamului. Fie 
binecuvântate aceste ceasuri fericite! 

Hora unirii 
Între aceea în Piaţa Unirii începuseră să cânte muzicele militare 

şi lumea s-a avântat în Hora Unirii împrejurul statuei lui Cuza-Vodă. 
Deodată ies spre piaţă și Principele Carol cu Principesele, şi membri 
celor două guverne şi se prind cu toţii în horă cu soldaţii şi cu cetă‑
ţenii României mărite. E o privelişte cum nu se poate mai frumoasă, 
pe care n-o tulbură decât amintirea durerii deacum a ţării şi a nă‑
dejdilor e încă neîmplinite. Dar credinţa că o să vie neapărat şi cea-
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sul horei celei mult aşteptate face totuş ca momentul să fie unul din 
cele mai intensiv trăite. 

La aerodrom 
După amiaz, la orele patru oaspeţii basarabeni au cercetat ae-

rodromul, unde i-a întâmpinat maiorul Adamovici, de naştere din 
Basarabia. Câţiva miniştri au făcut acolo o plimbare prin văzduh cu 
aeroplanul, apoi s-au întors în oraş. 

Prânzul dela palatul mitropolitan 
Seara la orele opt I.P.S. mitropolitul Pimen a dat o masă în cin-

stea basarabenilor, la care au luat parte şi miniştri români. Au ţinut 
cuvântări I.P.S. mitropolit, primul ministru Ciuhureanu şi ministrul 
Meissner. 

Plecarea la Chişinău 
După masă, la orele 11 seara oaspeţii au plecat spre gară, luând 

trenul către Chişinău. Ca şi la sosire şi acum la plecare i-au însoţit la 
gară o mulţime de oameni, cari şi-au arătat şi în acest chip dragostea 
pentru fraţii întorşi la sânul mamei. Despărţirea a fost mişcătoare, ca 
între nişte fraţi cari s-au dorit multă vreme unii pe alţii şi cari, ajuns 
odată să se vadă, nu vor să mai trăiască despărţiţi unii de alţii. Vor-
bele: la revedere acum nu mai însemnau ceva vag, ca de obiceiu, ci 
ele aveau înţelesul de: de acum vom fi pururea la un loc. Plecarea 
voastră e numai pe o zi, dară de-acum suntem nedespărţiţi. 

Ziua de 30 Martie 1918 este una din zilele istorice ale neamului 
nostru. Ea a pecetluit pentru totdeauna un fapt drept şi a întărit cre-
dinţa în biruinţa lucrului sfânt. 

De această zi sunt legate numele celor trei principali revoluţionari 
basarabeni: Inculeţ, Ciuhureanu şi Halippa. Numele lor de-acum a tre-
cut în cartea neamului. Ea le-a însemnat numele și așteaptă acum dela 
ei acea lungă serie de fapte mari cari să le asigure aureola vecinică 
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O. Ghibu, De vorbă cu Regele de mâine al Românilor  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 63, 4.04.1918, p. 1) 

Nimic din acea răceală şi lipsă de sinceritate care domnesc la 
curţile princiare din alte ţări. 

Atingerea atât de apropiată a familiei regale cu ostaşul român 
în cursul răsboiului, vieţuirea împreună cu el în cele mai grele clipe 
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ale ţării, identificarea deplină cu simţirea şi cu idealul neamului nos-
tru, au făcut din membrii familiei regale – şi de altfel democrate – 
nişte fiinţe cu un suflet cât se poate de deschis, de larg şi de binevoi-
tor. 

Convorbirea cu A.S.R. s-a restrâns mai mult asupra Basarabiei, 
a cărei viaţă A.S. a urmărit-o cu un interes viu mai ales dela revoluţie 
încoace. A.S.R. era bucuros de Unire, dela care aşteaptă un mare bine 
nu numai pentru Basarabia, dar şi pentru România. Democraţia, da-
că va şti să se canalizeze în formele cele sănătoase şi va ocoli exage-
rările, poate contribui în chip vădit la aşezarea pe temelii trainice a 
vieţii întregului neam. Miniştrii basarabeni i-au lăsat o impresie foar-
te bună; ei sunt simpli, neformalişti, nestricaţi, şi vor aduce în viaţa 
politică a ţării atmosfera curată a vieţii de peste Prut. Ei vor trebui să 
fie cu foarte mare băgare de seamă ca să ia din România tot ce e bun 
pentru ţara lor, dar în acelaş timp să se ferească de relele pe cari fata-
litatea istorică le-a adus în viaţa noastră de până aci. 

Păstrând sănătosul fond sufletesc al poporului, pe care influen-
ţa rusească de o sută de ani n-a izbutit să-l schimbe, şi adăpându-se 
la izvoarele culturii noastre naţionale, elementul din Basarabia va 
putea fi pentru toţi un izvor de reîntinerire a forţelor noastre slăbite 
pe urma luptelor de veacuri. 

Pentru Basarabia a fost un bine că a putut fi ajutată până acum 
pe teren cultural de refugiaţii ardeleni şi bucovineni. Ei vor putea fi 
de folos şi de aici încolo, ca unii cari, in urma împrejurărilor lor de 
acasă, sunt în măsură să înţeleagă mai bine nevoile din Basarabia 
cari sunt asemănătoare cu cele din ţara lor. 

Trebue făcut tot posibilul ca Basarabia, păstrându-şi autonomia 
ei garantată prin condiţiile Unirii, printr-o muncă culturală sistemati-
că şi printr-o politică naţională mai presus de partide să-şi întemeie-
ze o viaţă solidă care să-i priească şi ei şi să intărească şi cealaltă 
parte a neamului. 

De altfel A.S. Regală, în dorinţa de a se încredinţa direct de stă‑
rile din Basarabia a promis că în curând va veni la Chişinău, de unde 
va pleca, poate, şi în celelalte părţi ale ţării celei nouă. 

Adânc mulţămit de frumoasele gândiri şi preocupări ale Alteţei 
Sale Regale, care îşi dă atât de bine seama de datoria ce-l aşteaptă şi 
se pregăteşte atât de serios oentru ea, am părăsit Palatul cu încre-
dinţare, că Regele de mâne al ţării e un bun Român cu o adâncă con-
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ştiinţă de chemarea Lui şi a Neamului, că e un democrat în care ele-
mentul cel mai numeros şi mai bun al poporului nostru va avea tot-
deauna un sprijin outernic şi că pentru toate acestea El e în adevăr 
vrednic de toată iubirea şi de tot devotamentul nostru. 
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Încheierea păcii cu România  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 4.04.1918, p. 3) 

La 11 Aprilie, la Berlin a fost recepționată telegrama prim-mi-
nistrului român Marghiloman privind aderarea Basarabiei la Româ‑
nia. Potrivit unor informaţii, între 10 şi 16 aprilie, va fi încheiat un 
tratat de pace al marilor puteri cu România. Bulgariei îi va reveni 
Dobrogea, iar după încheierea păcii cu Serbia – o parte din Serbia 
până la râul Moraviţa. Pentru a asigura o conexiune mai bună cu ma-
rile puteri, Bulgaria se angajează să construiască un pod peste Du-
năre (Agenţia Telegrafică Ucraineană, U.T.A.). 
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Cazacu, Chişinău 1 Aprilie 1918  
(Sfatul Ţării, Chişinău, anul I, nr. 8, 4.04.1918, p. 1) 

Vestea unirii Basarabiei cu Ţara-mamă, România, s-a aflat în lu-
mea întreaga. Toţi prietenii neamului nostru se bucură, se bucură şi 
acei cari îşi dau seamă, că numai unirea neamurilor, rupte şi subju-
gate deosebitelor state mari, la un loc într-un stat naţional, le poate 
garanta acestor neamuri putinţa culturei, care nu poate fi decât na-
ţională, putinţa libertăţii care nu poate fi deplină, decât pentru po-
poarele care își făuresc cultura naţională, şi în baza acestor două 
mari principii, cultură naţională ş libertate, îşi pot organiza întreagă 
viaţa şi legăturile cu alte neamuri. 

Unirea Basarabiei a izvorât din revoluţia rusească şi este ea în-
săşi un act revoluţionar, singurul act revoluţionar posibil şi logic în 
aceste timpuri în această ţară. Pentru a se ajunge la actul din urmă – la 
unire, s-a trecut prin fazele pregătitoare cu multă trudă şi sbuciumări. 

Valul revoluţionar plecat în Martie 1917 din Petersburg a ajuns 
la Chişinău, și prima lui fază aici pentru Români a fost adunarea „Sfa-
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tului Ţării Republicei Moldoveneşti” în ziua de 21 Noembrie 1917. A 
doua fază a fost chemarea de către acest Sfat a armatei Româneşti în 
Decembrie 1917. A treia fază a fost în ziua de 24 Ianuarie 1918 când 
s-a declarat ruptura de Rusia, proclamându-se independenţa Repu-
blice Moldoveneşti. Faza a patra în ziua de 27 Martie 1918, când 
acelaş Sfat al Ţării a proclamat unirea. 

Instituiţi pe baza dreptului revoluţionar din elemente tinere, cu 
mult curaj, ridicate de furtuna revoluţionară din adâncul poporului, 
deputaţii Sfatului Ţării, pe cale revoluţionară împotriva tuturor pie-
dicilor şi momelilor, au mers pe singura cale, care poate duce nea-
mul lor la cultură şi libertate. Ei singuri au dreptul la recunoştinţa 
neamului întreg pentru fapta falnică ce s-a săvârşit şi care dovedeşte 
că acei huliţi ca trădători şi revoluţionari cu idei subversive, sunt 
buni patrioţi. 

La bucuria unirii vin toţi, unii cer voie să se bucure de ostenelile 
lor şi nu a norocului altora: să se bucure şi fară să ceară voie, dar nu 
prea mărindu-se pe sine şi nu de norocul altora, ci de izbânda patri-
otică a celor huliţi ca trădători şi revoluţionari pe calea cea adevăra-
tă a idealului naţional adevărat. 
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Discursul domnului Saltan, reprezentant al fracţiunii 
Partidului Ucrainean al Socialiştilor Revoluţionari  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 4.04.1918, p. 2) 

Comentând evenimentele de la Chişinău, reprezentantul fracţi-
unii Partidului Ucrainean al Socialiştilor Revoluţionari dl Saltan de-
clară într-un discurs detaliat: 

Marghiloman a anunţat unirea Basarabiei la România. [...] Noi 
alipim doar pământurile care ne aparțin indubitabil, iar soluţionarea 
chestiunii privind cele vizavi de care apăreau dubii noi le amânam 
până la identificarea voinţei poporului. Aşa s-a întâmplat cu regiu-
nea Holmşcina. Noi am propus această soluţie şi pentru Basarabia. 
România însă a ales o altă cale. Noi trebuie să protestăm. Este inac-
ceptabilă recunoaşterea actului de la Chişinău. Rada trebuie să de-
clare despre aceasta şi să nu renunţe la regiunile populate de ucrai-
neni, precum şi la cele in care poporul va opta pentru autodetermi-
nare. 
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În următoarea parte a discursului său dl Saltan califică ceea ce 
se întâmplă cu Basarabia drept o comedie balcanică al cărei dezno-
dământ abia urmează. Oratorul, apropo, face referință la atmosfera 
secretă care planează în jurul Tratatului de Pace al României cu Ma-
rile Puteri neinteresate de soarta Basarabiei. Poate că Basarabia este 
un fel de recompensă oferită României? Însă Marile Puteri nu pot fi 
indiferente faţă de viitoarele relaţii dintre România şi Ucraina şi în 
acest caz Marile Puteri nu vor mai putea afişa un aer care ar demon-
stra o totală lipsă de interes. 

Printre altele dl Saltan chiar propune ca Guvernul Ucrainei să 
adreseze Marilor Puteri o notă de protest în legătură cu actul violent 
de la Chişinău. 

Aspectul politic al chestiunii a fost, în fond, consumat prin dis-
cursurile dlor Liu- binski şi Saltan. Discursurile rostite de următorii 
oratori au dezvoltat doar unele dintre prevederi. 

Dezbaterile asupra acestei chestiuni au fost întrerupte pe neaş‑
teptate până la următoarea şedinţă, or fracţiunea Partidului Ucrai-
nean al Socialiştilor Revoluţionari a înaintat o interpelare urgentă 
care urma să fie audiată imediat. 
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Unirea la cazarmă  
(Sfatul Ţării, Chişinău, anul I, nr. 9, 5.04.1918, p. 1) 

La cazarma regimentului întâiu Moldovenesc s-a pecetluit 
Marţi sfânta noastră Unire printr-o masă frăţească între camarazi. 
Vânătorii, au fost oaspeţii regimentului nostru de aici. Ţăranii cari, 
până a nu fi pus coiful de oţel pe cap îşi păşteau oile prin plaiurile 
Carpaţilor doinind, ori aplecaţi pe coarnele plugului brăzdau pămân-
tul scump al ţării îndemnându-şi boii cu blândeţe şi aşteptând dela 
Dumnezeu binecuvântarea muncei lor grele, acum, după ce au trecut 
prin atâtea încercări grele ale sorţii dreptatea frântă i-a adus aici, au 
venit să strângă mâna care li s-a întins cu aşa de curată dragoste. 

– Acei cari până acum nu şi-au cunoscut steagul, care au ştiut 
întotdeauna să moară pe toate câmpiile trăgând cu sângele lor aşa 
de scump nouă şi totuşi aşa de eftin, hotarele lacomilor lor stăpâni, 
azi în casa lor în care s-a făcut – ca într-o casă nouă – Sfeştania de 
curăţenie, au primit la masa lor pe acei, cari le-au adus steagul. 
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La masă erau amestecaţi aşa, de nu i-ai mai fi putut alege. S-au 
spus cuvinte puţine şi dela inimă. Acei cari ştiu să tacă şi când sufăr, 
n-au multe de spus nici în zile mari. 

Ei ştiau tot ce s-a făcut, că doar ei făcuseră şi de asta erau mul-
ţumiţi să se îmbrăţişeze cu privirea, şi în felul acesta să-şi mulţă‑
mească unul altuia. 

A început apoi jocul. S-au prins în horă voiniceşte, au început să 
frământe pământul acesta, care de acuma era al lor, al tuturor. 

Ţinuta lor sărbătorescă, braţele prinse voiniceşte în amestec 
aşa de grăitor, în sunetul muzicei care n-a pierdut nimica din fiorul 
luptelor, toate acestea închegau un suflet, unul singur care ieşea din 
două uniforme. Şi priveliştea aceasta îţi umplea ochii de lacrimi, de 
lacrimi de bucurie mare şi de durere... 
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Ce aducem noi  
(Sfatul Ţării, Chişinău, anul I, nr. 9, 5.04.1918, p. 1) 

După-ce mâinile noastre s-au prin frăţeşte şi unirea este legată 
pe vecie, presa ca şi singuraticii oameni politici din România întregi-
tă cu prada ţarilor – se cuvine să considere lucrurile noastre de aici 
ca lucrurile tuturor şi lucrurile tuturor ca lucrurile noastre. Căci au-
tonomia noastră este numai forma mai mult sau mai puţin trecătoa-
re prin care noi prindem legătura ruptă acum 106 ani. Şi contopirea 
aceasta se va face pe încetul, dar cu ostenelele tuturor şi mai cu 
seamă cu toate jertfele cari trebuesc făcute pentru binele poporului 
întreg. 

Noi suntem un popor de ţărani. Avem şi boeri, este adevărat; 
mai avem puţini boeri adevăraţi. Dar aceştia trebue să aibă sufletul 
şi simţirile noastre, dacă ştiu, din scurgerea veacurilor, cum am păs-
trat noi Moldova până astăzi, cine a păstrat-o şi cari au fost legături-
le dintre boeri şi ţărani în vremurile noastre de glorie. 

Suntem ţărani, fiindcă am rămas ţărani; căci dacă n-ar fi rămas 
ţărani, şi acei dela plug şi noi cari, ieşiţi din mijlocul lor, şi împreună 
cu ei, am făcut revoluţia noastră – unirea – n-am mai fi azi români, ci 
o „populaţie”, a cărei naţionalitate ar rămânea de căutat. 

Propriu vorbind noi nu ne-am avut clasa noastră cultă, fiindcă 
am avut prea mulţi cinovnici şi prea mulţi jandarmi. Pătura aceasta 
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se alcătuieşte acum dintre acei cari au aşteptat ziua aceasta, într-o 
săracă şcoală de sat, într-un altar ori surghiuniţi în cine ştie care gu-
bernie rusească. 

Precum se vede, suntem toţi ţărani – fiindcă, simţim, că prin 
gândirea, prin năzuințele noastre facem parte dintr-un popor de ţă‑
rani. 

Dacă, până acum, am fost risipiţi şi cu glasurile amuţite, asta a 
fost din pricină că ţărănimea noastră a fost despuiată de toate drep-
turile naţionale şi nu avea chip să se alcătuiască şi pe ce să se spriji-
ne puterea sufletului românesc aici. 

Acum suntem stăpâni şi uniţi – şi, ceeace ne-ar fi putut da vea-
cul, ne va aduce acum anul. Căci fraţii slobozi au lucrat pentru cultu-
ra noastră a tuturor. 

Acei, însă, care au chemarea de a îndruma viaţa poporului nos-
tru, rămasă până acum pustie, vor trebui să ştie de unde să înceapă, 
pentru a călăuzi sufletul lui sănătos pe căile normale, potrivit cu în-
suşirile lui fireşti: spre o cultură naţională adevărată sănătoasă. 

Vom avea să alegem tot ce este făurit din sufletul poporului de 
plugari de peste Prut, şi vom deschide sufletul nostru cu toate como-
rile pe cari le-a acoperit cenuşa și cu toate lipsurile lui, pentru ca, 
cunoscându-ne, fraţi între fraţi, pe acest tărâm mai întăiu să fim una. 

Cu acest suflet ne întoarcem acasă, lângă fraţii cu cari împreună 
am trăim veacuri de slavă sau de restrişte – cu acest suflet şi fără 
privilegiaţii pe cari ni i-a dăruit ţarismul. 
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Sărbătoarea Unirii la Iași  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 31, 5.04.1918, p. 1-3) 

Frumoasa primire făcută solilor Basarabiei 
Unirea făcută de Sfatul Ţării în ziua de 27 Martie, a umplut de 

bucurie toată suflarea românească, nu numai de aici, ci şi de dincolo 
de Prut. Această zi măreaţă s-a sărbat deosebit de frumos în oraşul 
Iaşi; care nu mai văzuse bucurie de multă vreme. 

Vineri, în ziua sărbării, oraşul Iaşi luase o înfăţişare de praznic. 
Pe toate uliţele se vedeau feţe luminoase; pe toate casele fluturau 
steaguri naţionale, iar clopotele tuturor bisericilor sunau pline de 
sfinţenie, vestind în largurile lumii sfânta zi a unirii. 
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La ceasurile 11 a fost slujbă în biserica cea mare a catedralei, la 
care a luat parte toată familia regală, în frunte cu regele şi regina. 
Dela palatul craiului până la biserică, stăteau soldaţi îmbrăcaţi în 
frumoase vestminte de sărbătoare. Ei trebuiau să ţină pe loc lumea 
multă, care alergase să vadă măreaţa sărbătoare. 

După slujba bisericească, a fost prânz mare la masa regelui, la 
care au luat parte toţi delegaţii Basarabeni. 

Cu acest prilej, iubitul nostru rege Ferdinand, a spus vorbirea 
pe care o dăm în fruntea foii. 

După prânzul dela palat, lumea s-a adunat în piaţa unirii, unde 
s-a jucat hora unirii. Lumea a rămas foarte plăcut atinsă, când a vă‑
zut că întră în horă şi prinţesele (fetele regelui). 

Şi aşa a fost toată ziua de vineri, o zi de bucurie şi de veselie. Zi-
ua aceasta a unirii nu s-a serbat însă numai la Iaşi, ci în toată Româ‑
nia. 

Praznicul de vineri a fost un praznic mare, care de-acum va tre-
bui să rămână pe vecie neşters în sufletele noastre. El a fost cea mai 
mare sărbătoare, pe care norodul nostru a cunoscut-o în cei din ur-
mă 40 de ani. 

Cu prilejul unirii, s-au primit din toate părţile telegrame de no-
roc, de urare de bine. Le arătăm în fruntea foii. 

Şi iată acum descrierea amănunţită a sărbărilor dela Iaşi: 
Aşteptarea 
Încă dela orele 9 dimineaţa, a început mişcare viuă pe uliţele 

oraşului. Piaţa unirii şi uliţele de căpetenie, erau pline de lume privi-
toare. Pentru ţinerea rânduelei s-au înşirat pe uliţile mai pline, oşti. 

Aproape de ceasurile 10 se găseau la gară (ştanţie) d-nii: Al. 
Marghiloman, preşedintele Sfatului miniştrilor, C.C. Arion, ministrul 
trebilor din afară (de ecsterne), S. Mehedinţi, ministrul de culte (pes-
te trebile bisericeşti şi şcolare), Meisner, ministrul industriei, Hârjeu, 
ministru de război, Săulescu, ministru de finanţe (peste averea, banii 
ţării), Dobrescu, ministrul justiţiei (peste judecătorii), generalul Pre-
zan, cu toţi ofiţerii marelui stat major al armatei, general Iancovescu, 
fost ministru de război, şi alţi domni ofiţeri înalţi şi foşti miniştri, – 
apoi: comandantul pieţei Iaşi gheneral Boboc, prefectul poliţiei Iaşi 
gheneral Nicoleanu, prefecţi, deputaţi şi alţii. 

Gara era frumos împodobită. 
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Sosirea basarabenilor 
Trenul cu membrii deputaţiunei (soliei) a întrat în gară la ora 

10, în sunetele muzicei militare şi între strigătele de „ura!” ale tutu-
ror celor de faţă. Se auzeau strigăte: „Trăiască unirea! Trăiască Basa-
rabia! Trăiască solii Basarabiei!” 

Abia putându-şi face loc prin mulţime, coboară din vagon d-nii: 
Dr. Ciuhureanu, preşedintele sfatului miniştrilor basarabeni, Teofil 
Ioncu, ministru de finanţe, Vladimir Cristi, ministru de interne (pes-
te trebile din lăuntru), Bosie Codreanu, ministru al căilor ferate şi 
drumurilor, Pantelimon Erhan, ministru de culte (şcoli şi biserici), 
gheneral Brăescu, ministru de război, M. Savenco, ministru de justi-
ţie (al judecătoriilor) şi Vladimir Podvinscu, controlor de stat, – ca 
membri ai guvernului (stăpinirii); – apoi domnii: Inculeţ, preşedin-
tele Sfatului Ţării, Pantelimon Halippa, vice-preşedinte al Sfatului 
Ţării şi C. Stere, deputat, – din partea Sfatului Ţerii, – şi: 

Preacuviosul arhimandrit Gurie – ca trimisul bisericii basara-
bene. 

Întâlnirea miniştrilor români cu cei basarabeni, a fost din cele 
mai călduroase, iar însufleţirea celor de faţă, foarte mare! Îndeosebi 
era urmărit de privirile tuturor, dl gheneral Brăscu, ministrul de 
război basarabean, care purta noua uniformă de ofiţer al armatei 
basarabene, care e aceeaşi cu uniforma (haina ostăşască) a Români-
ei, – încât părea un ofiţer român. 

Spre biserică 
După câtăva vreme de frăţeşti convorbiri (povestiri împreună), 

oaspeţii au fost conduşi la biserica catedrală a metropoliei. În mai 
multe automobile mergeau: d-l Marghiloman, având la dreapta sa pe 
d-l Inculeţ, preşedintele Sfatului Ţării, apoi ceilalţi miniştri şi solii 
basarabeni. 

În trecerea lor dela gară spre biserică, aleşii oaspeţi au fost viu 
aclamaţi (primiți cu strigăte de bucurie) de lumea îngrămădită pe 
uliţi. Casele erau frumos împodobite cu steaguri naţionale şi balcoa-
nele cu covoare. În piaţa Unirii armata era aşezată în careu în jurul 
monumentului unirii. Din toate ferestrile lume multă privea şi acla-
ma cu bucurie pe dragii oaspeţi basarabeni, cari veneau în numele 
unui popor-frate, aducând României cel mai preţios dar de bucurie 
pe care l-a putut primi în aceste zile grele ale marelui ei război. 
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Era ceasul 10 şi jumătate, când automobilele cu oaspeţii basa-
rabeni au sosit la biserica Metropoliei. Din întâiul automobil s-a dat 
jos întâiul ministru Marghiloman cu d-l Inculeţ, preşedintele Sfatului 
Ţării, din al doilea gheneralul Hârjeu ministru român de război, cu 
d-l gheneral Brăescu, ministrul de rezboi basarabean, din al treilea 
d-l Ghica, ministru român de lucrări publice, cu d-l B. Codreanu, mi-
nistru lucrării: – obşteşti din Basarabia, – şi aşa mai departe. 

Venirea familiei regale 
Familia regală a dorit să iee întreagă parte la sărbătoreasca 

slujbă dumnezeiască care se va înălţa azi, ca o tămâie binemirositoa-
re, la ceruri, spre mulţămită lui Dumnezău, pentru-că, în marea lui 
purtare de grijă de soarta popoarelor, a rânduit venirea, deocamda-
tă, a uneia din ţările locuite de Români, la sânul ţării-mame!.. 

La ceasul 11 familia regală a plecat dela Palat în mândre trăsuri 
de curte: în cel dintâi, trasă de 4 cai minunaţi, sta Maestatea sa Rege-
le şi Regina, în a doua Principele Moştenitor de tron Carol cu Princi-
pele Nicolae, în a treia principesele Elisabeta s Mărioara. 

Cortegiul regal (şirul de trăsuri) era petrecut, cât pentru bu-
nă-pază, cât mai ales pentru paradă, înainte de un escadron de călă‑
raşi (husari) din Reghimentul de „Escortă regală” (trupe anume 
pentru însoţirea şi paza Regelui), şi de un escadron la urmă. 

Pe tot drumul dela palat pân-la biserică, familia regală a fost viu 
aclamată (primită cu strigăte de plăcere şi bucurie). 

La sosirea la poarta metropoliei, muzica militară ce se găsea în 
curte, a cânta: „Imnul Regal” (cântarea sărbătorească a familiei rega-
le, care se începe cu cuvintele „Traiască Regele”!...), – iar o companie 
de onoare din reghimentul 9 de „Vânători” a salutat cu arma pe Re-
ge. 

La intrarea din faţa bisericei, familia regală a fost întâmpinată 
de înaltul cler, în frunte cu mitropolitul Pimen, de membrii guvernu-
lui român şi de cei ai guvernului basarabean. 

După ce oaspeţii au fost prezentaţi (arătaţi care cine e) familiei 
regale, se face întrarea în biserică: înainte clerul (preoţii), după el 
casa regală, apoi familia regală urmată de guvern şi de persoanele 
oficiale. 

Slujba dumnezeiască a fost foarte frumoasă, şi răspunsurile da-
te de corul metropoliei, înălţătoare. 
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Primirile 
Sfârşindu-se la ceasurile 12 slujba dumnezeiască, familia regală 

a trecut în palatul metropolitan, unde au primit şi au stat mai mult 
de vorbă cu oaspeţii basarabeni şi cu fruntaşii ţării. Îndeosebi bucu-
ros puneau întrebări basarabenilor şi primeau lămuririle lor. 

Defilarea 
Aproape de ceasul 1, Regele, familia, guvernul şi oaspeţii basa-

rabeni, au luat loc pe un podiu înălţat din scânduri în poarta metrou-
poliei, şi aci au primit defilarea armatei: în sunetele muzicei militare, 
au trecut în rânduri frumoase pe dinaintea Regelui, dându-i saluta-
rea de supunere şi onoare, întâi ofiţerii fără trupă, apoi 3 regimente 
de infanterie (grăniceri şi vânători) cu drapelele lor, şi mai multe ba-
terii de artilerie (tunari) cu tunuri de câmp şi obuziere (tunuri mai 
grele). 

Trupele au defilat având o păşire foarte frumoasă, voinicească, 
pentru care lumea uriaşă ce le privea, le aplauda zgomotos! – Câteva 
societăţi naţionale şi de binefacere, cu steagurile lor, au defilat şi ele. 

Sfârşindu-se defilarea, – familia regală s-a întors la palat tot în 
felul cum a venit, în trăsuri deschise, având înainte şi în urmă câte 
un escadron de călăreţi (husari) din reghimentul de escortă. 

Familia regală era urmată de automobilele care duceau pe oas-
peţii Basarabeni, cari abea puteau înainta prin mulţime, fiind viu 
aclamaţi şi salutaţi! 

Prânzul la Palat 
La ceasul 1 şi jumătate, a avut loc un prânz sărbătoresc la Pala-

tul regal, luând parte familia regală, oaspeţii basarabieni, miniştrii 
ţării, metropolitul Pimen, şi mulţi curteni, – de tot 40 persoane. În 
decursul mesei, Maestatea Sa Regele a rostit, întru cinstea oaspeţilor 
săi, solii Basarabiei, vorbirea pe care o tipărim în fruntea numărului 
acestuia, la care a răspuns preşedintele Sfatului Ţării noastre dl 
Inculeţ, cu vorbirea tipărită tot acolo. 

Hora cea mare 
În vreme ce oaspeţii basarabieni se găseau încă la palat, un ma-

re număr de cetăţeni, câteva mii, au venit, având în frunte două mu-
zici, şi au făcut înaintea palatului o viuă manifestaţie (arătare de 
sâmţăminte) pentru solii basarabeni şi pentru iubita familie regală, a 
cărei oaspeţi erau. Din mii de pepturi răsuna: „Trăiască Unirea! Tră‑
iască Basarabia! Trăiască familia regală! Trăiască România mărită”!... 
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Spre a răspunde acestor neaşteptate şi preţioase arătări a bu-
curiei fraţilor, de apropierea fraţilor, – a ieşit, în mijlocul celorlalţi, dl 
Pantelimon Halippa, vicepreşedintele Sfatului Ţării, şi a ţinut, din 
balconul Palatului, o scurtă dar însufleţită vorbire lumii din uliţă, 
spunându-le, între altele: 

... „Astăzi s-a sărbat o parte din marele praznic al unirii neamu-
lui românesc, şi suntem fericiţi că ni-s-a dat să trăim această zi de 
sărbătoare! Să dea Domnul, ca în curând să putem sărba unirea cea 
mare, care să împlinească tot visul României”!... 

Zguduitoare urale au coperit cuvintele fruntaşului basarabean! 
– Muzicele au cântat „Imnul regal” (cântarea sărbătorească a casei 
domnitoare „Trăiască Regele”!) – şi apoi lumea s-a înşiruit sub bal-
conul regal să joace frumoasa „Hora unirii”. Alteţele lor regale Prin-
cipesele şi principii şi solii basarabeni şi miniştrii, s-au coborât în 
stradă şi s-au prins în sărbătorească horă, care a durat îndelung, – 
pecetluind şi prin asta înfrăţirea cea frumoasă a celor din Basarabia 
cu cei din România, şi a familiei regale cu a păturilor populare din 
ţările înfrăţite şi unite. 

Din îngusta uliţă lumea s-a tras în „Piaţa Unirii” vecină cu pala-
tul, şi aci şi mai multă lume s-a prins în istorica horă. 

Au fost clipe neuitate. 
Pe locul de zburat 
După masa luată la Palat, d-nii Inculeţ, Ciuhureanu, Savenco, 

Bosie-Codreanu, Erhan şi gheneral Brăescu, însoţiţi de mai mulţi 
fruntaşi ai ţării, au mers să cerceteze locul de zburat (aerodromul) 
corpului de zburători ai armatei române. Au fost primiți acolo de d-l 
maior Adamovici şi de ofiţerii dela corp. 

D-l Inculeţ a rostit câteva cuvinte la adresa soldaţilor, aducân-
du-le salutul frăţesc al Basarabiei. 

Poftiţi apoi, ca, acei căroră le face plăcere, să urce pe maşini ca 
să zboare pe de-asupra oraşului, d-nii Inculeţ şi gheneralul Brăescu 
au urcat pe o maşină: sublocotenentul (podporucic) Tănase, iar d-nii 
Savenco şi Codreanu cu plutonierul (praporşic) Gănţoiu. Au făcut 
zboruri frumoase şi plăcute asupra oraşului Iaşi, apoi s-au coborât 
cu bine. După asta solii basarabeni au fost oaspeţii d-lui maior Ada-
movici, în casa căruia au văzut o prea frumoasă lucrătorie de piro-
gravură şi pictură (lucrări de scobit podoabe în lemn şi zugrăvire 
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măiastră). Au făcut apoi o plimblare cu automobilele în partea de 
oraş zisă „Copou”. 

Masa la Metropolie 
Pentru deseară la ceasurile 8., toţi oaspeţii basarabeni şi miniş‑

trii români, au fost poftiţi să iee masa la curtea înalt Preasfinţitului 
Metropolit al Moldovei şi Sucevei Pimen. 

În vremea mesii au închinat întru bucuria zilei şi pentru ferici-
rea poporului ajuns iar sub o singură coroană regală şi arhierească, 
– căci unirea politică aduce cu sine şi unirea bisericii, – au închinat 
pentru aceste fericite uniri d-nii: Marghiloman, Ciuhureanu, Metrou-
politul Pimen, ministrul Meisner. Şi masa a ţinut în frumoasă frăție şi 
bună-voe pân la ceasul 11 din noapte, – când sărbătoriţii oaspeţi ba-
sarabeni au fost conduşi şi însoţiţi la gară, de toţi miniştrii români, 
unde s-au despărţit în chipul cel mai călduros şi frăţesc. 

Toată ziua în Iaşi nu se vorbea de cât despre Basarabia şi des-
pre solia ei, care au lăsat după sine cele mai plăcute aduceri aminte, 
– şi gazetele din acea seară şi de mâne-zi şi din zilile următoare, au 
scris mult şi bine despre fericita sărbătoare şi despe: frăţasca unire. 

– Toţi solii Basarabeni au primit câte o decoraţie (medale) pre-
ţioasă dela M. Sa Regele. 

În numerii viitori vom aduce spicuiri din gazetele din Iaşi. 
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Spre viaţa cea adevărată  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 31, 5.04.1918, p. 3) 

Norodul moldovenesc din Basarabia va începe să trăiască iarăşi 
viaţa sa cea adevărată, de azi înainte. După o sută şi mai bine de ani 
de robie, el va răsufla din nou slobod, se va ruga în biserici în limba 
sa şi va întră pe drumul larg şi deschis al întregului neam românesc. 

O sută de ani de robie, Doamne, cât au trecut de greu şi câte 
chinuri nu s-au suferit în aceşti ani! 

Mare trebue să fie bucuria celor, cari au crezut în această clipă a 
izbăvirii. Visul lor se vede cu ochii şi sufletul lor cântă de bucurie. 

De-acum fiica desrobită se-ntoarce iar la sânul mamei. 
O mare întrebare se iveşte însă. Ști-va norodul moldovenesc să 

se bucure cu adevărat de această zi şi şti-va el să preţuiască după 
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vrednicie norocul ce i s-a dat? Sau se va lăsa târât şi mai departe pe 
cărări greşite? 

Nu credem lucrul acesta. Oamenii vor pricepe, că ori câte dureri 
vom avea noi, acelea tot de noi se vor putea lecui mai bine, şi nu de 
streini. 

De aceea, să punem cu toţii umărul şi cu înţelegere bună să în-
dreptăm ce este de îndreptat, şi aici şi dincolo de Prut. 

Să apucăm pe calea cea dreaptă şi spre viaţa cea adevărată ro-
mânească. 

Mare lucru ni s-a dat nouă odată cu unirea cu ţara mamă, – să-l 
ştim preţui cum se cuvine. 
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Impresiile românești de pe urma anexării Basarabiei  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 6.04.1918, p. 2) 

IAŞI. Cu ocazia aderării Basarabiei la România au avut loc mani-
festări festive cu participarea familiei regale. Potrivit unei vechi tra-
diții, sărbătoarea a fost organizată în Piaţa Unirii din Iaşi unde regele 
şi copiii săi împreună cu deputații basarabeni s-au prins în Hora 
Unirii. 

BUCUREŞTI. Aici vestea despre anexare a făcut senzație. Potri-
vit declarației lui Marghiloman, chestiunea Basarabiei nu figurează 
în ultimul tratat româno-german încheiat la București. Unirea Basa-
rabiei cu România este calificată ca realizarea de către România a 
drepturilor sale asupra acestor teritorii. Întreaga presă românească 
abundă în articole identice la acest subiect. Segmentul democratic al 
presei încearcă să se consoleze cu ideea că unirea Basarabiei va fi 
urmată de democratizarea întregii vieți politice românești şi se arată 
convins de renașterea României. 

CHIŞINĂU. Oficiosul românesc „România Nouă” a început să 
promoveze fără perdea ideea despre necesitatea de a româniza șco-
lile basarabene. În opinia ziarului, „profesorii din Basarabia sunt 
buni, însă cunosc puțină română”. Totodată, publicaţia solicită crea-
rea de biblioteci românești, rescrierea firmelor în română și înain-
tează mai multe revendicări de același gen. 
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Serbarea „Unirii” la sate  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 65, 6.04.1918, p. 2) 

Serbarea „Unirei” a fost prilejul binevenit pentru a se vedea ce 
sentimente stăpânesc pe ţăranul moldovan. 

În ziua de 28 Martie a.c. s-a oficiat în biserica din Vorniceni sluj-
ba religioasă, aducându-se rugi pioase lui Dumnezeu pentru Unirea 
Basarabiei cu Ţara-mamă. 

Învăţătorul din România Ştefanescu a vorbit, arătând celor de 
faţă însemnătatea actului săvârşit la 27 Martie c. 

Locotenentul Andriescu, comandantul Compăniei de vânători 
din acest sat a vorbit şi el despre „Unire” în cuvinte calde şi bine sim-
ţite. 

Vânătorii – eroi au defilat cântând „Pe-al nostru steag”. 
În ziua de 30 Martie a. c. într-un frumos răsărit de soare s-a citit 

sătenilor din satul Cârlani, declaraţia Sfatului Ţării şi li s-a vorbit de 
însemnatul act al Unirei de către învăţătorii din Ţară. 

În ziua de 1 Aprilie s-a slujit la cele două biserici din satul Ciu-
ciuleni, aducându- se rugăciuni de preamărire lui Dumnezeu, care 
ne-a învrednicit să ajungem la desrobirea Basarabiei. 

Au luat parte slujbaşii satului şi ai plăşii (volostei), şeful miliţiei, 
al poştei şi învăţătorii şcoalelor şi săteni. 

Şcoalele aveau frumoase drapele tricolore, iar şcolarii purtau 
mici steguleţe, ce fluturau frumos în adierea vântului de primăvară. 

Preotul Luca Pântea într-o cuvântare lungă a arătat sătenilor 
însemnătatea „Unirei”. Părea un Patriarh din timpuri vechi când cu 
crucea ridicată asupra norodului mulţămia lui Dumnezeu, că l-a în-
vrednicit să vadă săvârşit acest mare act, „Unirea”, pe care-l dorea 
atât de mult încă din tinereţe. 

Un sătean ştergându-şi ochii cu năframa sfârşi: „Să fie într-un 
ceas bun şi cu noroc!” 

În curtea bisericii, în piaţa şi la şcoală în faţa a peste o mie de 
săteni s-a cântat: Hora Unirii, Deşteaptă-te Române, Pe-al nostru 
steag etc. şi s-a recitat: Sus inima Români, Limba românească, Reve-
dere, Ce te legeni codrule, Hora Unirii şi Movila lui Burcel. 

S-a jucat hora Unirii tuturor Românilor şi alte jocuri naţionale. 
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D-l Ştefanescu a vorbit în piaţă şi la şcoală arătând sătenilor în-
semnătatea Unirii. D-şoarele învăţătoare Stoian, Leviţchi, Plămădia-
lă, Bivol, Oronschi şi D-l învăţător Arhip au lucrat pentru desăvârşita 
reuşită a serbării. 

Acelaş concurs i-a dat şi D-şoara Alexandra Fedorovna învăţă‑
toare bună şi conştiincioasă, care deşi străină şi având a lupta cu 
greutăţi de limbă, îşi îndeplineşte datoria cât se poate de bine. 

Le mulţămeşte D-l Bărbat, şeful miliţiei, care a răsplătit băneşte 
pe elevii cari au recitat bine. 

Cântărețul Vasile Abram a cântat cu deosebită dragoste răs-
punsurile în românește, numai în românește. 
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Pe Nistru  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 7.041918) 

În urma unirii Basarabiei cu România a fost suspendat trans-
portul naval pe Nistru între porturile guberniilor Podolsk și Herson. 
Cursele au fost întrerupte din cauza cerinței impuse de autoritățile 
românești care solicită ca navele ce trec pe lângă litoralul basara-
bean să arboreze drapelul românesc. Vaporul „Odessa” care a refu-
zat să se supună cerinței a fost reținut la Bender. 

Basarabia şi Austro-Ungaria 
Ziarul „Zester Lloyd”, o publicație apropiată ministerului de Ex-

terne, titrează că războiul a lichidat definitiv pericolul rusesc pentru 
monarhia habsburgică și că de acum încolo aspirațiile monarhiei 
urmează să fie orientate spre neutralizarea Serbiei și României. Bul-
garia trebuie nu doar să fie consolidată, ci să iasă din războiul mon-
dial ca un aliat ferm al Marilor Puteri. însă în calea consolidării aspi-
rațiilor de aliată a Bulgariei a apărut anexarea Basarabiei de către 
România. În afară de aceasta, făcând abstracție de intențiile Bulgari-
ei, monarhia și mai ales Ungaria, ca parte interesată direct de „ches-
tiunea bulgară” și luând în considerație propria securitate, trebuie 
să insiste ca România, înainte să obțină vreo parte a Basarabiei, să 
prezinte probe în susținerea loialității sale. [...] 
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M. Minciună, Deputat în Sfatul Ţării, Trăiască Unirea  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 66, 7.04.1918, p. 1) 

Ceasul atât de mult aşteptat astăzi a sosit. S-a împlinit visul, de 
jalea căruia, după cum zice poetul, ne-au răposat şi moşii şi părinţii. 

Şi noi uimiţi de această clipă măreaţă, am pierdut acum cuvân-
tul. 

Lanţul a căzut, s-a risipit întunericul robiei şi Prutul de lacrimi 
şi suspine s-a prefăcut astăzi în râul bucuriei, căci aici după atâtea 
zbuciumări şi răzleţire noi ne-am îmbrăţişat fraţii. 

De astăzi înainte între noi nu mai sânt munţi, nu mai sânt ape 
nu mai este nici o putere pământească care ar putea să ne despartă. 
Un suflet sântem şi o viaţă. 

O, cine ne va spune fericirea noastră! 
Şi dacă până acuma chiar în mijlocul nostru s-au mai găsit de 

acei nenorociţi, cari în întunerecul nopţii de veacuri nu puteau afla 
calea adevărată, apoi astăzi, la lumina a tot cuprinzătoare a soarelui 
care ne-a răsărit, ei vor înţelege rătăcirea lor şi cu lacrimi de pocăin-
ţă vor alerga la picioarele Maicei noastre. 

N-avem alt gând, n-avem altă simţire, n-avem alt cuvânt, decât: 
Trăiască România Mare! Trăiască unirea între toţi Românii de pe fa-
ţa pământului. 
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[Onisifor Ghibu], Naţionalizarea Basarabiei  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 66, 7.04.1918, p. 2) 

Smulsă acum 106 ani de la sânul mamei ei, Basarabia fusese 
împinsă pe calea unei înstrăinări care ameninţa în chip serios viaţa 
neamului nostru de aici. 

Întoarsă la sânul mamei, ea trebue să-şi revie acum în fire şi 
să-şi întocmească viaţa după interesele cele mai sfinte ale neamului 
nostru. 

Se înţelege că procesul naţionalizării Basarabiei nu se poate pe-
trece într-un timp prea scurt, totuş trebue întrebuinţate toate mij-
loacele pentru ca să nu se piardă vremea în zadar şi să se facă spor 
cât mai mare pe toate terenele. 
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Moștenitorul tronului românesc  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 7.04.1918, p. 3) 

După finalizarea negocierilor de pace care continuă, moștenito-
rul tronului românesc va vizita Chişinăul şi va efectua o vizită prin 
Basarabia. 

Jurământul miniştrilor 
Inculeţ şi Ciugurean, miniştrii aleşi de Sfatul Ţării în componen-

ţa cabinetului de miniștri al României din partea Basarabiei, au de-
pus jurământul de credinţă tronului. Ceremonia a avut loc în cadrul 
şedinţei Guvernului, în prezenţa regelui. Credinţă regelui României 
au depus şi noii miniştri ai cabinetului moldovenesc. 
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[Onisifor Ghibu], Nu mai este armată moldovenească  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 66, 7.04.1918, p. 2) 

Ştirea dată de noi că armata moldovenească s-a unit cu cea ro-
mânească a trezit bucurie în sufletele tuturor acelora, cari au cercat 
să-şi dea seama de însemnătatea acestui fapt. 

În adevăr, un moment mare, care aduce o temeinică schimbare 
în viaţa Basarabiei. De acum încolo flăcăii noştri nu vor mai fi trimişi 
la oaste peste Nistru, prin cele gubernii ruseşti depărtate, unde să nu 
mai audă cu anii dulcele graiu moldovenesc, unde să nu mai ştie ni-
mic de pe acasă, despre fraţi, despre părinţi şi despre toţi cei iubiţi ai 
lor. Deacum încolo nu-i vor mai chinui ofiţeri străini cu comanda ru-
sească, nu-şi vor mai râde de ei numindu-i cap de bou, nu-i vor mai 
trata ca pe nişte vite şi nu vor mai fi trimişi la răsboiu în Manciuria şi 
în alte locuri pentru scopuri străine de neamul lor. Deacum voinicii 
noştri vor purta frumoasa uniformă românească, vor rămânea în ţa-
ra lor iubită, vor lupta sub steagul neamului lor pentru drepturile 
sfinte ale poporului român. Ei vor învăţa comanda în limba lor mol-
dovenească, dela ofiţeri cari le vor fi ca nişte fraţi. Ei îşi vor cunoaşte 
la oaste ţara lor românească dela Nistru până la Carpaţi şi împreună 
cu fraţii lor vor fi un zid nebiruit împotriva tuturor duşmanilor. 

Iată ce însemnătate are întrarea Moldovenilor în oastea româ‑
nească. 
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Pant. Halippa, Cătră norod cu prilejul Unirei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 32, 8.04.1918, p. 3) 

Moldoveni şi noroade înfrăţite ale Basarabiei! 
Pe ziua de 27 Martie Sfatul Ţării a proclamat unirea Basarabiei 

cu ţara mamă – România. 
Gândul, care a împins Sfatul Ţării la acest pas, a fost dorinţa de 

a îndrepta o nedreptate mare, care i s-a făcut Moldovei – Maicei 
noastre – acum o sută şi şase ani, când împărăţia rusască i-a rupt 
partea de pământ dintre Prut şi Nistru şi a pus-o sub călcâiul muscă‑
lesc. Câte a îndurat ţărişoara noastră în curgerea acestui veac de ro-
bie, o ştim cu toţii! Ea a fost dată pe mâna tuturor tâlharilor şi potlo-
garilor, cari au prădat-o şi au muls-o, cum le-a fost cheful. Întuneci-
mea cea mai mare a fost slobozită peste norod, ca el să nu-şi cunoas-
că duşmanii şi să rămâe în supunere dobicioască cătră ocârmuirea 
tâlhărească dela Petersburg. 

Dar odată cu revoliuţia, Basarabia a început puţin-câte puţin să 
iasă de sub robia rusască. Şi cel de pe urmă lanţ, care a fost rupt şi 
aruncat de pe trupul ţării noastre a fost stârpirea bolşevicilor, cari 
lucrau cu un gând ascuns să ne dee iar pe mâna stăpânirei nelegiuite 
dela Petersburg. 

Stârpirea bolşevicilor la noi în ţară, s-a făcut cu ajutorul oştilor 
româneşti şi toți fiii ţării trebui să n-o uite aceasta nici odată! Numai 
mulţămită neobosiţilor ostași români, norodul nostru din Basarabia 
mai suflă astăzi slobod şi se bucură de linişte și rânduială în ţară. 

Aşa-dar, pe când ruşii bolşevici ne cătau pierzarea, Românii 
ne-au sărit întru ajutor şi ne-au scăpat de robia muscălească. Dar as-
ta n-a fost singura faptă bună a oştilor româneşti în Basarabia. Abia 
ţara a scăpat de bolşevici, şi la hotarul Basarabiei dela răsărit s-a 
arătat o nouă premejdie. Ucraina, întinzându-se pân la Nistru, a 
prins să năzuiască şi asupra unor părţi din Ţara noastră, zicând, că 
în părţile aceste trăesc mai mult Ucraineni decât moldoveni şi alte 
noroade basarabene. 

Această poftă neîntemeiată a Ucrainei, a pus pe grijă Sfatul Ţă‑
rii, care are datoria să apere hotarele ţării şi întregimea ei. Şi ne 
având oastea sa, Sfatul Ţării s-a gândit la România – maica noastră, 
care are dragoste cătră noi şi ne socoate drept copilul ei cel mai iu-
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bit. În vederea aceasta, Sfatul Ţării a trimes vorbă României, că Ba-
sarabia este primejduită de-la răsărit şi se cere ajutor. Stăpânirea 
României a răspuns că ea se însărcinează cu apărarea hotarelor şi 
întregimei Basarabiei, dar pentru ca munca aceasta să-i fie mai uşor 
de îndeplinit, se cere, ca Basarabia să se unească cu România. Şi Sfa-
tul Ţării a primit propunerea României, văzând, că numai ea – mama 
noastră bună, este gata să se jertfească pentru binele nostru. Astăzi 
unirea s-a făcut și s-a iscălit, şi ţara poate să fie liniştită, că interesele 
ei vor fi bine apărate. 

Condiţiile unirei sânt foarte prielnice pentru ţara noastră. Noi 
păstrăm dreptul nostru de a ne ocârmui prin oamenii aleşi de noi, şi 
Sfatul Ţării rămâne să orânduiască trebile ţării. În cel dintăi rând 
Sfatul Ţării va orândui treaba pământului, dând norodului muncitor 
pământ, cât trebue, şi ajutoare băneşti pentru căpătarea de stromen-
turi şi vite trebuitoare la purtarea gospodăriei. Pentru ca stăpânirea 
Românească să nu greşască cu ceva împotriva noastră, Sfatul Ţării 
va avea doi miniştri ai săi în stăpânirea românească, cari vor lucra 
alături de miniştrii români. 

După cum vedeţi, oameni buni, unirea Basarabiei cu România 
s-a făcut în condiţii foarte bune pentru ţara noastră, şi de azi înainte 
noi putem fi liniştiţi de viitorul nostru. Păstrând toate drepturile că‑
pătate prin revoliuţie, şi primind şi pământ, norodul nostru prin 
muncă orânduită va ajunge la înflorire, spre fericirea sa şi a maicei 
noastre iubitoare – România. Trăiască deci unirea, trăiască România 
şi noroadele care locuesc pe pământul ei! 
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Naţionalizarea Basarabiei  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 68, 10.04.1918, p. 1) 

Sub acest titlu vom însemna zilnic lucrurile cele nouă cari se 
petrec în Basarabia în privinţa naţionalizării vieţii ei. 

Rugăm pe cetitorii noştri să ne ajute în acest scop, facându-ne 
cunoscut tot ce se petrece în această privinţă atât în Chişinău cât şi 
în provincie. 

* 
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Cea dintâi vorbă pe care ţi-o spun cunoscuţii români veniţi de 
curând la Chişinău este: da straşnic de rusificat mai e acest oraş! E 
un oraş cu desăvârşire străin! 

Aceia dintre noi cari cunoaştem Chişinăul încă dela 1916, când 
pe străzile lui principale şi în localurile publice vorba românească se 
auzia mai rar decât în Budapesta – găsesc că astăzi Chişinăul e totuş 
relativ foarte înaintat în procesul de românizare. Intelectualii mol-
doveni vorbesc astăzi de obiceiu româneşte pe stradă, ostaşi români 
şi moldoveni, cu tricolorul la braţ, (unde se pomenea aşa ceva anul 
trecut pe vremea asta?) se văd pretutindenea. Îi întâlneşti pe uliţi 
cântând frumoase cântece naţionale. Băieţi aleargă în toate părţile 
cu gazete româneşti, pe ici colo flutură steagul ţării cu minunatele 
lui trei colori. 

E o altă lume – e începutul lumii pe care o visam în ceasurile 
noastre de nădejdii sfinte. E calea cea bună ce duce spre mântuire... 

* 
Până acum câteva luni în Chişinău abia erau 2-3 vânzători de 

gazete la cari puteai să cumperi şi «Cuvântul moldovenesc». 
De gazete româneşti nici pomenire nu era. Cea dintâi gazetă 

românească ce a început să se vândă pe străzi şi chiar la chioşcuri a 
fost «Ardealul». Astăzi toţi colportorii vând gazete româneşti de aici 
şi de peste Prut. 

* 
În Librăria noastră încep tot mai mulţi moldoveni să întrebe: de 

unde şi-ar putea cumpăra frumosul chip al Regelui şi al Reginei 
noastre? 

* 
„Făclia” are pe bulevardul Alexandru un chioşc de gazete ro-

mâneşti pe vârful căruia e împlântat tricolorul românesc. 
* 

Afişele româneşti încep a cuprinde tot mai mult teren. Cel din-
tâi afiş a fost lipit pe pereţii Chişinăului la 22 Ianuarie. El anunţa pie-
sele «Răzvan şi Vidra» şi «Fântâna Blanduziei» jucate de artiştii 
Teatrului Naţional din România. 

* 
În Sfatul Ţării se vorbeşte dela Unire încoace mult mai mult 

româneşte, decât înainte. 
* 
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Comisia şcolară de pe lângă Ministerul de Instrucţie, care până 
acum vr’o trei săptămâni îşi facea protocoalele numai în ruseşte, de 
acum le face în româneşte. De asemenea se scriu în româneşte Con-
vocările la şedinţe, precum şi Ordinea de zi. 

* 
La comisia bisericească pentru pregătirea Soborului lucrurile 

merg încă în partea cea mai mare ruseşte. 
* 

Uniunea elevilor moldoveni din Chişinău organizează o serată 
muzicală- declamatorică. 

Pe biletele tipărite vedem cu plăcere o schimbare: uniunea îşi 
zice a elevilor români. 

Să trăiţi tinerilor! 
* 

Pe avizurile pentru mandatele poştale pe cari până de curând 
numele gazetei noastre era scris cu litere ruseşti, de acum e scris, de 
acelaş funcţionar rus, româneşte. 

* 
Pe mandatele poştale ruseşti de acum au început unii să scrie 

toate rubricile pe româneşte. 
* 

Două restaurante româneşti în centrul Chişinăului: cel al Hotelu-
lui „Făclia” unde iau masa, pe lângă deputaţii basarabeni, o mulţime 
de Români din toate ţările și un al doilea: Macedonia, unde îşi dau în-
tâlnire Români macedoneni (cei mai solidari dintre toţi Românii). 

Lipseşte încă un Restaurant cu bucătărie românească. 
La Restaurantul „Făclia” şi „Londres” cântă tarafuri de lăutari 

români. 
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Tăria neamului nostru  
(Sfatul Ţării, Chişinău, anul I, nr. 13, 11.04.1918, p. 1) 

Am fost aşezaţi aici în calea tuturor vânturilor năpraznice... Şi 
dacă înţelepciunea Dumnezeiască, în înalta sa orânduire, ne-a aşezat 
aici, încredinţându-ne îngrijirea şi apărarea acestei „guri de raiu”, 
care e pământul nostru, a făcut-o întemeindu-se pe o adâncă şi ne-
pătrunsă taină. 
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Ştim însă atâta, că lucrurile scumpe nu se dau pe mâna oricui. 
Începuse puhoiul năvălirilor cutropitoare să ne izbească de 

stânca piepterilor noastre, dar noi nu ne-am clintit. Şi valurile vrăj-
maşilor şi-au mărit tăria, lovindu-ne „şi în faţă şi în coaste” – şi nu 
ne-au putut frânge împotrivirea. 

Vrut-au duşmanii din toate unghiurile lumii, să ne măture după 
aceste plaiuri mândre; au trecut însă peste noi ca apa spumegândă, 
fără să fi fost în stare a ne scurma rădăcinile adânci prin cari eram 
legaţi de moşie. 

Aceste rădăcini trainice, cari ne-au păstrat fiinţa etnică (de po-
por) împotriva tuturor năpăstuirilor, sunt desmoşteniţii de ieri, cari 
în vâltoarea iadului de astăvară şi-au sfinţit înc’odată dreptul de a 
stăpâni petecul scump de pământ, pe care numai sudoarea lor le-a 
muncit storcând din el grâul de aur şi pe care piepturile lor deschise 
l-au apărat de încercările atâtor veacuri de cotropire. 

Trecutul lor măreţ e depănat din suferinţe. Dar evanghelica lor 
resemnare (împăcare) a izvorât totdeauna din credinţa tainică, întă‑
ritoare, că „este o dreptate și trebue să vie!” 

Dacă ziua de mâne le va da deci pământul, care nu poate fi de-
cât al lor, nu e numai un semn de – milostivire a celor de sus, ci şi o 
dreaptă răsplată a vremii, de care s-au învrednicit... 
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Gheorghe Nastas, Deputat în Sfatul Ţării, Cu prilejul Unirei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 33, 12.04.1918, p. 1) 

Urmând crezului, proclamat de Marea Revoluţie Rusească, că 
fiecare popor are dreptul de a-şi hotărî singur soarta, Sfatul Ţării în 
ziua de 27 martie a proclamat unirea Basarabiei cu Ţara-mamă Ro-
mânia. 

Orice Român trebue să se bucure de acest fapt măreţ, căci prin 
el s-a şters marea nedreptate istorică, jertfa căreia am fost noi, Ro-
mânii Basarabeni, în anul 1812 și urmările dureroase ale căreia 
le-am îndurat 106 ani. 

Calea urmată de Sfatul Ţărei este singura cale dreaptă, căci ea 
ne-a adus la înfăptuirea unei părţi a idealului nostru naţional: unirea 
neamului. Orice altă cale, ar fi fost o cale greştiă, şi urmările ei ar fi 
fost mult mai triste decât acele ale răpirei dela 1812. Blăstămaţi de 
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neam, de istorie şi de urmaşi, ar fi fost acei neprecepuţi, cari ar fi 
mers pe altă cale. Judecata dreaptă şi nepărtinitoare a istoriei, îi va 
judeca aspru pe acei, care sub cuvânt că ne doresc binele, ne îndrep-
tau pe alte căi. 

Dezrobiţi de sub jugul ţarizmului rusesc, noi am ajuns a fi astăzi 
fiii şi cetăţeni liberi ai României libere. O nouă viaţă, într-o ţară, un-
de noi sântem stăpâni pe soarta noastră şi pe viitorul nostru, aceasta 
ni se deschide de astăzi înainte. Ne mai având grijă de ruşi, cari vro-
iau să ne stârpească neamul, vom încorda toate puterile noastre, 
trupeşti şi sufleteşti, pentru propăşirea culturală şi economică. 

Ţărănimea Basarabeană, Talpa Ţărei, care singură a păstrat 
aprinsă candela sfântă a Românizmului în curgerea unui veac de în-
tuneric şi robie, va primi pământul atât de mult dorit şi stropit de 
sudoarea şi sângele ei. 

Reforma agrară (împărţirea pământului) vom face-o noi, Basa-
rabenii, potrivit cu nevoile şi dorinţele noastre. Aceasta este una din-
tre temeliile unirei. 

Aceasta răstoarnă toate iscodirile, de care se folosesc duşmanii 
noştri în lupta lor împotriva noastră. Nimeni nu-i va mai crede pe 
aceşti lupi în piele de oae, care văzându-şi zădărnicite, prin unire, 
toate planurile lor, se mai încearcă a duce în ispită sufletele neprihă‑
nite ale ţăranilor, spunându-le că unirea îi duce la robie şi la dez-
moştenire. 

Să avem încredere în fruntaşii noştri politici, călăuziţi de cele 
mai frumoase gânduri pentru popor, şi fără teamă şi şovăire, să ur-
măm calea, pe care ne-au arătat-o, povăţuiţi de cele mai curate cuge-
te şi dorinţe. 

Pătrunşi de măreţia zilelor în care trăim şi în care se încheagă şi 
se întăreşte neamul nostru atât de încercat, să privim cu nădejde în 
viitor. Acesta ne prevesteşte o soartă mândră şi frumoasă! 

Trăiască unirea! 
Trăiască România Mare! 
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Preotul A. Murafa, Să întărim Unirea  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 71, 13.04. 1918, p. 1) 

S-a împlinit mândrul vis: România şi Basarabia răzleţite de 
duşmani s-au întâlnit din nou împreunându-se pe vecie. 

Fie binecuvântat acest moment sfânt! Actul dela 27 Martie e o 
trecătoare zidită peste prăpastia neagră spre îmbrăţişarea ţărilor de 
acelaş sânge. 

Mă simt prea fericit şi sincer sărbez acest moment în sufletul 
meu. 

Dând laudă ziditorului prea înalt, mă întorc cătră El c-o rugă‑
minte: Doamne sfinte lungeşte-mi viaţa, să pun şi eu a mea pietricică 
în clădirea nouă şi să privesc cu ai mei ochi înfăptuirea mândrului 
vis... 

Prea mare fericire ne-a trimis Stăpânul lumii, nouă Românilor 
de aici. Dar şi grea sarcină a căzut pe umerii noştri şi o răspundere 
mare cătră istoria viitoare. 

Noi Românii de azi, clădim România Nouă. Noi începem istoria 
viitorului. Şi vai de noi de vom fi duşmanii României Nouă. Blăstămul 
vecinic va fi pe capul nostru. 

Conducătorii clădirii sunt datori să ia seama bine şi după sine şi 
după cei mai mici muncitori, căci ei ţin în mânile lor soartea Româ‑
niei Nouă. 

Ei sunt datori să treacă pe toţi lucrătorii clădirii prin sâtă cât 
mai deasă, ca feţe şirete şi mâni necurate să nu s-atingă de zidurile 
sfinte. 

Mie nu mi teamă de duşmani străini, cari de mult stau la răs-
pântie şi le cunoaştem gândul. Dar mi teamă de duşmanii casnici, de 
fraţii stricaţi la suflet cari totdeauna sânt primejdioşi în vremile de 
prefaceri. 

Cu adevărat clipa de azi, când surorile trebuie să se cunoască 
spre a-şi întocmi casa cea nouă de împreună vieţuire, este însemnată 
foarte. 

De felul cum se poartă unii faţă de alţii fraţii cari s-au întâlnit, de 
vorbele şi faptele pe cari le săvârşesc înaintea norodului dela sate, 
atârnă închegarea pe veci a unirii. Şi iarăş nimic nu strică mai de gra-
bă lucrul bun care s-a săvârşit, decât nesocotinţa prostească a unor 
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oameni uşuratici, lipsiţi de simţire şi de evlavie pentru faptele mari. 
Fericirea şi norocul nostru este astăzi în noi înşine. Acum nu ne 

mai putem căina asupra străinilor, cum am facut-o vreme îndelunga-
tă. Stăpânirea lor vrăjmaşă s-a risipit şi în locul ei s-a aşezat dreptul 
nostru de-a ne orândui viaţa. 

Orice suferinţă sau nedreptate se va ivi de-aici în colo în casa 
noastră, ea nu mai trebue căutată aiurea decât în vinovăţia noastră. 
După cum spune şi la fabulă, că cele mai multe rele nu ne vin dela 
străini ci ni le facem noi înşine cu moravurile cele păcătoase şi stri-
cătoare de rânduială înţeleaptă. 

Precum se strică pânea, când o cuprinde mucegaiul, aşa se în-
tâmplă şi cu fraţii, când între ei pătrunde duhul răutăţii. 

Prin vina nemernicilor să aruncă sămânţa îndoielii, prin purtă‑
rile lor sumeţe şi nedrepte sufletele neapropiate încă să depărtează 
unele de altele şi se sapă prăpastia întunecată care surpă legătura 
cea sfântă. 

De aceea înfăptuirea adevărată şi statornică a unirii noastre, 
cere multă înţelepciune, pe care n-o pot avea decât românii însufle-
ţiţi de iubire cătră patria lor. 

Această înţelepciune, se cade s-o aibă întâi sora cea mare, căci 
ea trebue să povăţuească pe calea dreptăţii paşii surorii mai mici. 
Dela ea să aşteaptă jertfa cea curată. 

Şi ea este datoare să curăţe putregaiul ce să cuibăreşte în casa 
cea nouă. 

Destulă stricăciune a făcut acolo în lăcaşul vechiu, aducând ne-
norocire şi plângere amară în cuprinsul ţării. 

Răii şi stricaţii n-au loc la masa curată a praznicului nostru. Ei 
trebuie goniţi cu sunet din ograda sufletului nostru, ca să n-o spurce 
cu întinăciunea vieţii lor otrăvitoare. 

Căci aceştia sânt otrăvitorii maicei noastre sfinte. 
Să piară dintre noi precum piere fumul... 
Sora cea mică Basarabia, încă are crezare, căci ea e crudă şi sla-

bă. Nevoile ei sânt multe şi puterile puţine. Dar are sufletul curat, su-
fletul strămoşesc moştenit dela Ştefan Vodă cel Sfânt şi nebiruit... 

Pentru această pricină, el nu trebue întinat cu păcatele unor ne-
trebnici, pripăşiţi cu vâlvă printre norodul nostru blând, ci să fie încăl-
zit la flacăra virtuţilor curate, aducătoare de lumină şi coborâtoare de 
dreptate. 
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Numai aşa se va întări unirea. 
Altfel să năruie altarul înălţat cu atâtea lacrimi şi nădejdi sfinte. 
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Noile hotare ale României  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 14.04.1918, p. 3) 

Comisia mixtă formată din reprezentanți ai ministerelor de fi-
nanțe din România şi Basarabia se deplasează pe linia Nistrului și li-
nia Dunării pentru instituirea punctelor vamale de frontieră. Este 
preconizată deschiderea următoarelor puncte de frontieră: în jude-
ţul Hotin, în localitatea Otaci, în calitate de punct de frontieră cu 
Moghiliov-Podolsk, după care urmează cele de la Soroca, Rezina şi 
Bender şi, în final, cele de la Accherman-Chilia (Nouă)-Ismail şi Reni. 

Românizarea 
Românizarea Basarabiei are loc cu ritmuri susținute. De la Iaşi 

a sosit un număr important de funcționari care urmează a fi reparti-
zați prin diferite instituții guvernamentale. 

Vamele 
Vamele la frontiera dintre Basarabia şi România au fost desfiin-

ţate. Sunt instituite posturi vamale pe Nistru, râul care separă Basa-
rabia de guberniile Herson şi Podolsk. 

Unirea frățească 
IAŞI, 12. Ziarul de limbă rusă editat la Iaşi, „Rodina” publică un 

articol împotriva atacurilor presei din Odesa asupra României în le-
gătură cu alipirea Basarabiei la România. Publicaţia demonstrează 
că această alipire ar reprezenta o unire frăţească, or pe timpuri, faţă 
de Basarabia a fost comisă o nedreptate istorică. 
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I. Mateiu, Ajutători ai Unirii: învăţătorii de peste Prut  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 76, 19.04.1918, p. 1) 

Basarabia din vremea revoluţiei n-a avut un contact sufletesc 
pronunţat cu fraţii de peste Prut. 

Alianţa forţată dar nenorocită cu uriaşul imperiu rusesc silise 
diplomaţia României să ocolească orice acţiune în legătură cu Basa-
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rabia spre a nu trezi conflicte menite să aibă urmări fatale asupra 
răsboiului românesc. 

Astfel Basarabenii abia desfăcuţi din robia politică ce-i sugru-
mase, n-au putut primi – cum era firesc – îndemnuri oficiale, care 
să-i îndrume pe cărările unei orientări româneşti. 

Abia iniţiative particulare au îndrăznit, în viforul revoluţionar, 
să deschidă într-un pământ întunecat perspective de lumină. 

A trebuit să treacă vreme la mijloc, până când această situaţie 
anormală putea fi înlăturată. Procesul de descompunere al forţelor 
armate ruseşti, prefăcute în bande anarhice, a dat prilej fruntaşilor 
moldoveni călăuziţi de impulsurile instinctive ale rassei, să ceară pe 
cale diplomatică intervenţia României. 

Trecerea oştilor româneşti în Basarabia avea nu numai o valoa-
re militară ci şi una de o extraordinară însemnătate politică. Faptul 
consfinţia dreptul nostru istoric asupra acestui colţ de pământ româ-
nesc. 

Acum nimic nu mai împiedeca restabilirea legăturilor sufleteşti, 
pe cari o nelegiuire ţaristă le rupsese cu desăvârşire. 

Cea dintâi solie mişcătoare ne-a venit prin Februarie. Peste 
treizeci de învăţători trecură Prutul cu misiunea senină de-a propo-
vedui celor întunecaţi adevărul şi lumina. 

Prin îngrijirea unor oameni de inimă, numărul lor s-a sporit în 
curând. 

Îmbrăţişându-i cu iubire, ne dam seama, că ei erau cea mai arză‑
toare necesitate în opera de cucerire reală a Basarabiei înstrăinate. 

Căci ţarismul politic întrebuinţase un formidabil sistem nu nu-
mai de infuziune a simpatiei ruseşti în massele populare moldove-
neşti, ci mai vârtos de înjosire a României şi de totală întunecare a ori-
cărei tradiţii româneşti, care le mai amintea vechi legături de sânge. 

Şi trebuie să mărturisim, că în adevăr se crease la sate o atmo-
sferă neprielnică sub raportul comunităţii sufleteşti, care îndruma 
spiritele spre orizonturi ruseşti. 

Într-o astfel de situaţie era nevoie, pe lângă siguranţa oferită de 
armată, să – înceapă o stăruitoare muncă de propagandă însufleţită, 
chemată să întoarcă din nou sufletul popular la vechea lui matcă. 

Învăţătorii României s-au angajat la această acţiune, nu prin 
forţa unor porunci oficiale, ci din îndemnurile organice ale acelei 
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conştiinţi superioare, care înţelege să facă orice jertfă pentru întări-
rea şi înălţarea neamului. 

Ei cari în cursul războiului s-au afirmat în lumina celor mai 
frumoase acte de eroism pentru ţara, ai cărei luminători devotaţi 
erau în vremea păcii, au trecut voioși Prutul spre a îndeplini în Basa-
rabia un apostolat naţional. 

Cunoscători ai psicologiei populare ca şi ai nevoilor ţărăneşti pe 
cari le-au servit dincolo cu atâta devotament, ei au ştiut a pătrunde 
şi în inima moldovenilor. 

Şcolile desfigurate prin rusificare se luminează, copiii pătrund 
cu bucurie în tainele abecedarului românesc ce le vine ca o minune. 
În serbările şcolare ca şi şezătorile săteşti, răsare căldura, care 
aprinde simţirile amorţite şi trezeşte conştiința de neam. Farmecul 
cântecelor, dulceaţa poeziilor, reînvierea trecutului nostru scormo-
nesc sufletele moldoveneşti cu puterea înviorătoare a marilor ade-
văruri oprimate. 

Renaşterea naţională ia fiinţă. Îndoiala se risipeşte, încrederea 
se înalță întărind prefacerea, pe al cărei fond avea să se clădească 
marele act istoric. 

Şi dacă Unirea s-a îndeplinit fără zguduiri, dacă ţărănimea a 
primit cu bucurie această mare solie de dreptate, vom recunoaşte fă‑
ră rezerve, că ea se datoreşte în bună parte şi învăţătorilor de peste 
Prut. 

Apostolatul lor înălţător, pe care îl urmează şi astăzi cu aceeaş 
perseverență este unul din factorii hotărâtori în consolidarea sufle-
tească şi naţională a unirii politice săvârşită la 27 Martie. 
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O. Ghibu, Sărbători fericite!  
(România Nouă, Chişinău, anul II, nr. 77, 20.04.1918, p. 1) 

Aşa e obiceiul strămoşesc să zicem la zile mari ca aceasta: Săr-
bători fericite! 

Da, Sărbători fericite, fraţilor Moldoveni din Basarabia! Voi sun-
teţi singurii Români cari mai puteţi simţi în aceste clipe mari ale în-
vierii Domnului, o fericire în sufletul vostru. Căci dintre toţi Românii 
necăjiţi şi istoviţi, numai voi aţi înviat la viaţa nouă. Peste voi aşezase 
duşmanul lespedea grea de piatră, gândind să vă piardă, întunerec 
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cumplit s-a lăsat deasupra-vă vreme de peste un veac. Dar s-a cu-
tremurat pământul, s-a rupt catapeteasma lumii şi voi a-ţi înviat din 
mormânt, a-ţi răsturnat lespedea, şi a-ţi arătat că aveţi un drept 
sfânt la viaţă. 

Se cuvine deci să vă zicem vouă din inimă: Sărbători fericite! 
Sărbători fericite şi vouă fraţilor de peste Nistru, ostaşi înaintaşi 

ai poporului nostru, pe care o soartă vitregă v-a ţinut despărţiţi de 
trupul neamului nostru şi cari aţi înviat şi voi acum la o conştiinţă şi 
viaţă naţională, înviind totodată şi în conştiinţa poporului nostru în-
treg, din care lipsiaţi până acum. Sfânta înviere a Domnului să vă fie 
de folos vouă şi neamului şi omenirii. 

Sărbători fericite şi vouă, tuturor fraţilor de peste Prut, de peste 
Molna, de peste Milcov, de peste Carpaţi şi de peste Ocean şi de pre-
tutindenea unde mâna Sorţii şi a Nenorocului v-a aruncat. 

Sărbători fericite vă zicem în aceste clipe grele, când rănile pe 
urma cumplitului războiu sunt proaspete pe trupul întregului neam, 
când Pacea, – oh, această aşa zisă „pace”, – nu poate coborî în sufle-
tul nimănuia mulţumirea; când amintirea sutelor de mii de morţi 
pentru ideal e încă atât de vie; când pe mormintele lor abia a încolţit 
iarba; când satele şi oraşele sunt fărâmate de ghiulelele inamicului, 
când însuş pământul sfânt al ţării e scurmat până în măruntaie, şi în 
parte chiar luat din mânile noastre; când plâng milioanele de orfani; 
de văduve, de părinţi şi de fraţi întristaţi, când atâţia dintre voi aţi 
rămas fără ţară, cu toiagul pribegiei în mână... 

Sărbători fericite vă zicem tuturora cari sub povara grea a vre-
mii vă simţiţi în clipele acestea sufletul plin de obidă. Purtaţi-vă în 
tăcere durerea şi credeţi în ceasul învierii care va să vie. 
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Din pildele altora. – Pilda Ucrainei  
(Cuvânt Moldovenesc, Chişinău, anul V, nr. 35, 22.04.1918, p. 1) 

Conducătorii republicei vecine Ucraina, deşi Ruşi şi ei, doar cu o 
uşoară deosebire în grai, – totuşi nu vor să mai audă de limba ru-
sească, ci peste tot locul o înlocuesc cu cea naţională a lor, ucrainea-
nă. 

În toate şcolile din ţară se va învăţa de aci încolo numai în limba 
ucraineană. Şi la universitate. 
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– La deregătorii nu se primesc decât cereri în limba ucrainiană. 
– Firmele (tablele cu numele negustorului ori măestrului) la 

dughene, la meseriaşi, peste tot locul, se schimbă cu table cu scrisoa-
re ucrainiană. 

Că li-i dragă oamenilor limba lor, şi-s sătui de limba rusă, care 
le aduce aminte de-o apăsare de veacuri sub cnutul ţarilor, în care 
vreme şi limba lor ucrainiană, deşi soră ori fiică limbii ruseşti, a tre-
buit să stee ascunsă după uşă, ca o cenuşotcă în casa sa. 

Oare noi Moldovenii din Basarabia n-am avea nimic de învăţat 
din pilda luminoasă a Ucrainei? 
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Prima rândunică  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 26.04.1918, p. 1) 

Bender, 26 aprilie. În sfârșit, avem în față comunicatul oficial 
privind încheierea păcii dintre România şi statele care au luptat îm-
potriva ei. După grele încercări de care a avut parte acest stat mic, el 
a ieșit din război şi revine în albia dezvoltării paşnice. 

Tratatul de Pace de la București trebuie calificat ca prima pace 
încheiată în timpul unui război adevărat cu respectarea principiilor 
dreptului internațional şi de către instituțiile autorizate ale puterii. 
Or negocierile de la Brest şi acordurile de pace care au urmat nu pot 
fi considerate acte juridice serioase. În acele cazuri au acționat per-
soanele ce nu se bucurau de un mandat oferit de întreg poporul, ele 
au acţionat în calitate de reprezentanți ai Rusiei şi Ucrainei, deşi a 
doua deja o exclude pe prima, în condițiile când o mare parte a cetă‑
ţenilor ruși cu bun simţ aveau o atitudine negativă faţă de aceste ne-
gocieri separate. Războiul a fost început de Rusia în calitate de țară 
unitară care atunci era reprezentată de o putere fie şi monarhică, 
dar oricum recunoscută, însă a fost încheiat în numele unor părţi se-
parate ale sale şi nu de o adunare autorizată a reprezentanților – 
Adunarea Constituantă, ci de persoane care acționau pe cont pro-
priu, a fost încheiat în condiții care nu pot fi în nici un caz considera-
te înțelegere reciprocă, tratat bilateral. Tot comportamentul ulterior 
al Marilor Puteri sugerează clar că ultimele tratează fosta Rusie nu 
ca pe o parte contractantă egală în drepturi, ci ca pe o țară cucerită 
în care acestea au toată libertatea de acţiune. 
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Pe când Pacea de la București a fost încheiată de aceeași putere 
care a început războiul cu respectarea tuturor regulilor impuse în 
astfel de situaţii: iată de ce putem spera că tratatul de pace nu a se 
va dovedi o vorbă goală, nişte acţiuni camuflate ale politicii imperia-
liste cum s-a întâmplat după tratatele de la Brest, ci va fi un act vala-
bil care instaurează pacea şi care urmează a fi respectat cu sfințenie 
de către ambele părți. 
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S. Idașin, Notițe de călătorie  
(Bessarabski iujnâi krai, Chișinău, 26.04.1918, p. 2) 

(Scrisoare de la Iași) 
Odată cu unirea Basarabiei a devenit liberă circulația din Repu-

blica Moldovenească în România şi invers. În prezent, nu mai este 
nevoie de vizarea actelor la comandamentul gărilor; la Ungheni (lo-
calitate românească) nu mai sunteți verificaţi de către însoțitorii 
români de tren, or Basarabia și România sunt considerate o țară uni-
că. [...] 

Gara Iaşi este la fel de aglomerată. Majoritatea sunt în fond 
amatori de chilipiruri; ca și odinioară sunteți înconjurați de aface-
riști care vă propun schimbarea banilor în valuta rusească, puștii 
agasanți vă trag de poala hainei propunându-vă să vă cureţe ghetele 
etc., etc. 

Un turist înarmat cu multă răbdare face abstracție de toate 
acestea şi, trecând prin străzile înguste de lângă gară, ajunge în Piața 
Unirii. 

Piaţa Unirii este bursa Iaşului. [...] 
Un spectator atent poate observa aici şi ofițeri, şi civili, şi tineri, 

şi bătrâni. La numeroasele cafenele deschise aici la anumite ore se 
adună persoane de diferite profesii. 

Lumea vine aici şi pentru a discuta despre ultimele evenimente 
din viața politică, şi pentru a face tranzacții obișnuite de vânza-
re-cumpărare, și pentru a-şi petrece timpul într-o companie nu prea 
numeroasă. 

Rumoarea provocată de discuțiile interminabile se amestecă cu 
șuieratul şi claxonatul trăsurilor şi automobilelor ce mişună necon-
tenit înainte şi înapoi. 
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După căderea Bucureștiului, Iaşul este a doua capitală. Aici au 
fost evacuate toate instituţiile administrative şi magazinele. Aici au 
fost transferate la fel şi toate redacţiile ziarelor. În prezent, acestea 
sunt peste 20 la număr. Apar în jumătate de format la un preţ com-
parativ mic – 10 bani. 

Pentru rușii care deocamdată locuiesc în România apare ziarul 
„Rodina”, o ediţie de dimensiuni nu prea impresionante ce publică 
relatări senzaționale din toate colţurile lumii a căror veridicitate în-
să provocată uneori dubii, dar „la nevoie și cărăbușul e carne”. În lip-
sa unor ediții mai serioase publicul rusesc se mulțumește și cu aces-
te nimicuri […]. 

În ultimul timp, în împrejurimile Iașului s-au format colonii ru-
sești constituite din ofițeri demobilizați ai armatei ruse. Ei cumpără 
vile în comun, cultivă viță-de-vie, prelucrează pământurile și gestio-
nează ferme de lapte. Instituțiile Crucii Roșii care sunt în proces de 
lichidare oferă un amplu suport pentru coloniile rusești în devenire 
comercializându-și produsele de primă necesitate la un preț de stat. 

Oricum, o eventuală înflorire a coloniilor rusești trezește mari 
îndoieli. Din cauza că lipsește o unitate de idei, zâzania începe deja 
acum. 
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Convorbire cu dl profesor C. Stere. Delegații populațiunii 
nemțești din Basarabia la București. Campania electorală 
în România  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 36, 16.05.1918, p. 1) 

Duminică seara dl prof C. Stere, preşedintele Sfatului Ţării, s-a în-
tors la Chişinău din călătoria sa la Iaşi şi la Bucureşti. 

Fiind rugat de unul dintre redactorii ziarului nostru să binevo-
iască a ne da oarecare lămuriri în legătură cu vizita sa la Bucureşti și 
cu alegerile din România, dl profesor C. Stere a binevoit a ne face co-
municări foarte interesante, pe care ne grăbim a le împărtăși cetito-
rilor noștri. 

Întrebând pe dl preşedinte al Sfatului Ţării care a fost scopul vi-
zitei delegației coloniştilor nemţi din Basarabia la Bucureşti, d-sa ne-a 
răspuns: 
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– Sub regimul ţarist şi mai ales după începutul războiului, po-
pulaţia nemţească din Basarabia, ca şi toate celelalte elemente, a 
avut de îndurat mari prigoniri. Se pare că înainte de izbucnirea revo-
luţiei ruse, între coloniştii nemţi din Basarabia avusese loc un legă‑
mânt, prin care se îndatorau ca după război să părăsească Basara-
bia. După izbucnirea revoluţiei, care a schimbat din temelie starea 
de lucruri din Rusia, printre aceşti colonişti, care, sub înrâurirea unei 
solide educaţii religioase, şi-au format o concepţie foarte scrupuloasă 
de îndatoririle lor morale, mulţi nu erau lămuriţi dacă îndatorirea de 
a părăsi ţara lor de adopţie şi de a se duce în masă în Germania nu-i 
leagă încă. Nedumerirea lor se complică şi mai mult prin faptul că nu 
toţi aveau o idee justă despre spiritul de toleranţă şi de liberalitate al 
statului român faţă cu cetăţenii de altă limbă şi lege. Astfel, printre 
aceia dintre dânşii care erau partizani ai rămânerii pe loc s-au găsit 
elemente izolate, care au fost de părere să se ceară ca în Basarabia 
să fie aduse trupe germane. Aceste elemente izolate se bizuiau pe 
credinţa că Unirea României cu Basarabia s-ar fi făcut fără învoirea 
Germaniei şi că ea s-ar datori numai înțelegerii dintre românii basa-
rabeni şi fraţii lor din România. 

Văzând că lucrurile amenință să ia o întorsătură neplăcută, eu 
m-am dus în mijlocul lor şi, în diferite convorbiri ce am avut, am cău-
tat să-i conving, lămurindu-i că Unirea Basarabiei cu România nu es-
te numai înfăptuirea dorinței neamului românesc de dincoace şi de 
dincolo de Prut, ci că ea a avut aprobarea Germaniei. 

Spre deplina încredințare le-am propus să meargă cu mine la 
Bucureşti spre a se lămuri chiar din gura reprezentanților autorizaţi 
ai Imperiului German, propunere pe care au admis-o. S-a ales dar o 
delegație formată din șapte membri, în care au intrat dnii von Lösch, 
deputat, pastorul Gutkievici din Chişinău, pastorul Haase din Taru-
tino şi patru colonişti, dnii Neumann, Ermann, Kurt şi Schötle. Până 
să se desemneze delegația şi să se puie în mișcare însă, dl Kühlmann, 
ministrul de Externe al Germanic a plecat din Bucureşti, lăsând in-
strucții pentru primirea delegaţiei dlui Horstmann, director al aface-
rilor politice de pe lângă misiunea germană din Bucureşti. 

La București, delegaţia a fost primită de d. Horstmann şi invita-
tă la masă de feldmareşalul de Mackensen. Dânșii au comunicat de-
legației că Unirea Basarabiei cu România s-a făcut cu aprobarea Ger-
maniei şi că este un act definitiv. 



352 

În ce privește calea ce coloniștii germani ar avea să urmeze, li 
s-a declarat că dânșii sunt slobozi să procedeze cum le pare mai bi-
ne. 

În caz dacă ar dori să meargă în Germania, li se va putea face 
acolo un loc unde să fie aşezaţi. De asemenea, ei pot să rămână în 
Basarabia ca cetățeni germani. Iar în acest caz ei vor trebui să fie so-
cotiţi ca orice străini şi nu vor avea dreptul să ia parte la guvernarea 
ţării. Dacă nu voiesc să renunțe la aceste drepturi, atunci ar trebui 
să-şi păstreze cetățenia română. 

Nu cunosc hotărârea lor, dar se pare că dânșii înclină spre 
aceasta din urmă soluţie şi se pare că în acest sens au fost sfătuiţi de 
mareşalul von Mackensen şi d. Horstmann. 

Campania electorală. – Rolul noii Camere. 
– Programul dlui C. Stere 
Privitor la campania electorală, întrebând pe dl Stere dacă în 

Camera ce se va alege vor intra şi deputaţi ai Basarabiei, d-sa a spus: 
– În Camera actuală, aleasă pe baza legii electorale vechi, nu vor 

intra deputați ai Basarabiei. La alegerile pentru Constituantă însă, 
care se vor face pe baza votului universal, vor fi reprezentați cetățe-
nii Basarabiei. 

Privitor la rolul Camerei ce va ieşi din alegerile ce se pregătesc, d. 
Stere a declarat: 

– Scopurile de căpetenie ale acestei Camere vor fi: ratificarea 
Păcii, convocarea Constituantei, votarea legii electorale atât pentru 
Țară, cât şi pentru Basarabia pe baza votului universal, conform 
Constituţiei actuale. 

În ce privește grupările politice care iau parte la lupta electorală, 
d. C. Stere a spus: 

– Partidul liberal şi conservatorii din jurul dlui Take Ionescu, 
dimpreună cu foştii partizani ai lui Filipescu au declarat că nu vor 
lua parte la alegeri. Totuși o sumă de personalități marcante şi-au 
anunțat candidaturile independent de partide. Astfel, d. Orleanu la 
Galaţi şi probabil d. Alexiu la Brăila. Din partea grupării politice din 
jurul dlui general Averescu se vor prezenta numai d. general Ave-
rescu şi A.C.Cuza. 

La rugămintea redactorului nostru, d. profesor C. Stere a binevoit 
sa ne dea câteva lămuriri asupra programului cu care se prezintă d-sa 
în aceste alegeri. D-sa va candida în Bucureşti şi Iaşi. Pe baza progra-
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mului său vor mai candida dnii Patraşcanu şi I. Teodo- rescu la Bucu-
reşti, Gr. Coandă şi L. Teodoreanu la Piteşti, d. Râmniceanu-Simiones-
cu la Ploieşti. 

Programul dlui C. Stere se cuprinde în următoarele 7 puncte pe 
care le dăm în rezumat. 

1. Legea electorală pe baza votului universal, egal, direct şi se-
cret, cu reprezentarea minorităţilor. 

2. Descentralizarea şi autonomia locală, începând de la sate, apoi 
la comună, oraşe şi judeţe, creându-se o organizaţie provincială, in-
termediară între judeţ şi organele centrale ale statului, aleasă tot pe 
baza de vot universal cu reprez. [entarea] [...] majorităţii. 

3. Reforma agrară în sensul de a da ţăranilor pământul prevăzut 
în Constituție, adică 2 000 000 de hectare din proprietatea mare par-
ticulară, în afară de moșiile statului, ale instituţiilor, absenteiştilor şi 
străinilor. 

4. Dezlegarea chestiei evreieşti. 
5. Asigurarea pentru fiecare cetățean a mijloacelor legale de 

apărare împotriva abuzurilor administrative şi încălcărilor individua-
le. 

6. Legislaţia protectoare a muncii şi recunoaşterea sindicatelor 
muncitoreşti ca mijloace legale de apărare a muncitorimii. 

7. Crearea de şcoli în număr îndestulător faţă cu populaţia şcola-
ră, astfel că învăţământul obligatoriu să fie o realitate. 
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Organizarea şi naţionalizarea învăţământului. De vorbă 
cu d. [Ştefan] CIOBANU, directorul învăţământului  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 38, 8.05.1918, p. 1) 

Cursurile de învățători. – Şcolile normale, secundare şi primare. – 
97% de analfabeți. – Cum se vor naționaliza școlile. – Care sunt greu-
tățile. – Când se va termina această operă 

* 
Desigur că una dintre cele mai grele chestiuni care frământă 

gândul conducătorilor Basarabiei este ridicarea populației la treapta 
de unde va putea căpăta adevărata cultură națională. 

Cum munca ce se pune în această direcție nu este însă îndeajuns 
cunoscută, am găsit nimerit să cerem cuvântul dlui prof. Ciobanu, ne-
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obositul director al învățământului din Basarabia, care ne-a dat toate 
lămuririle ce le împărtășim mai la vale cetitorilor noştri. 

S-au deschis cursuri pentru prepararea pedagogică a învățăto-
rilor şi mai ales pentru a învăţa limba, astfel ca să poată, începând cu 
noul an școlar, a preda în școli în limba naţională, – în următoarele 
oraşe: Chişinău, Bender, Soroca, Akkerman şi Bălţi. 

Cursurile pentru profesorii secundari în Basarabia se vor des-
fășura de la 1 iunie în Chișinău şi vor dura două luni, iar pentru pro-
fesorii școlilor primare, trei luni. 

Şcolile normale 
În timpul de față în Basarabia avem trei şcoli normale. Una de 

fete la Chișinău şi două de băieți la Soroca şi Akkerman. 
Şcoala Normală de la Soroca va fi complect naționalizata, va de-

veni o școală românească. 
În cea de la Chişinău se va introduce obligator limba română, 

predată foarte serios, iar clasa I-a şi cea pregătitoare vor fi naţiona-
lizate. 

Cu şcoala din Akkerman nu se ştie încă precis ce se va face. 
Pe lângă acestea se are în vedere deschiderea a încă două școli 

normale. Pentru ele sunt deja şi localuri. Se crede că una va fi înfiin-
țată la Chișinău şi alta la Akkerman sau la Bălţi, chiar orașul a cerut 
aceasta. 

La Chişinău mai avem un Institut Pedagogic, care prepară învă‑
țători pentru școlile medii. 

Şi aci deocamdată va fi naționalizată clasa I-a. 
Ştiutorii de carte 
Trebuie ţinut seama că Basarabia avea una dintre cele mai ne-

norocite situații în ce privește ştiinţa de carte. 
Astfel, în multe sate moldovenești avem 97% de analfabeți, lu-

cru extraordinar, iar după statistica oficială rusească, 91%. 
Aceasta se datorește faptului că până acum aci învățământul nu 

era obligator. 
Cum se va face naţionalizarea 
Chestiunea naționalizării școlilor primare este destul de uşoa-

ră, 
Anul trecut s-au deschis aproape 700 de şcoli primare, la care 

se predă românește. Cele mai puţine şcoli naţionale sunt în ţinutu-
rile Akkermanului şi al Ismailului. 
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Sperăm – spune d. Ciobanu – ca de la toamnă să avem toate șco-
lile primare complect naţionalizate, toate lecţiile predându-se în ro-
mâneşte. 

Abecedarele deja sunt gata și aproape cunoscute de copii. Car-
tea de cetire și religie se află încă sub tipar. 

Şcolile secundare sunt mai greu de naționalizat, deoarece la ce-
le din Basarabia sunt abia 3-20% de moldoveni. 

Totuşi, la Chişinău, pentru moment se va face un liceu de fete şi 
unul de băieţi, complect româneşti, pentru complectarea lor adu-
nându-se toţi elevii moldoveni din toate liceele. 

În celelalte şcoli din Basarabia, naționalizarea se va face în mă-
sura naționalităților populaţiei. 

Un început totuși se va face deocamdată cu naționalizarea cla-
selor inferioare. În clasele superioare se vor preda ca obiecte obli-
gatorii limba, istoria şi geografia României. 

Corpul didactic. Greutăţile 
Una dintre greutăți este lipsa cărților şi a profesorilor. Pentru 

aceasta s-au luat măsuri ca să fie aduşi din România cei mai buni 
profesori. 

Avându-se în vedere formarea unei clase de intelectuali, se va 
prevedea în buget, pentru crearea a cel puţin treizeci de şcoli medii. 

La mulţimea greutăţilor se mai adaugă şi lipsa atât de mare a 
localurilor pentru şcoli, mai ales la sate. 

Bursele. Desfiinţarea examenelor 
Fiecare liceu va propune 15 elevi, care vor primi bursă de la 

stat şi care vor fi primiţi cei dintâi la şcoalele medii. 
Pentru o uşurare a naţionalizării, s-a hotărât desființarea exa-

menelor pentru trecerea de la şcoalele primare la licee. 
Programele tuturor şcolilor se vor unifica cu cele din România. 

* 
Cam acestea fiind modalitățile şi faptele pe care se va sprijini 

naționalizarea şi creșterea învățământului în Basarabia, putem cre-
de că nu va trece mult ca şi străinii chiar care vor trece pe aici să 
poată simţi că se află într-o adevărată ţară de români, care dacă din 
punct de vedere cultural au fost înstrăinați cu atâta greutate şi în-
tr-un timp atât de lung, ei se pot întoarce la limba şi cultura de baş‑
tină, cu multă uşurinţă şi în scurtă vreme. 
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Organizarea militară a Basarabiei  
(Sfatul Țării, anul I, nr. 39, 19.05.1918, p. 1-2) 

Activitatea Comisiunii pentru dezlegarea chestiunilor militare în 
Basarabia. – Cum se va organiza Basarabia din punct de vedere mili-
tar. – Regimente moldoveneşti. – Chestiunea pensiilor. – Regularea po-
ziţiei ofiţerilor. – Ce se va face cu ofiţerii basarabeni a căror situaţie 
este regulată 

* 
Una dintre chestiunile cele mai arzătoare care a preocupat şi 

preocupă autorităţile superioare ale Ţării este aceea a organizațiilor 
armatei şi a regulării poziţiei militarilor de diferite categorii din Ba-
sarabia. 

Spre a afla ce s-a făcut, ce se face şi ce se are în vedere a se în-
făptui pe acest teren, ne-am prezintat la sediul Comisiunii pentru 
dezlegarea chestiunilor militare din Basarabia, care se află instalată 
în birourile fostului Minister de Război de la Gimnaziul I. 

Acolo am găsit pe d. general Brăescu, președintele Comisiunii, 
înconjurat de o sumă de ofiţeri, muncind toţi cu activitate. 

Dl lt.-colonel Linteş, membru al Comisiunii, aflând obiectul vizi-
tei mele, a binevoit să-şi întrerupă un moment lucrările spre a-mi da 
lămuririle cărora le facem loc aci: 

Ce s-a făcut înainte de Unire 
Comisiunea pentru regularea chestiunilor militare din Basara-

bia şi-a început lucrările încă înainte de proclamarea Unirii, şi anu-
me la 1 martie. 

Planul ce-şi propusese atunci, de acord cu autorităţile basara-
bene, era: de a reorganiza temeinic Ministerul de Război, dotându-l 
cu personalul strict necesar şi întărindu-i autoritatea efectivă. Se 
urmărea prin aceasta constituirea unui organ legal tare, pe care ur-
ma să se sprijine refacerea militară a Basarabiei. 

Al doilea punct era dizolvarea unităților militare în fiinţă, după 
care avea să se procedeze la noi recrutări. Aceste recrutări aveau să 
dea noi elemente militare, care încadrate de ofițeri români şi de ofi-
ţeri basarabeni destoinici, ar fi constituit unități însufleţite de un 
spirit şi de virtuţi în adevăr ostăşeşti. 
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Urma apoi reorganizarea Serviciilor Teritoriale. Trebuia să se 
refacă cercurile de recrutare ţinutale prin ofiţeri basarabeni şi ro-
mâni, care să stabilească situația populației din punct de vedere mi-
litar. Văzând că această reorganizare cu elemente moldovenești nu 
se va putea face atât de repede pe cât e de dorit, spre a nu spori neo-
rânduiala existentă, s-a lăsat la locul său personalul vechi, care de 
bine, de rău era în curent cu lucrările şi cu situaţia până la un punct 
oarecare. În această muncă de reorganizare ne-a găsit marele act al 
Unirii. 

Acum scopul ce se pune este întrucâtva diferit, iar lucrările mai 
complicate. Nu este vorba numai de reorganizarea armatei în sens 
basarabean, ci de naționalizarea şi de transformarea ei în sens ro-
mânesc. 

Lucrul se complică şi prin lichidarea acelor organe militare, ca-
re-şi aveau locul în Republica independentă, dar care nu mai pot fi-
inţa acum după Unire. 

Cum se va organiza Basarabia din punct de vedere militar 
Atribuţiunile actuale ale Ministerului de Război vor trece la 

Comandamentul Diviziei a XV-a. Această divizie face parte, dim-
preună cu Diviziile a IX-a şi a X-a, din Corpul V de armată în prezent 
dislocat în Basarabia. 

În ce priveşte personalul Comandamentului acestui corp, el es-
te acela care astăzi alcătuiește Comandamentul Corpului VI aflător la 
Chişinău. Aceasta s-a făcut astfel. Comandamentul Corpului V din 
Ţară s-a desfiinţat. În locul lui a trecut acela al Corpului VI. Trupele 
Corpului V au şi început a sosi. 

Chestiunile teritoriale basarabene vor fi exercitate în toată Ba-
sarabia de către Comandamentul Diviziei a XV-a, care face parte din 
Corpul V. 

În atribuțiunile teritoriale intră precum se ştie – spre deosebire 
de cele operative – chestiunile privitoare la recrutare, mobilizare, 
rechiziţii etc. 

În ce privește recrutarea şi mobilizarea, măsurile luate încă di-
nainte de Unire, pentru a se constitui 9 cercuri ţinutale de recrutare, 
se vor menţine. Aceste cercuri vor stabili situaţia militară a întregii 
populaţiuni, trecând în controalele armatei pe fiecare, potrivit vâr-
stei şi serviciilor tăcute. 
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Noii recruţi vor alimenta regimentele şi unitățile militare ale 
Corpului V, care va deveni cu timpul un Corp de armată exclusiv ba-
sarabean. 

Regimente moldoveneşti 
Este definitiv hotărât ca Polcul I moldovenesc actual, înlocuind 

unul dintre regimentele noastre, probabil 23, să se păstreze, având 
drapelul său cu cravată şi purtând un nume istoric. Tot astfel cele 
două regimente de husari, care vor înlocui pe regimentele 9 şi 10 de 
călăraşi, luând nume istorice basarabene. 

Chestiunea pensiilor 
Comisiunea pentru dezlegarea chestiunilor militare basarabe-

ne, împărţită în mai multe subcomisiuni, studiază şi rezolvă toate 
chestiunile de ordin militar ce se ivesc. 

Între acestea este aceea a pensiilor. Statul nostru s-a hotărât să 
dea pensii la toţi aceia care au avut pensii sau care, după legile în vi-
goare în Basarabia, până la Unire, au dreptul la pensii. Aceste pensii 
se dau sub rezerva ca pensionarul să îndeplinească condițiunile de 
cetățean basarabean: a fi născut în Basarabia, a trăi de mult timp 
aici, având legături de interese vechi şi trainice cu acest pământ. 

Regularea poziţiei ofiţerilor 
O chestiune care întâmpină greutăți la care nu ne-am aşteptat 

este regularea situaţiei şi încorporarea ofiţerilor moldoveni. 
Lucrările în această privinţă s-au început la 15 april. De atunci 

mai multe rânduri s-a adus pe cale de publicitate la cunoştinţa tutu-
ror ofiţerilor care ar dori să intre în armata română că au să se pre-
zinte cu documentele lor la Comisiune, spre a fi înscrişi. 

Pe baza documentelor, se alcătuiește o foaie cuprinzând date 
asupra stării civile a ofițerului, asupra instrucțiunii sale generale, a 
intrucţiunii militare, a poziţiei militare actuale, a campaniilor fapte-
lor de arme, recompenselor, decoraţiilor şi rănilor după care se în-
scrie în anuarul provizoriu al armatei cu condiţiunea ca să dobân-
dească calitatea de cetăţean român. 

Trebuie să spunem că pentru stabilirea poziţiunii militare şi în-
scrierea lor se arată cea mai mare bunăvoinţă. 

Comisiunea, după instrucțiile primite, face tot ce-i stă în mână, 
ca să nu poată zice niciun ofiţer moldovan că a fost nemulţumit. Pen-
tru stabilirea drepturilor ofiţerilor, se are în vedere legea rusă, dacă 
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este mai favorabilă intereselor ofiţerului, sau legea românească, da-
că dânsa este favorabilă. 

Totuși până acuma înscrierile merg greu. Din peste 1 000 de 
ofițeri de diferite grade şi arme câţi sunt la Chişinău nu s-au înscris 
decât 250. Lucrul acesta se datorește nedumeririi ofiţerilor moldo-
veni şi desigur şi influenţei provocatorilor, care încă mai există în ţa-
ră la noi şi care îi induc în eroare, prezentându-le lucrurile în lumină 
falsă. 

Astfel, avem ofiţeri care s-au înscris intrând în armata română, 
puţini ofiţeri care nu s-au înscris declarând că voiesc să rămână su-
puşi străini şi ofiţeri care nu vor să fie nici supuşi străini, nici nu 
şi-au regulat situaţia militară, 

Până acum s-a plătit leafa la toţi aceştia, dar de aici înainte se va 
lua măsuri ca să nu li se plătească decât la cei înscriși. De asemenea, 
în vederea serviciului militar, care e obligator pentru toţi supușii 
României, din toții acei care nu voiesc să-şi reguleze situaţia, dar nu 
renunță la cetăţenie, se va face o categorie specială. 

Există bună speranță însă că, în urma măsurilor ce s-au luat, 
această categorie va scădea şi că înscrierile vor lua un nou impuls. 

Ce se va face cu ofiţerii basarabeni a căror situaţie este regulată 
Toţi ofiţerii înscriși vor fi trecuți într-un anuar special al arma-

tei cuprinzând pe ofiţerii basarabeni. Dânşii, în special ofiţerii in-
feriori, vor trebui să facă câte un timp la școlile militare ce se vor 
deschide anume spre a învăţa limba, comanda şi regulamentul mili-
tar român. Aceste cunoștințe şi le vor complecta prin stagii la regi-
mente. 

După ce fiecare va face școlile, stagiile şi studiile cerute, vor fi 
înscrişi în anuarul definitiv al armatei române. Tot astfel se va pro-
ceda şi cu ofiţerii de rezervă, care vor primi treptat cunoștințele de 
care vor avea nevoie spre a putea comanda armata. 

În scurt timp – a spus d. colonel Linteş – şi sub raportul militar, 
Basarabia va căpăta aspectul absolut românesc şi avem toată nă-
dejdea că urmașii vitejilor răzeşi din Orhei, Soroca, Codru vor da re-
gimente de elită şi ofiţeri străluciţi care vor fi fala oştirii noastre. 
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Biserica din Basarabia. De vorbă cu Î.P.C.S. 
Arhimandritul GURIE  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 39, 19.05.1918, p. 1-2) 

Considerațiuni istorice. – Deznaționalizarea Bisericii. – Arhiepi-
scopii Pavel, Iacob și Serafim. – Activitatea Arhimandritului Gurie. – 
Licăriri de lumină. – Cărți bisericești 

Cu intenția curată de a da cititorilor noștri o icoană cât mai vie şi 
mai complectă despre starea din trecut şi prezent a instituţiunilor 
noastre obşteşti, ne-am adresat P.C.S. p. Arhimandrit Gurie, care a 
avut bunătatea de a ne da lămuriri preţioase cu privire la trecutul şi 
starea de astăzi din Basarabia. 

Aceste lămuriri, purcezând de la o autoritate bisericească de cea 
mai neîndoielnică competenţă, sunt vrednice de luare-aminte, de ace-
ea le împărtăşim cetitorilor noştri în cele ce urmează. 

Consideraţii istorice 
De la răpirea Basarabiei, ce s-a săvârşit în chip mişelesc la 

1812, în Basarabia nu mai poate fi vorba de o biserică românească 
propriu-zisă. Căci ea era socotită drept o parte constitutivă a Biseri-
cii Ruseşti şi ca atare supusă întru toate autorităţii Sfântului Sinod 
din Moscova, de unde-şi primea şi arhiepiscopii. 

Deznaţionalizarea Bisericii 
Odată ce Biserica Basarabiei a fost ruptă de vechea Mitropolie a 

Moldovei, era menită să aibă aceeași soartă ca şi celelalte aşeză-
minte obşteşti: înstrăinare desăvârșită. 

Mijloacele cu care s-a purces la această înstrăinare au fost desul 
de subtile şi meşteşugite. Într-adevăr, un decret categoric, care ar fi 
impus în mod direct slujba dumnezeiască în ruseşte n-a apărut. Dar 
s-a făcut altceva. Limba românească a fost scoasă pe nesimțite din 
învățământ şi în special din Seminarii; aşa că, dacă în sufletul unui 
preot tot mai palpită candela sfântă a credinţei strămoşeşti, vrând 
chiar să slujească moldoveneşte, nu putea dacă nu se pregătea sin-
gur pentru aceasta. 

Iată care a fost situaţia creată de rusificatori pentru preoţimea 
din Basarabia. Şi credincioșii fură despoiați în chipul acesta de drep-
tul de a se închina lui Dumnezeu în limba românească, fiind siliți să 
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asculte slujba străină şi să înveţe „ocinaşe” într-o limbă pe care n-o 
înțelegeau. 

Arhiepiscopul Pavel 
Se-nţelege că rolul principal în opera rusificării Bisericii l-au 

avut înaltele feţe bisericeşti. Astfel, pe la anul 1878, când păstorea 
Arhiepiscopul Pavel, se vorbea de un decret care sfătuia pe preoți să 
adune cărţile de rugăciune moldovenească şi să facă serviciul divin 
în limba rusească. Tot acest decret fictiv pledează şi pentru înfiinţa-
rea corurilor bisericeşti şi care aveau să promoveze în chip hotărâ‑
tor opera rusificării. 

Arhiepiscopul Iacob 
A fost ceva mai binevoitor decât înaintașul său, deşi intenţiile 

ascunse nu i se pot nega nici lui. Într-adevăr, Arhiepiscopul Iacob a 
încercat să mijlocească la Sfântul Sinod îngăduirea de a se tipări 
cărți bisericești cu text paralel rusesc-moldovenesc. Şi asta după o 
anchetă ce a făcut-o la sate, cu scopul de a se încredința dacă sunt 
sau nu cărţi religioase în limba moldovenească. Rezultatul acestei 
anchete a fost negativ. 

Folosindu-se de pretextul acesta, se hotărî să facă pasul, nu atât 
pentru a veni în ajutorul preoțimii moldovenești – crede Arhiman-
dritul Gurie –, cât pentru a le înlesni înţelegerea şi învăţarea limbii – 
blagoslovite. 

Activitatea Arhimandritului Gurie. Licăriri de lumină 
La anul 1905, Arhimandritul Gurie se înfățișează înaintea So-

borului Eparhial, rugând pe deputaţi să susţină următoarele două 
propuneri înțelepte: 1) Înființarea unei Tipografii Eparhiale pentru 
trebuințele bisericii, şi 2) Introducerea limbii şi cântării religioase 
moldoveneşti în Seminare, Şcoala Eparhială de fete şi Institutul Du-
hovnicesc. 

Cea dintâi propunere – fiind de importanță mai mult economică 
– s-a primit îndată. Celei de-a doua însă nu i s-a dat o dezlegare favo-
rabilă decât după lungi frământări. 

Oamenii de bine s-au lovit atunci de alte greutăți: lipsa de bani. 
A trebuit să intervină jertfa particularilor, pentru ca frumoasele în-
ceputuri să nu rămână baltă. 

Cărţi de obştească luminare 
Prin stăruințele Arhimandritului Gurie, la 1906 iese revista bi-

sericească „Luminătorul”, care există şi astăzi şi care, fiind redactată 
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în moldovenește, a contribuit la păstrarea limbii în sânul preoţimii 
noastre. Scoaterea unui Abecedar moldovenesc şi introducerea lui în 
școli a fost zădărnicită de arhiepiscopul de tristă amintire Serafim. 
Acest slujbaș politic, îmbrăcat în odăjdii, e atât de cunoscut, încât ne 
credem dispensaţi de a-i mai schiţa activitatea dezastruoasă. 

Arhimandritul Gurie s-a adresat atunci către ministrul Cultelor, 
Caso, originar din Basarabia, nădăjduind că va primi un răspuns 
mulțumitor în chestiunea Abecedarului. S-a înşelat. Şi nu numai atâ‑
ta. Arhim[andritul] Gurie fu mutat din ordinul Arhiepiscopului Sera-
fim la o mănăstire din Smolensk, drept pedeapsă pentru tendinţele 
sale de propagandă – românească. 

Încercarea de a tipări în moldovenește o Carte de religie a avut 
aceeași soartă de neizbândă. Căci, deşi admisă de către Sfatul Şcolar 
din Petrograd, fiind trimisă Arhiepiscopului Serafim, acesta a decla-
rat odată pentru totdeauna că câtă vreme va fi el pe scaunul arhi-
episcopesc al Basarabiei, nu va suferi să se întrebuințeze în școală 
carte românească. 

Iar autorul... e învinuit că stă în slujba tăinuitelor planuri ale Re-
gatului de dincolo de Prut. 

Pentru a scoate la iveală felul cum se purcedea la aşezarea înal-
telor feţe bisericeşti, e destul să amintim că în cursul unui veac de 
stăpânire vrăjmașă n-a fost numit niciun vicar moldovenesc – ne-
maivorbind de scaunele episcopeşti şi arhiepiscopeşti. 

Legături canonice cu Moscova? 
Îndată ce s-a proclamat unirea politică a Basarabiei cu ţara-ma-

mă, soarta Bisericii era hotărâtă. Ea trebuia să se întoarcă la sânul 
Mitropoliei Moldovei, de unde a fost smulsă acum un veac și mai bi-
ne. 

Cu toate că lucrul e cât se poate de firesc, s-au găsit oameni ca-
re, adâncind şi răstălmăcind prea mult canoanele, s-au canonit să 
arate prin meșteșugite sofisticării că Biserica din Basarabia ar cădea 
în erezie dacă s-ar rupe de Moscova. Să nu credem însă că sunt prea 
„săraci cu duhul” cei ce încearcă în felul acesta să-ntoarcă judecata 
pe dos. E doar în interesul lor s-o facă. 

Erezia au săvârşit-o însă ei, când au rupt Bisericii Moldovei pe 
păstoriţii din Basarabia; ceea ce se face astăzi nu-i decât îndreptarea 
unei greșeli, ca să nu zicem altfel. 

Deci, în afară de orice dezlegare canonică, Biserica din Basara-
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bia nu mai are nimic cu Sfântul Sinod din Moscova. Şi dacă totuşi 
unii mai visează, să le fie de bine. 

Naţionalizarea Bisericii 
Faptul că slujba dumnezeiască se săvârşeşte în multe sate în ro-

mâneşte a îmbucurat în chip considerabil pe credincioșii moldoveni, 
care până acum au fost siliți să asculte rugăciunile într-o limbă pe 
care n-o înţelegeau. 

Naţionalizarea Bisericii totuși întâmpină greutăți, care sunt, de 
altfel, dacă nu îndreptățite, explicabile. Unii preoți sunt ruşi, alții 
moldoveni care şi-au uitat limba (şi nimeni nu s-a gândit să aranjeze 
cursuri de limbă românească pentru ei), iar alţii – nu ştiu din ce con-
sideraţii – ţin prea mult la... moaşte. 

Greutăţile acestea însă vor fi înlăturate cu timpul. În chestiunea 
limbii bisericeşti se va ţinea seamă de naționalitatea credincioşilor 
din fiecare localitate. 

La Episcopia (Soborul) din Chişinău se va sluji românește, la ce-
lelalte biserici – în limba credincioșilor. În general, norma conducă-
toare în această privință e principiul naţional. Pomenirea Regelui 
Ferdinand al României şi a întregii Case Domnitoare în cursul slujbei 
dumnezeiești încă n-a fost rezolvată în chip definitiv. S-a dat ordin în 
privinţa aceasta tuturor preoţilor din ţară, trimiţându-li-se textul ec-
teniei de pomenire, tipărit pe româneşte şi ruseşte. 

Soborul bisericesc nu va fi chemat 
În săptămânile trecute s-a ales o comisiune, compusă din păr. 

Eust. Grocis, păr. Serghie, Bejan, păr. A. Vâlcov, păr. T.N. Pădurariu şi 
prof. I. Frăţiman, care avea să studieze chestiunile în legătură cu che-
marea Noului Sinod şi hotărârea unei autonomii pentru Biserica din 
Basarabia. Rezultatele lucrării acestei comisiuni încă nu sunt cunos-
cute decât în parte. 

Arhiepiscopul Anastasie, când a plecat la Moscova, a blagoslovit 
viitorul Sinod, cerând pogorârea Duhului Sfânt asupra lui, – pentru a 
putea cumpăni „înţelepţeşte” chestiunea unirii. Cârmuirea politică a 
ţării a amânat însă convocarea Soborului Bisericesc, considerând re-
zoluția Arhiepiscopului ca o intrigă tăinuită pentru a face preoțimea 
să ia o ţinută de duplicitate. 

Autonomia Bisericii 
Biserica din Basarabia vrea să facă parte din Mitropolia Mol-

dovei, cu rezerva unei autonomii locale. Neatârnarea ei strictă de 
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stat încă e una dintre dorințele preoţimii. Controlul superior îi ră-
mâne statului, care însă nu se va amesteca în chestiunile de dogmă 
sau de administrație internă. Fabricarea şi vinderea lumânărilor va 
rămânea monopolul Bisericii. Asta, pentru a împiedica şi mai de-
parte specula negustorilor. 

Alegerea membrilor din Consistoriu, precum şi a tuturor orga-
nizațiilor din cadrul Bisericii va rămânea un drept al basarabenilor. 
Statul va supraveghea numai ca activitatea Bisericii să nu atingă in-
teresele lui superioare. Ceea ce mai doresc preoții e ca ei să poată fi 
aleşi şi ca deputaţi în Parlamentul Ţării. 

Şcolile bisericeşti 
În Basarabia avem trei categorii de școli de felul acesta: şcoli de 

cântăreţi, care primesc elevi după alte clase pregătitoare; şcoli du-
hovniceşti, care corespund cam cu patru clase de gimnaziu şi semi-
nariile, pregătitoare de preoţi. Aceste şcoli sunt cârmuite de preoţi. 
Directoratul Cultelor a voit să ia asupra sa administraţia lor. În ches-
tiunea aceasta a fost întrebat Î.P.S.S. Mitropolitul Pimen al Moldovei, 
care încă a sfătuit cârmuirea să nu purceadă în mod arbitrar, ci să ţi-
nă sama de dorinţele clerului. 

Tot aici trebuie să amintim că Comisia şcolară lucrează şi la na-
ționalizarea acestor şcoli. 

Cam acestea sunt lămuririle pe care le putem da astăzi despre 
situaţia Bisericii din Basarabia. 
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Organizarea judecătorească a Basarabiei  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 44, 26.05.1918, p. 1-2) 

Judecătoriile de pace. – Cum se recrutează judecătorii. – O insti-
tuție curioasă: „şoffenii”. – Instanţa de apel a judecătoriilor de pace. – 
Tribunalul. – Pricini nedezlegate și pricini care nu pot fi cercetate 

Printre chestiunile care s-au pus la ordinea zilei odată cu rein-
trarea Basarabiei în hotarele Patriei, fără îndoială că cea mai arză-
toare este aceea a justiției. Justiția este organul care reprezintă cea 
mai de seamă funcție a suveranității naționale. De justiție se izbește 
oricine, fie el străin sau cetățean, țăran sau orășean, sărac sau bogat. 
De chipul cum se împarte justiția, de limba în care se fac dezbaterile 
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atârnă cele mai vitale interese ale obştei, iar aceste interese hotărăsc 
în cele mai multe cazuri sentimentele și atitudinile acestei obști față 
de organizarea întregului stat. 

Spre a avea o icoană limpede a întregii chestiuni judecătorești în 
Basarabia, așa cum este astăzi și așa cum va fi în viitorul nu prea înde-
părtat, ne-am adresat dlui Vespasian Erbiceanu, consilier la Curtea de 
Apel din Iași, președinte al delegației trimise de Ministerul de Justiţie. 

Am găsit pe înaltul magistrat în localul Tribunalului din Chişinău 
lucrând din greu dimpreună cu d. Georgescu Vrancea, magistrat din 
Tulcea. 

Întrerupându-şi un moment lucrările, d. consilier Erbiceanu a bi-
nevoit a ne face o expunere limpede și luminoasă asupra chestiunii, 
stăruind deocamdată asupra organizării actuale a magistraturii ba-
sarabene. Ne vom încerca să redăm cele ce ne-a spus d-sa. 

Judecătoriile de pace 
Cea mai mică instanță judecătorească în Basarabia o formează 

judecătoriile de pace. Ele judecă în materie civilă până la 1 000 de ru-
ble, în materie penală până la un an de închisoare. Actuala lor organi-
zare s-a făcut pe baza unei legi care s-a aplicat în mai 1917. Numai în 
ținutul Ismailului judecătoriile au rămas după organizarea româneas-
că, ce o primise înainte de răpirea Basarabiei de Sud la 1878. 

Numărul judecătoriilor de pace este neobicinuit de mare. În 
toată Basarabia, fără județul Ismail, sunt 155. Spre a ne face o idee, 
este destul să spunem că în orașul Chișinău, cu o populație de 150 
000 de locuitori, avem 11 judecătorii. Pe când în București, oraş cu o 
populaţie de 350 000 de locuitori, cu o mișcare comercială incompa-
rabil mai mare, avem numai 7. 

Cum se recrutează judecătorii de pace 
Judecătorii de pace se aleg de către consiliile judeţene, iar în 

oraşul Chişinău de cătră consiliul comunal. Durata mandatului lor 
este de trei ani. Sunt admiși şi candidați cu titluri de studii liceale 
sau cu o practică pe la vreo judecătorie. Atât mai bine dacă au şi stu-
dii universitare, dar aceasta nu este neapărat de nevoie. Din punctul 
de vedere al însușirilor sufletești, al pregătirii și al culturii sunt cu 
mult mai prejos decât judecătorii din ţară. 

O instituţie curioasă: „şoffenii” 
În magistratura basarabeană avem o instituţie curioasă care 

ascunde în sine mai mult decât o primejdie pentru dreapta împărțire 
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a justiției. Este instituţia şoffenilor. Şoffenii sunt un fel de jurați, din-
tre cetățenii știutori de carte. Dânșii ajută pe judecători în judecarea 
pricinilor. Ca şoffeni pot fi alese şi femei şi de fapt jumătate dintre 
şoffenii din Chişinău sunt femei. 

Principiul care stă la temelia acestei instituții este foarte bun. 
Ea este împrumutată din Apus, din Danemarca, unde a dat rezultate 
bune. Dar de la Danemarca până la noi în Basarabia este multă de-
părtare. Şi ușor ne putem închipui ce poate să iasă din judecata aces-
tor şoffeni, care au un vot hotărâtor (deliberativ), putând anula pe 
acela al judecătorului. 

Șoffenii sunt plătiţi cu o diurnă de 5 ruble de şedinţă. 
Instanţa de apel a judecătoriilor de pace 
O altă instituție nouă pentru românii din Ţară este instanța de 

apel a judecătoriilor de pace. Dânsa poartă numele de Şedinţa jude-
cătorilor de pace. Este reunirea periodică a judecătorilor de pace 
constituiţi spre a judeca toate apelurile împotriva hotărârilor jude-
cătorilor de pace. La judecarea fiecărui apel, judecătorul care a dat 
hotărârea nu poate să ia parte. 

Pentru aceste ședințe ale judecătorilor de pace sunt „şoffeni” 
speciali, plătiți cu 7 ruble de ședință, aleşi de asemenea dintre cetă‑
țeni, bărbați şi femei. Adunarea judecătorilor lucrează pe secţii. Pre-
ședintele se alege dintre dânșii. În timpul sesiunii, cât judecătorul 
lipseşte, fiind la adunare, este înlocuit de aşa-numitul judecător ono-
rar, care se alege de preferință dintre foștii funcționari ieşiţi la pen-
sie. 

Ședinţele judecătorilor se întrunesc periodic în fiecare judeţ.  
Aceste instanțe dau sentințe cu drept de recurs la Casaţie. 
Pentru delicte mai mici: furturi până la 300 de ruble, înșelări, 

bătăi, calomnii etc., sentinţa lor este definitivă. 
Tribunalul 
Delictele mai mari, afaceri civile peste 1 000 de ruble până la 

orice sumă, afaceri penale mai grave, crimele etc. se judecă de Tri-
bunalul Regional din Chişinău, unul pentru întreaga Basarabie. El 
are 6 despărțăminte: 3 civilo-comerciale, 2 penale şi 1 de contencios 
administrativ, cu un total de magistrați de 90 de oameni pentru toa-
te aceste secții şi cu vreo 250 de funcționari judecătorești. 

Judecătorii de tribunal sunt inamovibili toţi, afară de procuror. 
Ei se numesc de capul statului, după recomandarea ministrului de 
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Justiție. Trebuie să posede titluri academice şi, în lipsa lor, o practică 
de 3 ani. Tribunalul judecă pricinile ca primă instanță. Sentințele pu-
teau fi apelate la Curtea de Apel, care era la Odessa. 

Acum se va institui Curtea de Apel pentru Basarabia la Chişi-
nău. Ea va judeca în româneşte. Aceasta este în mare organizarea 
justiției basarabene. 

Pricini nedezlegate şi pricini care nu pot fi cercetate 
Organizarea de acuma a justiţiei cuprinde mai multe neajunsuri 

de căpetenie, din care unele sunt pe cale de a fi îndreptate, altele în-
să nu vor putea fi înlăturate decât odată cu reorganizarea judecăto-
rească deplină. 

Neexistând până acum Curte de Casaţie, s-au îngrămădit peste 
500 de pricini, care aşteaptă dezlegare. Înalta Curte de Casaţie din 
Bucureşti, care se va constitui şi pentru Basarabia, va da cuvenita 
dezlegare acestor pricini. 

Cu mult mai serios însă este un alt neajuns, provenit din cauză 
că personalul care alcătuieşte justiţia basarabeană nu cunoaşte lim-
ba norodului. 

Se ştie că în Basarabia s-a organizat acum jandarmeria, care în-
cheie sute de acte în fiece zi. Toate aceste acte se înaintează instan-
țelor respective. 

Dar cum personalul din care sunt alcătuite aceste instanțe nu 
ştie româneşte, toate aceste acte rămân necercetate. Sute de pricini 
așteaptă astfel zadarnic dezlegare. Întregul curs al justiției la sate es-
te astfel împiedicat în mersul lui. 

Reformarea magistraturii basarabene este astfel o necesitate 
rusă nu numai de cele mai supreme interese naţionale, dar şi de in-
teresele vitale ale maselor mari ale norodului. 

În tot Tribunalul din Chișinău nu sunt decât 2-3 moldoveni. Tot 
restul nu cunoaște o boabă de limba moldovenească, în privința re-
organizării justiției, d. consilier Erbiceanu a făcut studii amănunțite 
şi a ajuns la soluții minunate, ușor aplicabile, evitând orice îngreu-
nare a bugetului. Aceste soluții mai au meritul că ocolesc trecerea 
bruscă de la starea actuală la cea dorită de publicul român. 

Dar despre toate astea vom vorbi într-un număr viitor. 
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Delegaţia directoratului (Declaraţia dlui Pan HALIPPA)  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 62, 19.06.1918, p. 1) 

Un redactor al nostru a vorbit cu [d.] vicepreşedinte al Sfatului 
Țării despre rostul delegației trimese de Directorat la Iaşi şi despre re-
zultatele ei. 

 

Dl Halippa a spus că delegația a fost trimisă în legătură cu ştiri-
le ce au fost primite că guvernul are de gând să numească un general 
gubernator al Basarabiei. Apoi tot ea a avut de discutat câteva ches-
tii de foarte mare importanță. În urma consfătuirilor cu guvernul 
central s-a ajuns la următoarele: 

Pentru a stabili o legătură mai strânsă între armata română și 
autoritățile locale, se numeşte comisarul general al guvernului cen-
tral, care va avea să stabilească şi legături mai bune între guvernul 
central şi guvernul basarabean. Comisarul general va avea de orga-
nizat pentru îndeplinirea acestor două funcții ale sale şi aparatele 
respective. Ca comisar este numit generalul Văitoianu, cunoscut ca 
om de tact şi bun administrator. Guvernul central a asigurat că auto-
nomia Basarabiei nu este amenințată cu nimic. 

Armata română va fi chemată de la sate şi concentrată în oraşe. 
Rechiziţiile vor urma, însă în loc de pâine, care a fost rechiziționată, 
după ştiri precise, numai în număr de 6 mii de vagoane, va fi dat 
Germaniei un echivalent din legume, fructe şi alte. 

Delegaţia a fost primită şi la curtea regală, unde a expus pe larg 
M.S. Regelui situaţia din Basarabia. Delegația a rămas foarte mulțu-
mită cu primirea ce i s-a făcut şi mai ales o adâncă impresie a lăsat 
cuvântul formal al M.S. Ferdinand că, odată cu terminarea lucrărilor 
Comisiunii agricole, Sfatul Ţării va fi chemat din nou prin decret re-
gal pentru a hotărî chestiunea agrară înaintea Constituantei române. 
Astfel s-a dovedit că zvonurile provocatoare, cum că Sfatul Ţării nu 
va fi chemat, n-au nici un temei. 
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De vorbă cu domnul general Văitoianu, Comisar general 
al guvernului în Basarabia  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 77, 20.07.1918, p. 1) 

Activitatea desfășurată de dl general Văitoianu în scurtul timp de 
când este în fruntea autorităților din Basarabia a făcut numele lui cu-
noscut, respectat şi iubit în toate stratele poporului, care de mult aş-
tepta pe omul destoinic a pune rânduială în haosul rămas pe urma 
vechiului regim. 

Părerile d-sale asupra problemelor la ordinea zilei interesează în 
cel mai înalt grad toate cercurile oricăror opinii şi curente ar aparţi-
nea ele. 

Încredințați despre aceasta, i-am solicitat pentru ziarul nostru o 
convorbire, ceea ce dl general a binevoit să ne acorde, primindu-ne cu 
cordialitate francă şi simplă, ce deosebește pe bărbatul aflător astăzi 
în fruntea Basarabiei. 

Dl general Văitoianu este omul acțiunii. Obicinuit să gândească 
precis şi să realizeze pe loc, nu cunoaște boala nehotărârii, a tergiver-
sărilor prelungi şi a nesiguranței de care suferă birocraţia noastră și 
care ar face ca toată activitatea ei să se reducă la vrafuri nesfârşite de 
hârtii, de propuneri, de studii, de vorbe moarte, din care nu ţâşnește 
nicio faptă. Drumul dintre vorbă şi faptă la dl general e redus cea din 
urmă scurtime. 

Chiar în scurtul timp cât am avut onoarea să stau de vorbă cu dl 
general a dictat trei telegrame către diferite autorități din Iași si a 
rezolvit definitiv mai multe chestiuni, care, fără d-sa, ar fi așteptat luni 
de zile. 

 

Acordul claselor sociale 
– Care este impresia D-voastră asupra oamenilor, lucrurilor şi 

împrejurărilor din Basarabia? 
Din câte am constatat până acuma, mi-am făcut convingerea că 

elementele basarabene constituie un material social foarte ales, cu ca-
re se pot atinge cele mai mari rezultate, dacă îndrumarea e pozitivă. 

M-am pus în contact până acuma cu reprezentanți de-ai tuturor 
claselor sociale. Mi-am putut da seama de modul cum gândesc și 
cum privesc chestiunile puse la ordinea zilei pe urma căderii regi-
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mului ţarist. Cu deosebită plăcere am constatat că aici, în Basarabia, 
sunt pătrunși de necesitatea unei îmbunătățiri serioase a stări ţăra-
nilor nu numai reprezentanții acestei clase, ci toată lumea. Casele 
avute, ele însele, au ajuns la convingerea că ceea ce a fost nu mai 
poate dăinui şi că trebuie să consimtă la îmbunătățiri radicale în fo-
losul țărănimii sub raport material şi cultural. 

Convingerea ce mi-am format este că, în fond, apropierea dinre 
clasele sociale aici este cu mult mai mare decât ar putea părea și că 
armonia dintre ele se va putea uşor restabili. Aceasta nu poate decât 
să mă bucure. 

 

Datorii naţionale şi datorii de umanitate. Învăţământ. Adminis-
traţie. Justiţie 

Rugând pe dl Comisar general să binevoiască a-mi da lămuriri 
asupra naționalizării diferitelor instituții, d-sa mi-a răspuns: 

– În chestiunea aceasta observ o linie de conduită de la care nu 
mă voi abate niciodată. În toate măsurile ce se vor lua voi veghea cu 
strictețe ca să nu se nesocotească datoriile de umanitate ce le avem 
față de concetățenii noştri de altă naţie. Nu vom lăsa pe drumuri 
niciun funcţionar basarabean numai pentru motiv că nu este moldo-
van. Vom face totul pentru a împăca postulatele dreptății naționale 
cu datoriile noastre umane. 

O chestie care mă preocupă foarte mult este aceea a organizării 
învățământului popular. Dreptatea cere ca, în satele românești, învă‑
țătura să se facă în limba română. Nu voim însă să lăsăm pe drumuri 
atâția învățători care nu ştiu românește. Aceștia se vor bucura de un 
termen spre a-şi însuşi limba românească. 

În ce privește direcția învățământului popular, ea trebuie să 
aparțină românilor. De aceea în școlile sătești vor funcționa învăță‑
tori români din Basarabia şi unde basarabenii nu vor ajunge se vor 
complecta cu elemente de peste Prut. Învăţătorii străini, după ce vor 
învăţa limba română, vor rămânea pe lângă cei români. 

O altă instituție a cărei naționalizare este cerută de nevoile no-
rodului basarabean este justiția. Socot că, în scurt timp, norodul băș‑
tinaș din Basarabia îşi va dobândi dreptul după care aspiră de o sută 
de ani, de a se judeca în limba lui. Chiar de pe acum tribunalele se în-
drumează în sensul de a purta procesele şi actele în limba română. 
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În curând se va întemeia Curtea de Apel, care va judeca în ro-
mânește şi se vor lua toate măsurile ca justiția să se apropie de po-
por în toate instanțele, spre a fi la îndemâna fiecăruia. 

În ce privește organele de administrație comunală şi județeană, 
ne ținem de principiul respectării tuturor drepturilor legate de au-
tonomia Basarabiei. 

Sunt unele forme de care noi înșine suntem foarte geloși şi am 
dori să le avem în ţară. 

Numai în chip excepțional şi tranzitoriu vom interveni acolo 
unde se va arăta rea-voinţă faţă de îndeplinirea dispoziţiunilor su-
perioare îndreptăţite. 

Întrebând dacă la Primăria din Chișinău vor interveni schim-
bări, d. Comisar general a binevoit a-mi răspunde că d. Schmidt sin-
gur şi-a exprimat dorinţa de a pleca din fruntea acestei instituții. 
Semnalând neajunsurile ce marea masă a norodului le îndură cu 
dezbaterile şi publicaţiile Primăriei, pe care nu le înţelege din cauză 
că nu cunoaște limba rusă, d. general a declarat că la Primărie limba 
oficială va fi cea română. 

 

Ordinea publică. Poliție adevărată. Pedepsirea speculanților și 
acaparatorilor. Apel la concursul tuturor 

A treia întrebare a fost privitoare la măsurile de menținere a 
rânduielii în ţară şi la cele de ușurare a traiului. 

Un pas hotărâtor pentru asigurarea desăvârșită a rânduielii s-a 
făcut prin înființarea poliției de stat în locul celei comunale. Avem 
acum o politie care nu are nimic comun cu curentele politice din pu-
blic, care nu este însuflețită de simpatii şi antipatii faţă de una sau al-
ta dintre categoriile sociale şi care va ocroti fără deosebire pe toţi 
cetăţenii. 

Pentru înfrânarea speculanților, vom face uz de prerogativele 
care ni le dau legile locale de a aplica amenzi pe cale administrativă. 
În afară de aceasta, în unele cazuri vom da pe delincvenți în judecata 
Curții Marţiale. Vom proceda cu toată rigoarea faţă de speculanți, 
pentru că au depășit de mult orice măsură în exploatarea publicului. 

Avem în vedere, de asemenea, a ușura traiul şi pe alte căi decât 
lupta împotriva acaparatorilor. Ne preocupăm de uşurarea schimbu-
lui de mărfuri, de mijloacele de a înmulţi prin import articolele ce 
lipsesc, de a ușura comunicaţia în ţară. 
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În vederea aceasta, proiectăm organizarea totală a navigației pe 
Nistru, care va da rezultate mult mai rodnice decât până acum. 

 

Terminând, d. Comisar general spune: 
Sunt probleme îngrămădite de 100 de ani de robie, care cer o 

dezlegare urgentă. Vom proceda cu răbdare, metodă şi calm: dar 
oricare ar fi dorința noastră de a face bine, un singur om nu poate 
face totul. Avem absolută nevoie de sprijinul tuturor oamenilor de 
bine, care doresc bunăstarea acestei ţări. 

La ajutorul lor nu voi înceta să apelez şi ori de câte ori ni se va 
prezenta o părere bună, o lămurire justă, voi ţinea seamă de ea. 
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De vorbă cu dl ministru d. Ciugureanu  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 101, 5.08. 1918, p. 1) 

Viața politică. – Viața culturală 
Se știe că mișcarea națională din Basarabia n-a primit aproape 

niciun sprijin din România, afară de puține începuturi particulare. Și 
dacă unii dintre luptătorii naționaliști, goniți de țarism sau pe alte căi, 
au ajuns a trece Prutul şi a se adăpa la cultura naţională direct din iz-
vorul ei, cum sunt, de pildă, dnii Stere, Pelivan, Halippa, alţii n-au avut 
niciun prilej de a călca pământul ţării-mame. Aşa sunt miniștrii basa-
rabeni din guvernul central – dnii D. Ciugureanu şi I. Inculeţ. De aceea, 
folosindu-se acuma de prezenţa dlui ministru D. Ciugureanu, un re-
dactor de la gazeta noastră a stăruit să fie primit şi să stea de vorbă 
cu d-sa. 

Având în vedere cele spuse mai sus, era firesc ca prima întrebare 
să fie despre impresiile personale ale dlui ministru despre viața politi-
că şi culturală de peste Prut. Ca totdeauna, a răspuns scurt şi lămurit, 
cum nu se poate mai bine. 

 

– Viața politică este foarte dezvoltată. Și aceasta e firesc, fiindcă 
România este o ţară constituțională deja de mai bine de 50 de ani. 
Sunt mulți oameni politici de mare valoare, de la care am putea învă‑
ța şi noi foarte mult. Însă trebuie să selecţionăm cu foarte mare lua-
re-aminte faptele şi vorbele lor, fiindcă aproape toţi sunt stăpâniți 
de patima politicianismului. 

Cu acest prilej vreau însă să spun că noi, basarabenii, nu putem 
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accepta o astfel de viață politică. Noi nu putem intra în partidele ro-
mânești şi trebuie să unim toate puterile noastre democratice în-
tr-un singur partid basarabean. Acest partid, dacă se va înființa, va fi 
puternic prin faptul că peste Prut sunt foarte mulţi oameni demo-
crați şi socialiști, care astăzi nu pot intra nici într-un partid. Cu înfi-
ințarea partidului basarabean, ei cu bucurie s-ar alătura la noi. 

Am impresiile cele mai bune despre viața culturală, mai ales 
după călătoria mea la București cu d. Halippa. 

Viața culturală a ajuns la o treaptă foarte înaintată. E o greșeală 
a crede că această viață a fost mai puțin dezvoltată ca în Rusia. Un 
popor mic, ca cel român, n-a putut da culturii universale ceea ce a 
dat Rusia, însă ca într-o țară liberă, unde cultura n-a fost îndreptată 
la fiecare pas de guvern, această viață a atras în comparație cu Rusia 
mai multe puteri din popor. Aceasta se vede din faptul că inițiativa 
particulară pe terenul cultural adesea a făcut mai mult decât a făcut 
statul, cu toate că şi acesta a lucrat în direcția culturală destul de 
frumos şi conștiincios. Aşa de pildă, cele mai bune monumente cul-
turale sunt create prin inițiativa particulară, cum, de pildă, Ateneul 
în Bucureşti, mai multe monumente şi altele. 

Activitatea guvernului. Apărarea intereselor basarabene 
– Ce se lucrează acuma în consiliul de miniștri privitor la Basa-

rabia şi cum îşi îndeplinesc miniștrii basarabeni datoria de a apăra in-
teresele Basarabiei? 

Guvernul acuma e foarte ocupat încă cu chestiunile care reiesă 
din tratatul de pace încheiat cu Puterile Centrale și poate din cauza 
aceasta multe chestiuni basarabene rămân nerezolvite. 

Însă când aceste chestiuni totuși se discută, totdeauna stăm la 
apărarea intereselor Basarabiei. Dar cu mare părere de rău, trebuie 
să spun că din multe cauze interesele vitale ale neamului nostru din 
Basarabia în ultimul timp au fost cam neglijate. 

Chestia agrară. Rolul proprietarilor basarabeni. Înfrățirea lor cu 
unii deputați de dincolo de Prut 

– Cum stă chestiunea agrară? Nu s-au făcut încercări pentru, a 
anula reforma agrară în Basarabia? 

– Am știri că în timpul din urmă a fost la Iaşi o delegaţie de pro-
prietari şi mi s-a spus că ei au intrat în contact nu numai cu proprie-
tarii de dincolo de Prut, dar şi cu unii dintre deputați. S-au dat 
banchete, mese etc. Cererile proprietarilor mari din Basarabia, după 
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cum sunt informat, sunt ca chestiunea agrară să fie rezolvită în Ba-
sarabia ca şi în cealaltă parte a Regatului. 

Nu mă miră deloc faptul că proprietarii călătoresc de aici la Iaşi, 
că se înfrățesc cu cei de peste Prut, că au devenit cei mai înfocați ro-
mâni etc. Aceasta nu mă miră, fiindcă proprietarii au simțit foarte 
bine că este ameninţat odorul lor cel mai scump – întinsele moşii. 
Mă miră mult că s-au găsit deputați în parlamentul român, care cu-
nosc foarte bine condițiile pe baza cărora s-a făcut unirea Basarabiei 
cu România. Eu știu că dl prim-ministru a declarat solemn, în nume-
le poporului român, că chestiunea agrară se va rezolvi în Basarabia 
numai de Sfatul Ţării. 

Şi atunci care este atitudinea deputaților ce au luat contact cu 
boierii basarabeni? Care este atitudinea lor faţă de şeful lor de par-
tid, d. prim-ministru, faţă de Basarabia şi faţă de întreg neamul ro-
mânesc? Or, ei ştiu foarte bine că proprietarii de aici sunt capabili de 
a schimba pielea după placul stăpânului, fie el rus, fie român, fie 
chiar şi chinez. 

Şi atunci, având contactul cu boierii basarabeni, acești deputaţi 
oare nu-şi dau seama că lucrează în folosul dușmanilor neamului 
nostru şi calcă marele act al Unirii? 

În orice caz, sunt încredințat că la cererile proprietarilor de aici, 
d. prim-ministru le-a răspuns tot așa de categoric, cum a declarat şi 
la 27 martie că chestiunea agrară este treaba Basarabiei. Și noi vom 
căuta ca interesele țărănimii din Basarabia nici într-un caz să nu fie 
atinse de nimic. 

Astfel vorbește fruntașul basarabean, care înțelege că azi chesti-
unea țărănească este o chestie națională, care cere la rezolvirea ei cea 
mai mare atenție şi cele mai mari sforțări şi jertfe din partea tuturor 
celor ce se cred buni români. 
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C.R.M. [Cassian R. Munteanu], De vorbă cu domnul maior 
Adamovici  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 107, 15/28.08.1918, p. 1-2) 

În Basarabia, ca și în România, se comite aceeași greșeală când 
se concentrează toată atenția asupra capitalei, a Chișinăului. Provin-
cia basarabeană, pentru cei mai mulți, este necunoscută. Și, de fapt, 
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aici se muncește mult, dar și modest și tăcut. De aici pornește români-
zarea adevărată, care va cuprinde și centrul rusificat. 

Să nu ne mire că trebuie să vorbim de românizare într-o provin-
cie românească. Basarabeanul, care și acum mai ezită între numirea 
de moldovan și român, în cursul vremilor doar limba strămoșească 
și-a mai conservat-o în mod instinctiv; încolo se împăcase cu legea și 
administrația rusească. Așa că, după ce puținele elemente conștiente 
au făcut unirea, a trebuit în urmă muncă de uriaș pentru a readuce cu 
încetul și populația la viața națională. 

Am ţinut să vorbesc cu dl maior Adamovici, prefectul judeţului 
Bender; pentru a lua informaţii asupra activităţii oficiale de români-
zare, ce s-a desfăşurat aci, la poarta de răsărit a României. Cu amabi-
litatea care-l caracterizează, dl prefect m-a primit în cabinetul d-sale 
admirabil decorat cu tablouri şi statuete româneşti, care vădesc dis-
tinsul gust artistic al doamnei Adamovici. 

Dl prefect a binevoit să-mi dea următoarele lămuriri de însemnă-
tate istorică cu privire la modul cum s-a pus baza naţionalizării aces-
tui judeţ. 

La poarta Basarabiei 
Benderul, dacă se poate considera ca poarta României, din 

punct de vedere economic, comercial, industrial etc., apoi el poate fi 
calificat şi ca poarta prin care a străbătut, în timpul evenimentelor 
din urmă, curentul dezastruos cu elementele bolşevismului care era 
să cuprindă şi chiar a şi cuprins în parte poporul moldovenesc cu 
cugetul său cel curat, dar cu conştiinţa naţionalită adormită. Pe aci 
au intrat şi tot pe aci au ieşit masele de briganzi bolşeviste şi în dru-
mul lor au lăsat urme de distrugere morală și materială incalculabi-
le. Tot aci se găsesc mormintele mai multor ostaşi români, căzuţi pe 
malul Nistrului în luptele cu duşmanii rătăciţi ai omenirii şi pentru 
fraţii noştri basarabeni. 

Când am sosit aici în Bender, am fost cuprins de adâncă jale în 
faţa ruinei în care se găsea tot oraşul, judeţul, populaţiunea, diferite 
autorităţi, care, în urma evenimentelor turburi, şi-au pierdut organi-
zarea, mergând din ce în ce spre descompunere. Vederea Nistrului 
însă devenit frontiera visată, mi-a redat încrederea. 

Am început a cunoaşte judeţul în tot cuprinsul său, cu nevoile, 
defectele şi bogăţiile sale morale şi materiale. Şi am constatat că: din 
punct de vedere moral, fără a mă referi la naţionalităţi, care formea-
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ză o bună parte a acestui judeţ limitrof cu Ucraina şi Akkermanul, în 
judeţul Bender tot ce este moldovan este expresiunea cea mai vie a 
sufletului curat, a cugetului nepervertit. Numai conştiinţa naţionali-
tăţii are nevoie să fie trezită. Pentru a trezi această conştiinţă a mol-
dovanului bun, blând, cu tezaurul nesecat al simțimintelor frumoase, 
se cere înaintea oricărei şcoli politice: apostolat. Atunci se va forma 
o forţă morală care va contribui şi la vindecarea rănilor adânci ale 
fraţilor mai mari de peste Prut. 

Dezorganizare şi inerţie 
Ca administraţie, acest judeţ, ca şi oraşul, lăsa mult de dorit, cu 

toate că în capul zemstvoului şi al oraşului se găseau doi oameni des-
toinici şi cinstiţi, dar care nu avuseseră vreme, nici mijloace suficien-
te a îndrepta toate relele rămase de pe urma evenimentelor din 
trecutul nu prea depărtat. Nu exista nicio autoritate care să coordo-
neze toate organele din judeţ şi să le ajute la îndeplinirea funcţiunilor 
lor. Comitetele săteşti (primăriile de azi) nu-şi cunoşteau îndatoririle 
sau, dacă le şi cunoşteau, nu le îndeplineau, fiindcă atât ele, cât şi 
volostele (plăşile) nu aveau organ superior care, prin autoritatea şi 
competenţa sa, să le lege de centru, să controleze activitatea lor şi să 
le deie directive şi instrucţiuni, satisfăcând nevoile administrative lo-
cale, fie prin ordinele superioare de la centru (Directorat), fie prin in-
tervenţiunea personală chiar la faţa locului unde trebuia. Pentru ca 
să se înţeleagă mai bine haosul în care era administraţia şi cum se fă‑
cea, pot spune că atât primăriile, volostele, cât şi circumscripţiile de 
miliţie (poliţie) aveau dosare întregi de corespondenţă nerezolvită 
de 2 şi 3 ani. Aceasta era situaţia în aprilie a.c. Astăzi am ajuns ca 
aceste nereguli să se remedieze, nu fără multă insistenţă. 

 
Un cuvânt şi o instituţie necunoscută. Ce putea fi un comisariat 

administrativ 
Până în aprilie a.c., prefectura era un cuvânt strein şi ca termen, 

şi ca instituţie pentru Basarabia. Nici azi nu este încă bine precizat. 
Se lucrează acum de către Directoratul Internelor formele de orga-
nizare în legătură cu sistemul de administraţie basarabeană şi cu cel 
al României de peste Prut. Încât rolul prefectului apare în această si-
tuaţie ca un rol extrem de greu şi necunoscut şi de actualii primii 
prefecţi ai Basarabiei. Înaintea prefecturilor existau aşa-zisele comi-
sariate judeţene, înfiinţate de guvernul Kerenski. 
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Acest comisariat al judeţului Bender nu avea niciun birou, nici 
local. L-am găsit când am sosit în Bender compus dintr-o masă şi do-
uă scaune, şi acele împrumutate. Masa se găsea într-un colţ al unei 
camere din biroul zemstvoului, în care lucrau funcţionarii acestui 
din urmă. Avea două registre, arhiva pe aceeaşi masă de lucru a ce-
lor 10 funcţionari, retribuiţi pentru munca lor de atunci foarte bine. 
Funcţionarii, neavând de lucru, nici loc unde să lucreze, făceau cu 
schimbul serviciul. 

Acesta era Comisariatul, până în aprilie a.c., al guvernulu Ke-
renski. Mărturisesc că timp de 10 zile nu am dat deloc pe la acel co-
misariat, până nu am găsit un local în care am instalat prefectura de 
astăzi, amenajând-o cum am putut mai convenabil. Instalat în noul 
local al acestei mari instituţii, am început organizarea ei interioară, 
după nevoile de care mă loveam zilnic. 

Românizarea Prefecturii 
Românizarea Prefecturii Bender am început-o de la mine, fă-

când imediat ștampilele, blanchetele, firma prefecturii cu anteturi şi 
corespondenţa cu Directoratul Internelor, româneşte, numai aceea 
pe care dovedeam a o scrie eu singur, făcând şi concepte, şi pe curat. 
Nu aveam niciun funcţionar care să mă fi putut ajuta. Această muncă 
îmi răpea mult timp, ziua şi noaptea, încât mă distra de la alte nevoi 
importante. Totuşi am persistat în a le face până mi-am recrutat un 
secretar (C. Iamandi) de la Primăria Iaşi, care, datorită domnului 
primar Botez, mi-a fost şi-mi este de mult folos. Am răsuflat puţin. 
Mai târziu mi-am cumpărat maşina de scris şi am început a învăţa a 
scrie. De la un timp, am reuşit a coresponda cu directoratele scriind 
româneşte la maşină, imitând prefecturile fericite din ţară. În urma 
unui ordin al Directoratului Internelor ca absolut toată corespon-
denţa să se facă cu centrul româneşte, m-am pomenit că n-o mai pot 
dovedi şi atunci am angajat alţi doi secretari. Nu aş fi putut-o face 
dacă Directoratul Internelor nu mi-ar fi satisfăcut toate cererile de 
buget. Actualmente, am ajuns să corespondez româneşte cu centrul, 
iar în judeţ trimit româneşte numai ordonanţe şi câte un ordin su-
mar şi pe înțelesul graiului moldovenesc. În modul acesta, adminis-
tratorii de plasă, care aproape toţi vorbesc moldoveneşte, fac un 
exerciţiu forțat în limba moldovenească scrisă. 

Ce ar putea face jandarmii pentru românizarea scriptelor 
Aici, ar putea avea un rol important jandarmii de la sate. Pe 
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langă fiecare reşedinţă de plasă sunt secţii de jandarmi rurali, care 
au cancelariile lor cu curieri sau secretari bine cunoscători ai redac-
tării de corespondenţă. În judeţul Bender fiind 12 plăşi, s-ar putea ca 
jandarmii de la reşedinţă să dea concursul lor administratorilor de 
plasă în a le ceti corespondenţa ce le vine de la prefectură, aceasta, 
bineînţeles, până la găsirea pentru plăşi a elementelor ce cunosc car-
te moldovenească. Sper însă că, cu numirea directorilor de prefectu-
ră români, sarcina mea se va uşura cu mult și atunci voi avea posi-
bilitatea a mă deda cu totul judeţului, care trebuie cât se poate mai 
de aproape cunoscut, lucru ce era extrem de greu de realizat până 
azi, atât din cauza corespondenţei ce însuşi prefectul până azi o re-
zolvă şi o execută, cât şi mai ales din cauza lipsei de mijloace de 
transport prin judeţ, căci chiar dacă prefectura are un automobil, nu 
are în schimb niciodată benzină, camere etc., cum au prefecturile din 
ţară şi chiar particularii din Iași. 

Să avem răbdare 
Am făcut odată drumul Chişinău-Bender (56 km) în 11 ceasuri 

în loc de două, iar altădată, când m-am hazardat a pleca în judeţ în 
inspecţie, am făcut o jumătate de drum călare, cu jandarmi după mi-
ne. Stricasem trei camere pe drumurile cunoscute ale Basarabiei. Al-
tele nu a fost chip să procur fără 100 de ruble una. Dar să nu mai 
vorbim de asta, e prea dureros. Să sperăm că toate se vor remedia cu 
încetul, având în vedere că Comisariatul General al Basarabiei şi-a 
pus toată silinţa a pătrunde şi a remedia relele de care suferim. 

Trebuie numai răbdare şi suflet – a încheiat dl prefect –, fără de 
care nimic nu se va putea face în scumpa noastră Basarabie. 
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C. Noe, Relaţiile României cu Ucraina, interviu acordat de 
dl C.C. ARION, vicepreşedinte al consiliului de miniștri  
(Sfatul Țării, Chișinău, anul I, nr. 108, 16/29.08. 1918, p. 1-2) 

Printre oamenii de stat din diferite partide, care stau astăzi în 
fruntea vieţii politice a României, dl C.C. Arion, actual vicepreşedinte 
al consiliului şi ministru de Externe, se bucură de o situaţie specială, de 
care nu a beneficiat niciunul din bărbații politici de seama sa. 

De atâţia ani de când d-sa se află pe planul I al vieţii de stat Ro-
mâniei, valurile pasiunilor politice celor mai neîmpăcate s-au dezlăn-
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ţuit necontenit, ameninţând să-i înece când pe unul, când pe altul din-
tre oamenii noştri de stat, fără ca măcar un strop din unda lor turbure 
să se atingă de d-sa. 

Despre d-sa se poate zice că a avut trandafirii puterii, fără să 
aibe nimica din durerea spinilor ei. 

Această situație specială nu este ușor de explicat, dacă ținem sea-
mă de locul considerabil pe care d-sa îl ocupă în atâtea domenii de ac-
tivitate publică, precum şi de fermitatea neclintită a convingerilor 
sale. 

Căci dl C.C. Arion n-a cedat niciodată din ceea ce constituie crezul 
său politic şi nu şi-a permis nicio cruţare faţă de slăbiciunile morale 
ale vieţii politice. 

Dintre însușirile numeroase ale acestei personalități bogat înzes-
trate, mai cu seamă una credem noi că explică şi stima de care se bu-
cură în toate cercurile politice, fie ele amice sau adverse. 

Este finețea şi tactul neîntrecut cu care d-sa ştie să întâmpine şi 
să rezolve cele mai complicate situațiuni. 

Fruntaş necontestat al baroului, jurisconsult de renume euro-
pean, profesor universitar ilustru, orator parlamentar neîntrecut, câte 
competiţiuni, câte ambiţii, câte interese s-au izbit de persoana sa? 

Dl C.C. Arion întotdeauna însă a știut să le evite ascuțișul pentru 
că în nicio direcţie de activitate d-sa nu a forţat succesul. 

Astfel, d-sa s-a pomenit la una dintre cele mai înalte situațiuni 
din câte un om politic român poate să le viseze, fără nicio contestație 
şi fără ca nimeni să se mire de aceasta. 

Adăugați la aceasta farmecul fascinator ce exercită întreaga sa 
personalitate fizică. 

Blândeţea nespusă a privirilor sale pătrunzătoare, surâsul dis-
cret al mustăţilor sale, bunătatea ce pluteşte în toată înfăţişarea sa 
dând liniilor drepte şi bine caracterizate un aer de intimitate şi de 
apropiere, care te atrage topind orice prevenire. 

Cu aceste însușiri, acest ministru de Externe, cel mai nenorocit 
ministru de Externe al României, după cum s-ar fi exprimat către ci-
neva, a înfruntat în calitate de învins pe cancelarii şi miniștrii a patru 
împărății victorioase şi supărate, reuşind, dimpreună cu dl Al Marghi-
loman, să le smulgă consimțământul şi sprijinul ca din conferinţa lor 
să iasă dintr-o Românie învinsă, una mărită. 
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Organul nostru, venind în numele Basarabiei, titlu de mândrie şi 
obiect special de simpatie pentru actualul vicepreşedinte de consiliu, 
oricine va înţelege cu câtă amabilitate a fost primit redactorul nostru 
în căsuţa modestă din str. Carol unde locuieşte dl ministru. 

– În ce stadiu se află, domnule ministru, raporturile dintre Ro-
mânia şi Ucraina şi mai ales chestiunea ce a luat naștere prin preten-
ţiunile formulate de Ucraina în legătură cu Basarabia? 

– Chestiunea este pentru noi definitiv lămurită. Ucraina a adre-
sat în două rânduri două note relativ la Basarabia, la care însă s-a 
răspuns de guvernul nostru prin Ministerul Afacerilor Străine. Ulti-
ma noastră notă a fost trimisă la 6/16 iunie. E mai bine de o lună şi 
nu s-a primit niciun răspuns, ceea ce denotă, cred, o renunțare la 
pretențiunile Ucrainei. Ucraina s-a adresat şi la Puterile Centrale, ca-
re însă nu au făcut niciun fel de demers în favoarea sa. 

De altminteri, se ştie din declaraţiunile făcute de d. prezident al 
consiliului, Al. Marghiloman, şi de mine însumi că Puterile Centrale 
au privit cu bunăvoinţă unirea Basarabiei cu România. Pe de altă 
parte, în presa Antantei s-a manifestat adeziunea completă, pe care 
aceste Puteri au dat-o unirii Basarabiei cu România, vechea lor alia-
tă. Astfel că aş putea zice că această unire are asentimentul universal 
al statelor europene. 

Ucraina ea însăși a trimis pe lângă guvern un agent cu titlu de 
consul general, pe d. Ciobotarenko, care e acreditat pe lângă Ministe-
rul Afacerilor Străine şi cu care se tratează diferite chestiuni relative 
la interesele ambelor state vecine. Ministerul are cu dânsul relaţiuni 
amicale. 

La rândul nostru, avem la Odessa un consul general, pe d. Gre-
ceanu, şi un reprezentant al intereselor militare: colonel Todicescu. 

E de sperat ca în curând să se facă o înțelegere comercială, care 
va facilita schimbul de producte şi de mărfuri între România, în spe-
cial Basarabia, şi Ucraina. O comisiune este pe cale de a fi numită. 
Aceste raporturi de vecinătate e necesar să fie cât de bune şi cât de 
strânse, în interesul ambelor naţiuni. Ele ne vor conduce la recu-
noașterea Ucrainei ca stat independent din partea României şi prin 
urmare la stabilirea relaţiunilor diplomatice normale, prin trimite-
rea reciprocă de miniştri plenipotenţiari în capitalele celor două sta-
te. 

– Contaţi dvs. pe relațiuni amicale cu vecina noastră? 
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– De ce nu? Cred că Ucraina, care aspiră acuma la o viață nouă, 
bazată pe ideile şi pe tendințele de drept moderne, nu va pierde din 
vedere că, în Basarabia, elementul român fiind în marea majoritate, 
a avut dreptul să facă unitatea sa naţională cu patria-mumă, unitate 
care este bazată pe dreptul istoric, căci Basarabia a aparţinut Coroa-
nei Moldovei încă de la începutul fundaţiunei statului Moldovei; a 
împărtășit zilele de răstrişte şi de glorie ale Moldovei până la anul 
1812, când numai printr-o eclipsă a dreptului a putut fi smulsă Co-
roanei moldovenești. 

Relaţiunile dintre state bazate pe drept sunt întotdeauna ami-
cale. 

– Dar Ucraina pretinde şi ea drepturi asupra Basarabiei? 
– Ucraina trebuie să considere că n-are niciun drept asupra Ba-

sarabiei, căci dreptul său nu se poate întemeia pe spiritul de cucerire 
şi pe violenţa ţaristă de altădată. Iar pe de altă parte, Ucraina este un 
stat destul de mare; va fi destul de puternică, prin numărul locuitori-
lor săi, prin bogăţiile sale naturale şi prin accesul la mare, în splen-
didul port al Odessei, pentru ca să nu năzuiască la Basarabia, care 
este românească şi va rămânea românească. 

De altminteri, aceste năzuinți care nu sunt bazate pe nimic nu 
au condus-o şi nu o vor conduce la nimic. 

– Dar nu credeţi, domnule ministru, că se fomentează agitaţiuni 
de către Ucraina în Basarabia? 

– Nu am niciun motiv ca să crez aceasta şi să acuz pe ucraineni 
de un act care ar fi un adevărat act de dușmănie. Era natural că o 
schimbare de lucruri atât de însemnată ca aceea care a rezultat din 
unirea Basarabiei să deie naştere la unele nemulţumiri şi la agitaţi-
uni. Agitaţiunile acestea au rămas fără de niciun efect, cu toate că cei 
rău intenţionaţi au căutat să îndrepteze cereri şi petiţiuni la Viena şi 
Berlin. Dacă ele s-ar repeta, guvernul, bazat pe asentimentul Sfatului 
Ţării, va lua măsuri riguroase ca dreptul nostru să nu fie câtuşi de 
puţin tulburat; scopul nostru este ca toate elementele din Basarabia 
să se poată bucura de deplină libertate, pentru ca munca lor, în fru-
mosul ogor basarabean, să devie rodnică şi să repare toate suferin-
ţele trecutului. 

Vom căuta ca să stabilim între toate clasele şi elementele din 
Basarabia, ţinând seamă de drepturile fiecăreia dintre ele, o armonie 
deplină, ca prin respectarea dreptului fiecăruia şi prin dezvoltarea 
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intelectualităţii morale în sens românesc să facem indisolubilă nu 
numai unirea materială, ci şi unirea sufletească dintre Basarabia şi 
patria-mumă. 

La despărţire d. vicepreşedinte al consiliului mi-a comunicat că 
în curând va vizita Basarabia ţinând să cunoască de aproape oamenii 
şi lucrurile de la noi. 

198 

Interviul dlui I.C. Grădişteanu, fost ministru şi 
naţionalist român  
(Basarabia, Chișinău, anul I, nr. 13, 5.10.1918, p. 1) 

Am crezut util ca să luăm printre cei dintâi interviul domnului 
I.C. Grădişteanu relativ la situaţia generală politică şi mai ales națio-
nalistă din Basarabia. Suntem fericiţi de a putea reda astăzi vederile 
prețioase ale unui adevărat suflet românesc asupra celor ce se petrec 
în Basarabia; şi ce ar trebui să se facă pentru a se remedia neajunsu-
rile provenite din cauză că nu s-a cunoscut suficient de bine situaţia 
reală a faptelor, oamenilor, situaţiunilor şi diferitelor direcţiuni şi cu-
rente politice de acolo. 

Domnul I.C. Grădişteanu, cu afabilitatea-i cunoscută, a binevoit a 
ne da următorul interviu, arătându-şi toată simpatia şi încrederea în 
modul cum ziarul nostru „Basarabia” şi-a determinat menirea sa prin 
articolul-program. 

– Chiar din ziua – spune d-sa – în care am aflat condiţiunile în 
care s-a făcut unirea Basarabiei cu România, am spus că s-a făcut o 
greşeală, care va avea în curând urmări foarte supărătoare. Căci, 
precum am arătat în articolul meu din „Evenimentul”, autonomia 
Basarabiei nu are niciun fel de înţeles şi nu putea, pe de o parte de-
cât să întârziere şi să împiedice opera de reasimilare, iar pe altă par-
te, să favorizeze intrigile străine şi curentele centrifuge. 

Evident că înțeleg prin asimilarea desăvârșită ca cele 9 judeţe 
ale Basarabiei să rămână şi să facă parte din România, ca şi judeţele 
din Oltenia, Muntenia şi Moldova. Aceleaşi legi, aceleaşi reforme, 
aceleaşi drepturi în Basarabia, ca şi în întreaga ţară românească. 

Eu cred că nu trebuie să se dea naștere la niciun fel de lupte de 
clase nici în Basarabia şi că partidul marilor proprietari, ca şi toate 
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celelalte partide, trebuie să participe în mod efectiv la conducerea 
destinelor Basarabiei. 

Dacă poate clasa proprietarilor nu şi-a făcut complect datoria 
în trecut din punct de vedere românesc, apoi această învinuire se 
poate aduce tuturor claselor sociale din Basarabia, care au fac ace-
lași lucru; poate cu deosebirea că clasa ţărănească, fiind afundată în 
întunericul cel mai adânc, a păstrat inconștient, dar neatins caracte-
rul etnic românesc. 

Sunt unele excepțiuni onorabile şi foarte meritorii şi în clasa 
proprietarilor, ca şi în celelalte clase, dacă nicio clasă socială nu i 
poate revendica în contra celeilalte de a fi păstrat conștiința naționa-
lă românească în întregime. 

Şi dacă s-au găsit un număr oarecare de intelectuali ieşiţi din 
popor, care au fost însuflețiți de simțimântul național, nu mai puţin 
adevărat c-au fost şi unii din proprietari care au avut şi au luptat cu 
același simțimânt. 

Multe împrejurări neatârnate de voința lor au îndepărtat şi îm-
piedicat pe mulţi de a putea lupta în trecut întru cauza românismu-
lui în Basarabia. 

Ar fi cea mai mare greșeală acum de a face exclusivism şi a nu 
îmbrăţişa pe toţi aceia care, deşteptându-se din letargia trecută, vin 
să lupte din tot sufletul la o nouă viaţă națională şi de sine româ‑
nism. 

Adaug chiar că eu, ale cărui sentimente naționaliste nu pot fi 
puse la îndoială, cred că nu trebuise îndepărtate nici chiar ele-
mentele străine basarabene, întrucât ar dovedi în mod neîndoios 
dorința sinceră de a primi cu loialitate şi fără rezervă noua stare de 
lucruri, adică: încorporarea necondiționată a Basarabiei în statul 
român. 

Partidul care şi-a dat numele de partid ţărănesc şi-n care fără 
îndoială trebuie să fie şi unii buni naţionalişti români nu poate însă fi 
socotit ca reprezentând exclusiv țărănimea basarabeană; şi desigur 
că punctul din program al acelui partid privitor la autonomia Basa-
rabiei nu are şi nu poate avea a face nimic cu simţămintele chiar la-
tente ale țărănimii moldovenești din Basarabia, care întru nimic nu 
se deosebește de țărănimea moldovenească din România şi ca atare 
nu poate tinde la niciun fel de separatism care ar decurge dintr-o au-
tonomie. 
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Această confuziune nu poate fi decât rezultatul ideilor revoluți-
onare ruseşti de origine specifică slavă şi neavând nicio legătură cu 
sufletul românesc. 

În ceea ce privește ziarul „Basarabia”, care văd cu plăcere că a 
apărut în Chişinău, principiile puse în articolul său program sunt, de 
altfel, conform cu tot ce am spus mai sus relativ la Basarabia şi cred, 
prin urmare, că acest ziar este în nota cea mai justă. Cred, de altfel, şi 
eu că basarabenii fără deosebire nu trebuie deocamdată să facă poli-
tică de partid, aceasta, desigur, numai până la o desăvârșită închega-
re a Basarabiei cu patria-mumă. Odată cu aceasta, care nu poate fi 
decât tranzitorie şi de scurtă durată, urmează ca Basarabia definitiv 
asimilată să intre în viața comună a tuturor românilor. În ceea ce 
privește politica externă, direcțiunea antantistă fiind singura compa-
tibilă cu simțământul național românesc şi cu interesele superioare 
[ale] neamului întreg, se înțelege de la sine că e o datorie a basara-
benilor de a îmbrățișa acest curent care se confundă cu însuși curen-
tul național. 

Şi deci ziarul „Basarabia”, care urmează această linie de con-
duită, îşi face deplin datoria sa. E sigur că foarte curând va trebui ca 
frânele patriei să fie încredințate unui guvern care să reprezinte cu-
rentul național şi care să fie compus din elemente naționaliste de 
toate nuanţele politice. 

E de sperat că acest guvern va înțelege urgența de a ajunge cât 
mai repede la asimilarea desăvârșită a Basarabiei cu România, petru 
ca să se prezinte în fața lumii ca un tot pentru veci nedespărti: 

Mă întrebaţi ce cred de rolul dlui Stere în Basarabia – zice dl 
Grădişteanu, privindu-mă cu adâncă melancolie, când i-am pus aceas-
tă întrebare. După principiul cu desăvârșire nepotrivit și greşit al au-
tonomiei, eu cred că trimiterea dlui Stere în Basarabia a fost, dacă nu 
cea mai mare greșeală, dar a fost desigur a doua mare greşeală care 
s-a făcut la început în Basarabia. Într-adevăr, d-sa era omul absolut 
cel mai puțin nimerit pentru a fi trimes să organizeze o provincie ca-
re se realipea României după mai bine de un secol de despărțire, 
căci pe când ar fi trebuit să fie încredințat unui spirit fin şi larg, ferit 
de orice patimă şi orice prejudecata s-a dat, din contra, unui sectar 
strâmt, plin de ură şi patimi și plus cu mentalitatea specifică ruseas-
că revoluționară, care tocmai urma să fie înlocuită cu lumina menta-
lităţii româneşti latine. 
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Mulţumind dlui Grădişteanu de bunăvoinţa ce a avut de a ne 
acorda acest interesant interviu, am plecat sub impresiunea ultimelor 
sale aprecieri relativ la activitatea dlui Stere în Basarabia și am ră-
mas cu impresiunea că şi d-sa, ca şi mine, se gândea în acel moment că 
cele spuse relativ la dl Stere din nefericire se potrivesc foarte mult pen-
tru mentalitatea, conştiinţa şi sufletul a mulţi dintre aceia care au lu-
crat împreună cu dl Stere, cu un acelaşi gen de mentalitate. 
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