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Chestiunea Basarabiei. Răspunsul guvernului român
la protestarea Ucrainei contra unirii Basarabiei cu România 

Guvernul ucrainean protestând împotriva unirei Basarabiei cu România, guvernul 
român a dat răspunsul, pe care îl publicăm în întregime în cele ce urmează. 

Nota guvernului român. 

Guvernul român primind din partea guvernului ucrainian, o comunicare a rezo-
luțiunei Radei Centrale din ziua de 13 April a. c, are onoarea să transmită guvernului 
ucrain următorul răspuns:

1. Guvernul român se socoate dator să arate, că Basarabia n’a fost anexată de 
România, precum afi rmă Nota ucraină, ci că s’a unit cu Patria-mumă, în puterea unui 
vot exprimat aproape în unanimitate de cătră «Sfatul Țării». Adunarea națională și 
legiuitoare a republicei moldovenești din Basarabia. 

Adunarea aceasta emană dela voința națiunei, așa că are aceeași obârșie ca fi  Rada 
Centrală Ucraina, reprezentând deci întocmai ca și Rada, o putere suverană, care îi 
dă dreptul să ia hotărîri defi nitive și deopotrivă de însemnate pentru popoarele din 
Basarabia, ca hotărîrile luate de Radă pentru popoarele din Ucraina. 

Toate naționalitățile din Basarabia fi ind reprezentate în «Sfatul Țării» în raport ne-
greșit cu importanța lor numerică, minoritățile trebue să se supue, ca în orice adu-
nare deliberativă, majorității, guvernul român socoate, că în republică democrată a 
Ucrainei, nimeni nu va tăgădui principiul acesta. 

De altmintrelea e de observat, că «Sfatul Țării» a fost ale în mod liber și anume în-
tr’un timp când era de loc vorba de unirea Basarabiei cu România. 

2. Nu este la cunoștința guvernului român, că ar exista în Basarabia vre-o regiune, 
unde populația să fi  declarat ca este ucraineană și să fi e alipită de Ucraina. Afară de 
aceasta, e evident că nu e de ajuns ca o populație să se declare ucraineană pentru ca să 
și fi e în realitate, iar guvernul român este convins că nu este nici în intențiunea Radei 
Centrale, nici în intenția guvernului ucrainean să stârnească și să întreție în Basarabia 
agitațiuni și mișcări ale minorităților diferitelor naționalități împotriva marei majori-
tăți românești.

Guvernul român crede de datoria sa să atragă luarea aminte a guvernului ucrai-
nean asupra faptului, că Ucraina însăși e un stat, care cuprinde diferite naționalități, 
ce se afl ă în minoritate față de majoritatea ucraineană — ceeace este întocmai cazul cu 
Basarabia și cu majoritatea sa românească. 
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Mai este un fapt netăgăduit, că dincolo de Nistru se găsește o număroasă populație 
română, asupra cărei Basarabia românească și prin urmare România de astăzi, ar pu-
tea să învoace drepturi la fel cu acelea, pe cari Ucraina le revendică cu privire la rutenii 
din Basarabia. 

Atitudinea Radei din Kiev

3. E de semnalat că Rada, exprimându-și nouile sale pretențiuni, a pierdut din ve-
dere că cu prilejul păcii din Brest-Litovsk, Ucraina n’a afi rmat nici un drept, fi e asu-
pra teritorului, fi e asupra populației Basarabiei, socotită prin ea însăși ca un stat cu 
desăvârșire deosebit, de care o desparte Nistrul, care pururea a fost vechea frontieră 
a Moldovei și a provinciei rusești basarabene după 1812, și este regretabil, că astăzi po-
litica Republicei democratice a Ucrainei pare îndreptată spre cuceriri, pe cari nu le în-
dreptățesc nici Istoria trecutului, nici principiile de drept. Într’adevăr, Basarabia este, 
din punctul de vedere istoric și etnic, o țară română, care a ținut de Coroana Moldovei, 
dela alcătuirea acestui Principat, în veacul al XlV-lea până în ceasul, când Rusia ne-a 
răpit-o în 1812. Nu e de admis ca răpirea aceasta s’o continue, în total sau în parte. 
Republica democratică, în disprețul oricărei dreptăți și al oricărui drept. 

4. Guvernul român roagă guvernul ucrain să binevoiască să-și aducă aminte, că în 
ziua de 19 Ianuarie 1918 i-a declarat generalului Coandă, care a fost acceptat la Kiev 
ca delegat al României, că guvernul democratic nu se împotrivește ca Basarabia să 
se unească cu România, dacă așa e voința ei, și că, ceva mai mult, va da concursul ei 
acestei uniri.

De fapt, pentru guvernul român chestiunea a și fost defi nitiv deslegată prin votul 
egal din 27 Martie (9 Aprilie) al «Sfatului Țării», vot care a servit de bază decretului 
Maj. Sale Regelui României, prin care s’a declarat Uniunea indisolubilă a celor două 
țări. De aceea și guvernul român va lua, la rândul său, după pilda guvernului ucrain, 
toate măsurile de care dispune, pentru ca chestiunea Basarabiei să fi e considerată ca 
rezolvată pe veci. 

Atitudinea guvernului român 

5. Din tot ce precede, rezultă că guvernul român nu poate să accepte protestările 
Radei Centrale împotriva unui sistem de represalii și de violare a drepturilor naționa-
lităților ce locuesc în Basarabia. 

Nu poate fi  vorba de represalii, România și Basarabia n’au avut prilejul să exercite 
nici un fel de represalii. Dar este cu desăvârșire inexact, că s’ar fi  săvârșit în Basarabia 
măcar un singur act de violară de drepturi. Afi rmați unea aceasta, atât de puțin pre-
cisă, cu regret trebue s’o constatăm, nu se întemeiază pe nimic serios și nu poate să 
isvorească decât dela persoane, cari au avut interes să inducă în eroare Rada Centrală 
fi  guvernul român. 

Guvernul român s’a simțit foarte fericit că a putut exprima, prin mijlocirea d-lui 
ministru al afacerilor străine, d-lui Galip, care s’a prezintat în numele guvernului 
ucrain, dorința ce o are de a întreține raporturile cele mai prietinoase cu noul stat ve-



134

cin. Aceasta pe temeiul sentimentului, de care e pătruns, că noua republică democra-
tică a renunțat la sistemul vechiului Imperiu rusesc de a nesocoti drepturile celorlalte 
națiuni, de îndată ce aceste drepturi nu erau conforme intereselor ști scopurilor sale.

Fie îngăduit guvernului român să creadă, că protestările Radei centrale nu vor avea 
să-i schimbe întru nimic sentimentele sale și că România va putea să așeze în curând 
și să întreție deapururi legăturile de prietinie ce trebue să domnească între cele două 
popoare vecine, cari vor avea pe viitor multiple interese comune.

Ministrul al afacerilor străine C. C. Arion.

Text preluat din Unirea, an XXVIII, nr. 40, 3 iulie 1918, pp. 3-4. (Cristian TEODORU)


