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Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studii și documente cu privire
la mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918, vol. II,
Iași: Editura Tipo Moldova, 2017, 314 p. 

Ștefan Ciobanu (11/24.11.1883, Talmaz, Basarabia 
– 28.02.1950, București), este o personalitate remar-
cantă a elitei societății basarabene, care a trăit Marea 
Unire a Basarabiei cu Regatul României, precum și 
cedarea acesteia către regimul sovietic, fi ind un aprig 
luptător împotriva pierderii acestui tărâm impor-
tant al României. Participând la ședința comisiilor 
de „politică externă ale Camerei Deputaților”, eve-
niment ce a avut loc la 02.07.1940, a ținut un discurs 
împotriva „încălcării nelegiuite ale celor mai sfi nte 
drepturi ale noastre-istorice, etnice, umane”. De ase-
menea, a fost un real susținător a introducerii, în șco-
li, a limbii române. Funcțiile pe care le-a ocupat de-a 
lungul vieții sale enumerăm: membru al Academiei Române (1918), exclus în 1948, 
însă i se vor recunoaște aceste drepturi în 1990, vicepreședinte al Academiei Române 
între 1944–1948, președinte al secțiunii literare, 1940–1943. Activitatea sa științifi că, a 
dus la publicarea mai multor opere istorice precum: „La continuité roumaine dans La 
Bessarabie, annexée en 1812 par la Russie”; 1920; „Cultura românească în Basarabia 
sub stăpânirea rusă”, Chișinău, 1923; „Biserici vechi din Basarabia, Din bibliotecile ru-
sești”, 1924; „D. Cantemir în Rusia”, 1925; „Chișinău” (monografi e), 1925; „Basarabia” 
(monografi e), 1926; „Cetatea Tighina”, 1928; „Documente din Basarabia” (în colabo-
rare cu P. Visarion, Șt. Berechet, C. Tomescu, L.T. Boga), vol.1–2, 1928–1938; „Unirea 
Basarabiei. Studiu și documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia la anii 
1917–1918”, București, 1929; „Mânăstirea Țigănești”, 1931; „Din istoria mișcării națio-
nale în Basarabia”, 1933; „La Bessarabie. Sa population, sont passé, sa culture”, 1941; 
„Basarabia. Populația, istoria, cultura”, Chișinău, 1992; „Un document inedit din tim-
purile lui Ștefan cel Mare”, 1944; „Domnitorul Moldovei Petru Rareș în literatura rusă 
veche”, 1945. 

Volumul de față este o reeditare a celui apărut în anul 1929, sub editura „Cartea 
Românească” din București, făcând parte dintr-o serie de 100 de cărți, reprezenta-
tive, pentru a releva importanța evenimentelor, care au dus la unirea Basarabiei cu 
România, dar și a importanței istorice pe care a avut-o Unirea de la 1918. Structurarea 
este evidentă, pentru a pune în valoare cele mai importante evenimente, premergă-
toare Unirii. Cele șase capitole redau (prin colecția impresionantă de documente) 
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aceste evenimente: Românii din Basarabia și începuturile revoluției ruse, Sfatul Țării, 
Raporturile cu vecinii, Acte cu privire la anarhia din Basarabia, Armata română și 
Republica Moldovenească și Manifestările pentru unire și unirea. Ștefan Ciobanu va 
reda, în acest volum, o serie de documente, despre evenimentele premergătoare Unirii, 
despre starea de spirit a populației moldovene, sursele fi ind de o mare diversitate. De 
la memorii ale țăranilor, la doleanțele profesorilor, legi, decrete etc., toate îmbinând 
dorința unică, a autonomiei și, în fi nal, a unirii tuturor românilor sub un singur drapel. 
Importanța acestui volum constă în faptul că, într-o singură publicație, regăsim o vari-
etate de surse: ziare, reviste, publicații, arhive etc., fi ind utilizate 126 de surse preluate 
din ziarele vremii precum „Cuvântul Moldovenesc” sau „Sfatul Țării”, dar și utiliza-
rea documentelor publicate în „Monitorul Ofi cial” sau „Școala Moldovenească”. Apoi, 
autorul va utiliza documente din surse inedite, preluate din „dosarele Sfatului Țării”, 
„dosarele Zemstvei din Cetatea Albă”, sau din arhive private, fi ind utilizate un număr 
de 71 de documente.

Finalul va reda cel mai important document, care a făcut posibilă Unirea: „Tratatul 
prin care puterile aliate recunosc unirea Basarabiei, semnat la 20 octomvrie 1920, ra-
tifi cat la 19 mai 1922”, fi ind documentul ce a stat la baza unirii Basarabiei cu Regatul 
României, semnat la Paris, ce consfi nțea Unirea, prin acceptarea și semnarea documen-
tului de către marile puteri ale lumii Marea Britanie, Franța, Italia și Japonia. Pentru 
justifi carea Unirii, se va face apel la istorie, la argumentele de ordin geografi c și poate 
cel mai important, etnologic, ceea ce a permis ca această Unire să se poată înfăptui, în 
ciuda împotrivirii vehemente a Rusiei, care va fi  obligată să recunoască actul Unirii.

Autodeterminarea, a fost un alt factor decisiv pentru înfăptuirea Unirii, la fel cum 
au reușit și ardelenii să se rupă de dominația maghiară însă, Basarabia a fost puternic 
infl uențată de revoluția rusă, care a zdruncinat din temelii gândirile, concepțiile, ideo-
logiile de până atunci. A fost impulsul de care a avut nevoie Basarabia, pentru a începe 
o luptă pentru autonomie, apoi pentru unirea cu țara mamă. Principiul autodetermi-
nării, al luptei pentru autonomie se poate regăsi în cererile formulate pentru utilizarea 
limbii în școli, administrație, biserică, similitudinea regăsindu-se în toate țările afl ate 
sub regimul rus. Totodată, încercările de rusifi care a populațiilor supuse și de a elimi-
na toate culturile acestor minorități, va duce la răzvrătirea împotriva unui sistem care 
nu a înțeles că revoluția pornită în Rusia, va avea ca efect trezirea naționalismului și a 
dorinței de eliberare națională, în care protagoniștii principali vor fi  țăranii, profesorii, 
soldații. Autonomia și Unirea nu au fost evenimente întâmplătoare, actele premergă-
toare Unirii precum și implicările societății în acest proces, au avut ca rezultat unirea 
românilor din toate regiunile istorice, chiar dacă va fi  doar pentru o scurtă durată.

În Basarabia, noua gândire va duce la înfi ințarea primului partid politic „Partidul 
Moldovenesc”, condus de Vasile Stroescu, iar cel mai important ziar de propagandă 
națională, care va avea un puternic ecou, în lupta pentru autonomie și apoi pentru 
unire, va fi  „Cuvânt Moldovenesc”. Un alt moment important, în lupta pentru au-
tonomie, va fi  înfi ințarea Sfatului Țării, susținut puternic de același ziar „Cuvânt 
Moldovenesc”. Obiectivul principal era obținerea autonomiei, unirea cu România fi -
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ind un subiect ce va fi  dezbătut abia la începutul anului 1918. Ideea de stat autonom 
sălășluia în inimile membrilor consiliului, „Republica Democrată Moldovenească”, 
lua fi ință în urma deciziei Sfatului care își prezenta argumentele „Republica ruseas-
că se afl ă în mare primejdie [...] în această clipă îngrozitoare singura cale de izbăvire 
pentru Republica Democrată Rusească este, ca noroadele ei să se unească și să își eie 
soarte în mâinile lor”, „Basarabia, sprijinindu-se pe trecutul său istoric se declară de 
azi înainte Republica Democrată Moldovenească, care va intra în alcătuirea republicei 
federative democratice rusești, ca părtași cu aceleași drepturi” (pp. 129-130). Cu ajuto-
rul documentelor publicate, ne sunt de o mare importanță și cele care relevă compo-
nența Sfatului Țării, aleșii fi ind reprezentanți ai județelor Hotin, Soroca, Bălți, Orhei, 
Chișinău, Tighina, Ismail și Cetatea Albă, numărând un total de 150 membri din care, 
105 erau moldoveni restul membrilor fi ind formate din mai multe minorități. Printre 
documentele importante, se pot regăsi atât cele prin care se cerea ajutor guvernului ro-
mân pentru trimiterea armatei române, pentru „salvarea țării” (p. 184), cât și declarați-
ile generalului Prezan, care asigura populația din Basarabia că „... Oastea Română nu 
dorește decât ca prin rânduiala și liniștea, ce aduce, să vă dee putința să vă statorniciți 
și să vă desăvârșiți autonomia și slobozenia voastră precum veți hotărî voi singuri” (p. 
195). Noua idee a anului 1918, a unirii tuturor românilor, va duce la înlocuire discur-
sului privind autonomia, cu unul al unirii tuturor românilor „noi socotim această ar-
mată, în care pe lângă ostași din România, sunt zeci de mii de români din Transilvania, 
Bucovina, și Macedonia, ca o armată a întregului neam românesc, menită să lupte nu 
pentru alipirea la România a țărilor cari se afl ă încă sub stăpâniri străine, ci pentru cre-
area unei Românii nouă, a întregului neam” (p. 207).

Acest volum este o referință, deosebit de importantă, pentru istoria României, prin 
activitatea intensă pe care autorul a depus-o, pentru a oferi cititorului aceste docu-
mente de o valoare inestimabilă. Așa cum însăși autorul afi rmă, subiectul nu este nici 
pe departe epuizat, dar speră, de asemenea, că studiul va impulsiona noii cercetători, 
spre a continua documentarea, cu privire la acest subiect, importanța unirii din 1918 
fi ind o temă care cu siguranță va fi  abordată de istorici multe decenii, de acum înainte.

Ildikό-Lucia ASZALOS 


