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Ab s t r a ct . On November 21, 2017, 100 years since the establishment of
the Sfatul Þãrii (Country Council), the first legislative body of Bessarabia
elected on democratic principles, were celebrated. Both during its existence
and afterwards, the Country Council and its decisions have become the
subject of objections and interpretations that have arisen both inside and
outside of Bessarabia. On the one hand, these critics came from the Old
Russian and Bolshevik powers, and on the other hand the authority of the
Country Council to decide on the future of Bessarabia, especially the vote
ofMarch 27, 1918 (Union with Romania), will be challenged by someWestern
diplomats. This article proposes a perspective on how the legitimacy of the
Country Council was seen at the Peace Conference in Paris (1919), the
place where Romania was looking to obtain the international recognition of
the Great Union.
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Introducere

Pe data de 21 noiembrie 2017 s-au împlinit 100 de ani de la ºedinþa de deschi-
dere a Sfatului Þãrii, primul organ legislativ al Basarabiei ales pe principii de-
mocratice. Atât pe parcursul existenþei sale, cât ºi dupã aceea, Sfatul Þãrii ºi
deciziile sale au devenit obiectul unor contestaþii ºi interpretãri apãrute atât din
interiorul sãu, cât, mai ales, din exterior. Aceste critici veneau în primul rând din
partea vechii puteri ruse ºi a bolºevicilor, însã autoritatea Sfatului Þãrii în luarea
deciziilor asupra viitorului Basarabiei, mai ales votul din 27 martie 1918, a fost
contestatã ºi de unii diplomaþi occidentali. Articolul de faþã propune o perspectivã
asupra felului în care a fost vãzutã legitimitatea Sfatului Þãrii la Conferinþa de
Pace de la Paris din 1919, în cadrul cãreia România urma sã obþinã recunoaºterea
internaþionalã a Marei Uniri.
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Pânã la acel moment, atât reprezentanþii Rusiei þariste, cât ºi noua putere bol-
ºevicã, au demonstrat o anumitã solidaritate în menþinerea interesului asupra in-
tegritãþii „spaþiului rus“, adicã asupra teritoriilor care pânã la 1917 au fãcut parte
din imperiul þarist, inclusiv asupra Basarabiei. Erau diferite doar strategiile pe
care le invocau în recuperarea lor, „albgardiºtii“ dorind o îngheþare a discuþiilor
asupra Rusiei pânã la identificarea unui guvern legitim cu care sã se negocieze
viitorul imperiului, iar bolºevicii vedeau lucrurile prin prisma unui relativism
istoric ºi aspirau la înglobarea acestui spaþiu, odatã cu extinderea revoluþiei mon-
diale.
Din acest considerent, încã de la începutul anului 1918, imediat dupã intrarea

trupelor române în Basarabia ºi arestarea ambasadorului român Constantin
Diamandi, apoi dupã proclamarea unirii la 27 martie 1918, comisarul sovietic de
externe, Gh. Cicerin, protestând contra „anexãrii“ Basarabiei de cãtre România,
invoca, printre alte argumente, ideea cã Sfatul Þãrii a fost alcãtuit din moºieri ºi
„marii proprietari“, care s-ar fi alipit la România pentru a-ºi salva proprietãþile.
Pe de altã parte, emigraþia rusã susþinea, inclusiv aºa cum vom vedea la Confe-
rinþa de la Paris, cã organul era o emanaþie a „bolºevicilor“1.
Articolul de faþã, pe lângã abordarea acestor douã puncte de vedere, doreºte

sã prezinte ºi sã explice ºi punctul de vedere uneori contestatar al unor diplomaþi
occidentali de la conferinþã, care în unele momente au pus la îndoialã legiti-
mitatea votului din 27 martie 1918 ca argument pentru menþinerea Basarabiei în
cadrul României.

Legitim itatea Unirii Basarabiei în ajunul Conferinþei

Fãrã pretenþia de a detaºa problema Basarabiei de ansamblul problemelor
româneºti discutate la Conferinþa de Pace, trebuie sã recunoaºtem cã ea a avut o
nuanþã cu totul specialã legatã de soluþionarea generalã a „problemei ruse“. La
Paris, România urma sã trateze problema Basarabiei în mod separat, deoarece
teritoriul provinciei nu aparþinuse unui stat inamic Antantei, cum era cazul
Transilvaniei, Bucovinei ºi Banatului, teritorii aflate în Imperiul Austro-Ungar,
ci unui fost aliat2. Rusia nu participa însã la conferinþã ºi, din acest motiv, în tra-
tativele vizând problema rusã, plenipotenþiarii aliaþi au aplicat o diplomaþie care
le-a asigurat iniþial propriile interese ºi abia dupã aceea au procedat la soluþio-
narea ei propriu-zisã.
Abordarea problemei Basarabiei în timpul Conferinþei de Pace a dezvãluit

douã elemente esenþiale: 1) valorile sale permanente, de ordin istoric, geografic
ºi etnic, înãbuºite în secolul al XIX-lea, dar care au reapãrut în baza puterii natu-
rale o datã cu revoluþia rusã, valori care au fost recunoscute de civilizaþia euro-
peanã; 2) consideraþiile de oportunism politic, legat de apartenenþa Basarabiei la
problema rusã ºi relaþiile României cu Marile Puteri, care au fãcut ca problema
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Basarabiei sã fie tratatã în funcþie de interesele lor în alte probleme3. Analiza
acestor douã aspecte explicã de ce, într-un stadiu incipient, în ajunul deschiderii
Conferinþei de Pace, justeþea alipirii Basarabiei la România nu trezea nicio
îndoialã Marilor Puteri, iar ulterior, pe parcursul desfãºurãrii lucrãrilor, aceastã
problemã a fost transformatã într-un caz special.
La conferinþa care urma sã-ºi deschidã lucrãrile la 18 ianuarie 1919, România

mergea ca stat unitar naþional, constituit din teritoriile locuite dintotdeauna de
români. Actele fundamentale, cu valoare de lege, care legitimau acest statut, erau
hotãrârile plebiscitare din martie, noiembrie si decembrie 1918, precum ºi con-
venþiile încheiate în august 1916 cu Antanta, în baza cãrora România participase
la rãzboiul unitãþii naþionale4. În ceea ce priveºte Basarabia, recunoaºterea ei ca
provincie româneascã nu trezea nicio îndoialã României, dacã luãm în consi-
derare atitudinea Aliaþilor.
Consimþãmântul Franþei privind alipirea Basarabiei la România exista încã din

momentul intrãrii trupelor române în aceastã provincie. Georges Clemenceau
afirma, în ajunul deschiderii Conferinþei, în legãturã cu statutul României la
viitoarele tratative, cã „s-au petrecut evenimente de care nu putem sã nu þinem
cont ºi faptul cã problema Basarabiei se va reglementa în favoarea României
constituie un element care nu poate fi neglijat“5.

La rândul lor, Statele Unite, care s-au prezentat la Paris bine pregãtite docu-
mentar, concluzionau în documentul din 21 ianuarie 1919 al Intelligence Section
din Comisia Americanã de experþi: „Se recomandã ca întreaga Basarabie sã fie
alipitã la statul român. Basarabia a aparþinut în trecut României ºi este predomi-
nant româneascã dupã caracterul ei“6. Aceastã concluzie venea în urma cercetã-
rilor efectuate de Inquiry Comm ission ºi memorandului Cobb-Lippman din 28
octombrie 1918, care recunoºteau caracterul românesc al provinciei7.
Un interes deosebit prezenta ºi studiul elaborat de Foreign Office britanic,

la 10 februarie 1919. El recomanda ca în tratativele generale de pace de la Paris
„sã se recunoascã unirea deja împlinitã a Basarabiei cu România“, invocând ur-
mãtoarele argumente: provincia fãcuse parte pânã la 1812 din componenþa
Moldovei; Sfatul Þãrii, ca instanþã democratic aleasã, declarase independenþa ºi
stabilise condiþiile de unire cu România; românii constituiau 60-65% din populaþia
provinciei8. Acesta era modul în care se prezenta unirea Basarabiei cu România
în cercurile competente aliate, însã evoluþia tratativelor de la Paris au arãtat ca
aceste concluzii veneau în contradicþie cu principiile oportunismului politic ºi cu
interesele în „problema rusã“.
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Intrigile „problem ei ruse“

Revoluþia rusã din februarie ºi lovitura de stat bolºevicã din octombrie 1917
a devenit unul din factorii regrupãrii forþelor pe arena internaþionalã, apropiind
blocurile antagoniste politic si organizatoric. Germania înfrântã continua sã fie
privitã ca duºman potenþial principal, dar la pericolul german s-a adãugat cel
„bolºevic“. Politica adoptatã de Marile Puteri în raport cu Rusia s-a axat pe trei
consideraþii: 1) anihilarea bolºevismului, a cãrui esenþã era privitã ca un „pericol
pentru civilizaþie“; 2) readucerea Rusiei în echilibrul european care, prin revo-
luþia rusã, s-a perturbat substanþial ºi crearea unui organism politic capabil de a
lichida obligaþiile financiare ºi economice ale vechiului imperiu; 3) împiedicarea
extinderii influenþei ºi acþiunii germane asupra teritoriilor fostului Imperiu Rus9.
Speranþele aliaþilor într-o victorie a forþelor antibolºevice conturau posibili-

tatea înlocuirii regimului sovietic cu un guvern naþional rus, iar problemele care
aveau tangenþã cu chestiunea rusã urmau sã fie rezolvate odatã cu soluþionarea
generalã a acestei probleme.
În asemenea circumstanþe urma sã discute delegaþia românã recunoaºterea

unirii Basarabiei cu România la Conferinþa de Pace de la Paris. Condusã ºi prezi-
datã de I. I. C. Brãtianu, delegaþia României sosea la Paris în ziua de 13 ianuarie
1919. La 31 ianuarie, primul-ministru român fãcea prima expunere în faþa Con-
siliului Suprem, prin care susþinea revendicãrile României recunoscute prin tra-
tatul de alianþã din 191610. Dupã aceastã ºedinþã, delegatul român ºi-a dat seama
cã, pentru a susþine cauza româneascã, va trebui sã foloseascã alte argumente
decât tratatul din 1916, pe care Puterile Aliate îl considerau caduc11.
La 1 februarie 1919, într-o a doua interpelare, I. I. C. Brãtianu prezenta me-

moriul România în faþa Conferinþei de Pace. Revendicãrile teritoriale,
însoþit de o largã documentare, prin care revendicãrile româneºti erau aºezate pe
temelia dreptului la autodeterminare, a drepturilor istorice ºi etnice12. În urma
expunerii, I. I. C. Brãtianu a pretins pentru þara sa frontiere care sã-i asigure li-
bertatea existenþei ei administrative, politice si economice, cerând statelor vecine
sã arate aceeaºi moderaþie ºi sã facã aceleaºi sacrificii în interesul pãcii, al liberei
dezvoltãri a popoarelor ºi al progresului economic al Europei13. Dupã retragerea
delegatului român, D. Lloyd George a propus ca revendicãrile româneºti sã fie
analizate ºi studiate de o comisie teritorialã care sã examineze argumentele isto-
rice, etnografice, strategice, dar nu ºi cele politice14.
Pe de altã parte, în ºedinþa din 12 ianuarie 1919, Consiliul celor Zece se pro-

nunþase împotriva prezenþei Rusiei la Conferinþa de Pace. Pe mãsurã ce planul
intervenþiei aliate în Rusia lãsa sã se întrevadã posibilitatea constituirii unui gu-
vern rus, aceastã atitudine a fost lãsatã la o parte. Este adevãrat cã, Conferinþa
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nu a recunoscut Rusia Sovieticã, dar la Paris era constituitã o „Conferinþã Politicã
Rusã“, menitã sã apere interesele Rusiei absente15. Elucidarea activitãþii acestei
„conferinþe“ nu este lipsitã de semnificaþie, luând în consideraþie politica adoptatã
de emigranþii ruºi în raport cu fostele teritorii ruse, dar ºi influenþa pe care au
avut-o ei asupra deciziilor Consiliului Suprem. Grupul compus din prinþul Lvov,
primul preºedinte al guvernului provizoriu, Sazonov, fostul ministru de externe
al lui Nicolae al II-lea, ºi Maklakov, fostul ambasador al Rusiei la Paris, repre-
zenta punctul de vedere oficial al emigraþiei ruse, exprimat la 9 martie 1919 în
memoriul lui Maklakov, adresat Puterilor Aliate ca protest împotriva raportului
Laroche privind soarta Basarabiei16.
Conform memoriului, toate problemele care priveau teritoriile Imperiului Rus

în limitele anului 1914, cu excepþia Poloniei, nu puteau fi rezolvate în afara ºi
fãrã consimþãmântul poporului rus, propunând organizarea, între timp, a unui
regim provizoriu pentru naþiunile interesate17. Vechii diplomaþi ruºi, cu excelen-
tele lor legãturi personale ºi susþinuþi, chiar material, de cãtre guvernele aliate,
dispuneau de considerabile fonduri, cu ajutorul cãrora au susþinut la Londra,
Paris ºi New York ambasade costisitoare, editând ºi un ziar în limba francezã
(Cause Commune), prin care fãceau propagandã în interesul scopurilor lor18.
Ziarul Adevãrul scria: „Dacã pânã acum în problema Basarabiei s-a pus între-

barea pe cine reprezintã Maklakov, presa francezã dã acum rãspunsul: Maklakov
apare ca ambasador al Rusiei din partea guvernului lui Kolceak“19. Fostul amba-
sador al Rusiei la Paris nu se prezenta înaintea Conferinþei ca adversar al realipirii
Basarabiei la România. Avea rezerve faþã de problema Basarabiei, dar numai în
douã chestiuni. El atrãgea atenþia cã nu ar trebui lãsatã impresia cã România obþine
Basarabia datoritã Germaniei, ci România trebuie sã-ºi asigure o recunoaºtere ºi
din partea Rusiei, pentru ca viitoarele relaþii bilaterale sã fie bune20.
Evoluþia acestei concepþii pânã la memorandumul din 9 martie 1919 a fost o

consecinþã a politicii aliaþilor faþã de Rusia, chestiunea rusã dovedindu-se a fi un
câmp prielnic pentru intrigi atât din partea aliaþilor, cât ºi a bolºevicilor ºi a anti-
bolºevicilor. În rândul celor din urmã s-au înscris ºi complicaþiile extrem de
nefavorabile pentru reprezentanþii României, generate de sosirea la Paris a lui A.
N. Krupenski, fost mareºal al nobilimii basarabene, A. K. Schmidt, fost primar
al Chiºinãului ºi V. N. Þiganco, fost deputat în Sfatul Þãrii21. Aceºtia pretindeau
cã fuseserã trimiºi de un „Comitet de Salvare a Basarabiei de sub jugul românesc“
ce funcþiona la Odessa. Delegaþia a intrat în contact cu „Conferinþa Politicã Rusã“,
aceasta asigurându-i tot concursul în susþinerea tezei ruse în dauna unirii Basarabiei,
cãutând sã demonstreze opiniei publice ºi delegaþilor Conferinþei cã unirea
Basarabiei a fost „smulsã prin forþã ºi corupþie“22. Krupenski ºi Schmidt au fost
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cei care au lansat ideea plebiscitului pentru Basarabia, pentru a atenua influenþa
pe care problema Basarabiei putea sã o aibã asupra raporturilor puterilor aliate
faþã de Rusia23.
O trecere în revistã a punctului de vedere naþional rus asupra problemei

Basarabiei nu este lipsitã de importanþã. Astfel, P. Miliukov expunea în broºura
Le Cas de la Bassarabie, publicatã de „Comitetul de eliberare rus de la Londra“,
punctul de vedere al grupului republican, democratic ºi socialist al emigraþiei
ruse24. Autorul afirma cã moldovenii nu constituie decât 47,6% din populaþia
Basarabiei, iar dacã Basarabia va rãmâne a României, ea va fi ruptã de piaþa rusã
ºi de Odessa, ceea ce va provoca decãderea influenþei economice a PuterilorAliate
în provincie. Miliukov a fost cel care a pus în circulaþie în Occident ideea „impe-
rialismului românesc“ faþã de Basarabia, încercând sã demaºte „impopularitatea
autoritãþilor române“ în Basarabia, precum ºi „corupþia maºinii administrative
române“25.
O tentativã de rezumare a punctului de vedere rus a fost întreprinsã de fostul

diplomat al imperiului þarist André Mandelstam, care sistematiza obiecþiile contra
recunoaºterii unirii Basarabiei cu România. Conform lui, atribuirea Basarabiei
României este contrarã dreptului internaþional din urmãtoarele considerente: îm-
potriva Rusiei naþionale, care fusese aliatul României ºi al Puterilor Aliate, nu
poate fi invocat niciun drept de cucerire; caracterul relaþiilor politice generale
între Marile Puteri ºi România nu poate legitima atribuirea cu titlu de compen-
saþie, pentru concesia altor teritorii, a Basarabiei României; lipsa unui guvern rus
nu crea, în viziunea sa, pentru PuterileAliate, o stare care sã impunã recunoaºterea
suveranitãþii române asupra Basarabiei26.
Toate cercurile emigraþiei ruse au propus soluþionarea problemei Basarabiei

prin plebiscit, deosebiri existând doar asupra extinderii sale. Grupul lui Krupenski
a propus plebiscitul pentru întreaga Basarabie27. Delegaþia rusã reprezentatã de
Maklakov a propus plebiscitul exclusiv pentru regiunile unde elementul moldo-
venesc era considerat preponderent, adicã pentru patru judeþe ale Basarabiei28.
Activitatea antiromâneascã a emigraþiei ruse impune, în acest context, eluci-

darea activitãþii la Conferinþa de Pace de la Paris a delegaþiei basarabene, care a
dus o luptã vehementã împotriva adversarilor recunoaºterii alipirii Basarabiei la
România. Din partea Basarabiei, din delegaþiei românã la conferinþã a fãcut parte
Ioan Pelivan, figurã emblematicã a miºcãrii de renaºtere naþionalã. Dupã cum
reiese din corespondenþa lui I. Pelivan cu I. Inculeþ, în articolele publicate de ruºi
în Elveþia, America, Anglia ºi Franþa, Basarabia era tratatã drept teritoriu ocupat
de armata românã, fãrã consimþãmântul ei, fãcându-se vâlvã despre „teroarea
armatei ºi administraþiei române“29.
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Atitudinea adoptatã de aliaþi faþã de problema rusã fãcea ca situaþia delegaþiei
basarabene la conferinþã sã fie mai dificilã decât a celor din celelalte provincii
româneºti întregite. Într-o scrisoare cãtre I. Inculeþ, I. Pelivan menþiona: „…tot
mai des basarabenii aveau de înfruntat indiferenþa ºi dispreþul reprezentanþilor
Marilor Puteri. Voi în þarã aveþi impresia cum cã Basarabia se aflã în afara pri-
mejdiei. Aici însã nimeni din delegaþia românã, nici chiar însuºi Brãtianu, nu ºtie
ce va fi cu Basarabia“30. Într-o asemenea situaþie, delegatul basarabean a desfã-
ºurat la Paris o largã activitate propagandisticã, cãutând sã explice atât delega-
þilor de la Conferinþã, cât ºi opiniei publice, prin articole de ziar, prin memorii,
broºuri, prin albumul La Bessarabie en im ages ºi prin ziarul pe care îl con-
ducea, La Bessarabie, cã Basarabia, din punct de vedere istoric, etnic ºi al
autodeterminãrii, nu poate fi decât româneascã31.
I. Pelivan, prin mai multe broºuri scrise cu temeinicã cunoºtinþã de cauzã (La

Bessarabie sous la regim e ruse 1912-1918; L’Union de la Bessarabie a la
mere-patrie Roumanie; Le mouvement et l’accroissement de la population
en Bessarabie) a fãcut cunoscutã problema Basarabiei în toate cercurile de
rãspundere, precum ºi în lumea intelectualã din vest32. Aceastã activitate era cu
atât mai semnificativã cu cât, dupã cum aprecia delegatul basarabean, propa-
ganda ce trebuia efectuatã în chestiunile româneºti lãsa mult de dorit. „Ungurii,
sârbii, grecii, bulgarii, ruºii, cât ºi popoarele eliberate de sub jugul moscovit,
desfãºurau o activitate care era mult superioarã celei ce o fãceau românii. Era în
parte ºi vina lui I. I. C. Brãtianu, care nu prea credea în utilitatea propagandei,
pãcat pe care de altfel l-au avut toate guvernele ce s-au perindat la cârma þãrii
dupã unire33.
Vasta activitate a delegaþiei basarabene la Paris îl fãcea pe N. Iorga sã recu-

noascã: „Reunirea Basarabiei la România nu a fost un succes al diplomaþiei
româneºti, cum s-a afirmat în permanenþã, ci rezultatul propagandei efectuate de
Pelivan la Paris“34.

Sfatul Þãrii în polem ica
dintre Ioan Pelivan ºi Pavel Miliukov

Unul din aspectele cele mai interesante ale activitãþii lui Ioan Pelivan la Con-
ferinþa de la Paris a fost duelul sãu diplomatic ºi intelectual cu Pavel Miliukov,
fost ministru în primul guvern provizoriu rus format dupã revoluþia din februarie
1917. Deºi pretins liberal ºi democrat, fostul ministru rus rãmânea puternic ancorat
în ideea refacerii Imperiului Rus în frontierele sale de pânã la 1917. Acest fapt
se desprinde tranºant din articolul Basarabia, România ºi Rusia, publicat la
5 aprilie 1917, la New York, în revista Struggling Russia, în care Miliukov
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face referinþã expresã la Sfatul Þãrii ºi încearcã sã demonteze argumentele româ-
neºti în problema Basarabiei35. Ideea de la care porneºte în elaborarea acestui
articol este cea de a-l înfrunta pe I. I. C. Brãtianu, care dorea ca, în urma
conferinþei, sã cuprindã „Moldova ruseascã“ într-o „mai mare Românie“.
Miliukov porneºte de la propriile impresii culese în trecerea sa prin Basarabia,

dar care aratã mai multe lacune specifice unor astfel de experienþe de scurtã
duratã. El sugereazã cã, atunci când a votat unirea cu România, Sfatul Þãrii nu
reprezenta poporul basarabean, cã acest vot a fost luat prin forþã ºi cã dacã i s-ar
fi dat deplina posibilitate de a-ºi exprima liber pãrerea, populaþia Basarabiei ar
vota contra unirii cu România. Din perspectiva lui, Sfatul Þãrii ar fi fost o struc-
turã similarã altor organe de acest gen din periferiile imperiului, cum ar fi Rada
Centralã a Ucrainei sau Tariba din Lituania, ºi considera cã iniþiativa creãrii sale
s-a luat la congresul militarilor moldoveni din întreaga Rusie din noiembrie
1917. Referindu-se la principiile de constituire a Sfatului Þãrii, Miliukov spunea
cã, fãrã a proceda la vreo alegere regulatã, congresul a hotãrât ca acest „Consiliu
local“ sã fie constituit din 120 persoane (ulterior 150), dintre care 70%moldoveni,
deºi aceºtia, dupã recensãmânt, reprezentau 47%. În continuare se invocau mai
multe teze prin care se încerca defãimarea Sfatului Þãrii: a fost un organ provi-
zoriu, creat pentru a administra Basarabia pânã la alegerea Adunãrii Constituante;
nu s-a gândit niciodatã la posibilitatea unirii cu România ºi a recunoscut acest
lucru de mai multe ori; acest fapt era recunoscut ºi de puterile occidentale; in-
trarea trupelor române urma sã fie provizorie; cinci deputaþi ai Sfatului Þãrii,
opozanþi ai unirii cu România, au fost împuºcaþi de trupele române; în timpul
votãrii unirii, armatele române au fost introduse în sala de ºedinþe; deasupra clã-
dirii zburau aeroplane; la ºedinþã erau prezenþi militari ºi oficiali români; s-a
votat deschis, prin ridicarea mâinilor, ceea ce a speriat pe mulþi; se invoca pro-
testul fracþiunii þãrãniste, a minoritãþilor germanã, bulgarã ºi rusã faþã de aceastã
unire. Autorul arãta într-un sfârºit cã doar 83 de deputaþi au votat pentru unire,
25 au fost absenþi, omorâþi sau fugiþi, 34 s-au abþinut de la vot, iar 3 delegaþi
„curajoºi“ au votat contra. Miliukov conchidea cã dacã la acel moment s-ar face
un plebiscit, nu mai puþin de 85% s-ar declara pentru reunirea la Rusia.
Rãspunsul pe care l-a dat Ioan Pelivan lui Pavel Miliukov constituie una din

primele, dacã nu chiar prima confruntare mediaticã ºi politicã ruso-românã asupra
actului din 27 martie 1918, care se va întinde asupra întregului secolul XX, dar
ºi ulterior. Fruntaºul basarabean demasca mai întâi adevãratul chip al lui Miliukov,
care se prezenta prin cercurile europene ca un liberal ºi un democrat, dar în reali-
tate pleda pentru reconstituirea fostului Imperiu Rus, în vechile hotare de dinainte
de revoluþia din 1917 ºi nu admitea ca provinciile Polonia, Ucraina, Lituania,
Letonia, Estonia, Finlanda, Basarabia, ce se desprinseserã de Rusia, sã-ºi decidã
singure soarta. În speþã, Miliukov nega dreptul Basarabiei de a dispune singurã
de soarta sa, vorbea de o „Moldovã ruseascã“, negând cã aceasta ar fi fost ruptã
dintr-o „Moldovã propriu-zisã“, care este un teritoriu românesc, tot aºa cum o
„Polonie ruseascã“ a fost smulsã din Regatul Poloniei sau o „Armenie ruseascã“
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din fosta Armenie. Prin urmare, ministrul rus revendica teritoriile pe care, în
cursul vremurilor, Rusia le rãpise, prin violenþã, de la alte naþiuni.
Cea de-a doua parte a replicii lui Pelivan se referã la legitimitatea alegerii

Sfatului Þãrii, omul politic basarabean arãtând cã din mai pânã în octombrie
1917 în Basarabia au avut loc douã congrese ale cooperatorilor, trei congrese ale
þãranilor, douã congrese ale preoþilor ºi mirenilor, douã congrese ale cadrelor di-
dactice, mai multe congrese ale militarilor de pe toate fronturile, apoi congresele
naþionalitãþilor minoritare, adunãrile zemstvelor, consfãtuiri ale partidelor ºi ale
proprietarilor. La toate aceste întruniri s-a decis pãstrarea autonomiei Basarabiei
ºi alegerea unui parlament, cunoscut sub denumirea de Sfatul Þãrii. Deci nu era
vorba doar de un unic congres, cel al militarilor, care sã fi decis acest lucru.
Pelivan punea pe tapet toatã istoria acestui organ ºi constata cã Sfatul Þãrii

astfel format ºi în unire cu Consiliul Directorilor a proclamat Basarabia la 2
decembrie 1917 Republicã Democraticã, în federaþie cu alte republici ale fostului
Imperiu Rus, iar în ziua de 24 ianuarie 1918 – independenþa absolutã a republicii.
Sfatul Þãrii, împreunã cu Consiliul Directorilor, a cerut ajutorul trupelor române
pentru a restabili liniºtea în Basarabia. Cã trupele ºi guvernul român nu s-au
amestecat în conducerea internã a Basarabiei o confirmã ºi faptul cã Sfatul Þãrii
a discutat ºi votat el însuºi reforma agrarã ºi toate mãsurile de organizare a þãrii.
În ziua de 27 martie 1918, parlamentul basarabean Sfatul Þãrii, în ºedinþã

solemnã ºi cu vot deschis, a votat unirea Basarabiei cu România. Din totalul de
125 deputaþi prezenþi la ºedinþã, 86 au votat pentru unire, 3 contra ºi restul s-au
abþinut. Înainte de aceastã datã, zemstvele judeþelor Bãlþi ºi Soroca, precum ºi
Liga marilor proprietari din judeþul Bãlþi, au cerut unirea Basarabiei cu România.
Prin urmare, unirea s-a fãcut cu voinþa poporului basarabean ºi fãrã nicio pre-
siune din afarã.
Un ultim argument al lui Pelivan este legat de observaþia ministrului rus cã

populaþia româneascã a Basarabiei era de 47%, potrivit statisticii din 1897. Pelivan
arãta în primul rând cã statisticile ruse pentru provinciile cu populaþii eterogene
erau tendenþioase ºi numãrul ruºilor era sporit în detrimentul populaþiei autohtone.
El aducea datele publiciºtilor ruºi Batiuºkov, Casso, care spuneau cã populaþia
româneascã reprezenta mai mult de jumãtate, iar alþii ca Zaºciuk, Kruºevan,
Laºkov, etc., cu tot ºovinismul lor, admiteau cã procentul românilor în Basarabia
ajungea pânã la 75% din totalul populaþiei. „Basarabia vrea sã sfârºeascã cu
sistemul de opresiune a conºtiinþelor. Ea vrea sã fie româneascã ºi unitã cu
România, de la care a smuls-o vicleºugul ºi violenþa ruseascã“36, conchidea li-
derul basarabean.

Contestarea Sfatului Þãrii în ºedinþa din 2 iulie 1919

Între timp, evenimentele din Rusia cãpãtau o turnurã neaºteptatã. În luna mai
1919, în Europa se spera cã amiralul Kolceak va repurta o victorie decisivã, iar
în Rusia se va produce o schimbare de regim politic. La 26 mai 1919, a fost
încheiat un acord între Puterile Aliate ºi Kolceak, privind condiþiile conform
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cãrora guvernul acestuia urma sã fie recunoscut: 1) Recunoaºterea independenþei
Finlandei ºi Poloniei; 2) Soluþionarea problemelor referitoare la Estonia, Letonia,
þãrile Caucazului ºi regiunii Transcaspice, în consultare ºi colaborare cu Socie-
tatea Naþiunilor; 3) Recunoaºterea dreptului „Conferinþei de Pace de a hotãrî
soarta pãrþilor româneºti ale Basarabiei“37. Dupã cum arãta Al. Boldur, sub apa-
renþa respectãrii principiului naþionalitãþilor, conferinþa recurgea la un mijloc
uzitat, foarte cunoscut în vechea practicã internaþionalã, care consta în soluþio-
narea problemelor naþionale printr-un compromis, fracþionând teritoriul naþio-
nal38. Completând ideea istoricului basarabean, vom afirma cã aceasta hotãrâre
a fost ºi efectul propagandei ruse, care, în memoriile pe care le adresa, accentua
caracterul românesc al doar patru judeþe basarabene, iar recunoaºterea guver-
nului Kolceak s-a fãcut o datã cu acceptarea pretenþiilor „Conferinþei ruse“. Ge-
neralul Kolceak, în rãspunsul sãu, a refuzat sã anticipeze hotãrârea Constituantei
ruse care urma sã fie creatã pentru soluþionarea problemelor teritoriale din fosta
Rusie, sã sancþioneze „fãrâmiþarea Rusiei fãrã voia ei“39. Cu toate acestea, negli-
jând protestele statelor independente dezlipite din Rusia þaristã, la 12 iunie 1919,
avea loc recunoaºterea de facto a guvernului Kolceak de cãtre Puterile Aliate.
Începând cu aceastã datã, la Conferinþa de Pace au fost admiºi, ca reprezentanþi
ai acestui guvern, oameni politici ruºi mai mult sau mai puþin oficiali, care au
pledat în faþa conferinþei pentru cauza rusã: Maklakov, Lvov, Sazonov etc.40.
Punctul de vedere românesc asupra situaþiei create prin recunoaºterea

guvernului Kolceak a fost expus în memoriul lui I. I. C. Brãtianu în momentul
retragerii sale de la Conferinþa de Pace. Primul-ministru român arãta cã România
are regretul sã constate cã atitudinea Puterilor Aliate fãcea dificilã sarcina de
pacificare a Basarabiei41. În condiþiile înaintate amiralului Kolceak, menþiona I.
I. C. Brãtianu, Puterile Aliate deºteaptã toate speranþele agitatorilor, aceste con-
diþii þintind „pãrþile române ale Basarabiei“, ceea ce implicã, pe nedrept, exis-
tenþa unor regiuni care nu sunt româneºti, susceptibile de a fi înapoiate Rusiei,
cu toatã existenþa actului de uniune integralã a acestei provincii cu totul româ-
neascã42.
Spre regretul delegaþiei române, aceastã inconsecvenþã a aliaþilor a mers ºi

mai departe, cãpãtând forma cea mai durã în cadrul ºedinþelor Consiliului Suprem
din 1-2 iulie 1919, când s-a discutat problema frontierelor orientale ale României43.
Preºedintele Comisiei Teritoriale, A. Tardieu, a dat citire în ºedinþã Raportului
Comitetului pentru Problemele Teritoriale care, conform principiului autodeter-
minãrii ºi în baza drepturilor istorice, etnice ºi geografice recunoºtea alipirea
Basarabiei la România44. La ºedinþa Consiliului din 2 iulie 1919, desfãºuratã sub
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preºedinþia lui A. Tardieu, au mai luat parte: R. Lansing, din partea Statelor Unite,
A. J. Balfour din partea Angliei ºi T. Tittoni din partea Italiei. Este semnificativ
sã constatãm cã la aceastã ºedinþã, alãturi de delegaþia românã, compusã din I. I.
C. Brãtianu, N. Miºu, C. Diamandi ºi I. Pelivan, a fost invitat ºi Maklakov, se-
condat de Krupenski ºi Schmidt45. Obiecþiile lui Brãtianu privind statutul acestei
delegaþii erau fireºti, dar numai pentru delegaþia României, fiindcã, dupã cum s-a
vãzut anterior, Puterile Aliate recunoscuserã statutul oficial al acestei delegaþii,
ca reprezentanþi ai guvernului lui Kolceak.
Înainte de a fi invitat Brãtianu, Consiliul a gãsit de cuviinþã sã dea ascultare

pãrerilor lui Maklakov. El a pledat în privinþa Basarabiei, exprimând punctul de
vedere rusesc, repetând argumentele formulate de Krupenski ºi Schmidt46.
Memorandumul lui Maklakov arãta cã numai patru judeþe basarabene (Chiºinãu,
Orhei, Soroca ºi Bãlþi) sunt moldoveneºti, celelalte fiind locuite de minoritãþi.
Municipiile Basarabiei nu recunosc încorporarea lor la România, iar Sfatul Þãrii
este emanaþia sovietelor soldãþeºti ºi þãrãneºti. Trupele române, în opinia sa, au
fost invitate în Basarabia pentru restabilirea ordinii de cãtre ruºi. În continuare,
delegatul rus a afirmat cã unirea a fost votatã numai de 46 deputaþi din cei 160
prezenþi, iar moldovenii se plâng de tratamentul românilor, cerând un plebiscit
pentru cele patru judeþe. Celelalte erau excluse din discuþie, considerându-se ca
locuite de neromâni47.
Dupã discursul delegatului rus, Lansing a remarcat cã, practic, problema consta

în a ºti dacã o decizie privind Basarabia ar putea fi plasatã în vreun tratat de pace.
A. Tardieu nota cã în ajun li se permisese sã se prezinte reprezentantului rus ºi
celui român. Dacã ei nu vor înþelege, ceea ce era de aºteptat, Consiliul ar fi fost
forþat sã caute o soluþie: „Ar fi fost dificil, arãta delegatul francez, sã se facã un tratat
cu România, dacã una din frontierele sale nu ar fi fost în siguranþã“. R. Lansing
a fost de acord cu aceasta, dar a subliniat cã, dacã se va lua o hotãrâre în acest
sens, el nu va adera, declarând aceasta din timp, pentru a nu produce nicio im-
presie falsã48.
La intrarea delegaþiei române, A. Tardieu l-a chestionat pe Brãtianu în pri-

vinþa autoritãþii votului Sfatului Þãrii, la care Lansing, intervenind, a dorit sã ºtie
cum va putea fi realizatã viitoarea consultaþie popularã a Basarabiei49. Brãtianu
a rãspuns iniþial lui Tardieu, afirmând cã Sfatul Þãrii a exprimat în toatã libertatea
voinþa majoritãþii populaþiei basarabene, iar la intrarea românilor în Basarabia el
se afla deja în funcþiune. Primul-ministru a precizat cã armata românã a fost invi-
tatã de autoritãþile locale ºi de reprezentanþii Ucrainei, iar Basarabia este o þarã
completamente româneascã ºi numai aristocraþii ruºi ºi bolºevici sunt nemulþu-
miþi de reforma agrarã ºi regimul român50. Delegatul american l-a întrerupt din

136 OCTAVIAN ÞÎCU 11

————————
45 I. Pelivan, op. cit., p. 19.
46 Ibidem , p. 10.
47 Ibidem .
48 Marea Unire din 1918 în docum ente diplomatice am ericane, p. 162.
49 S. D. Spector, op. cit., pp. 188-189.
50 I. Pelivan, op. cit., p. 11.



nou, dorind sã afle dacã Brãtianu are vreo obiecþie în raport cu un plebiscit în
Basarabia. Faptul a declanºat o polemicã aprinsã între Brãtianu ºi Lansing. În
rãspunsul sãu, Brãtianu s-a pronunþat categoric contra ideii unui plebiscit, pentru
cã acesta ar crea o stare de agitaþie ºi chiar o revoluþie. Aceasta nu din cauzã cã
ar fi avut cea mai micã îndoialã asupra rezultatului unui plebiscit, ci pentru cã în
momentul de faþã el nu ar putea fi decât o consultare între bolºevici ºi partizanii
ordinii. „Sunt în principiu contra oricãrui plebiscit în Basarabia, declarã Brãtianu,
pentru cã Basarabia este româneascã ºi istoriceºte ºi etniceºte, pentru cã în mod
liber ºi-a exprimat tendinþa de a fi unitã cu România ºi pentru cã plebiscitul ar
face sã continue stãrile de agitaþie ºi neliniºte“51.
A. Tardieu a pus capãt acestei polemici, transformatã într-un calvar pentru

delegaþia românã, mulþumind lui Brãtianu pentru explicaþiile ce le oferise52. Înainte
de a pãrãsi ºedinþa, I. I. C. Brãtianu a þinut sã arate, în ultimele sale cuvinte, cã
þine sã învedereze în termeni expresivi nenorocirile pe care România ºi le-a atras
din partea ruºilor ºi se mirã cã i se putea înfãþiºa o târguialã cu privire la o pro-
vincie rãpitã în întregime României de aceiaºi ruºi care, dupã dreptate, ar trebui
sã-i plãteascã astãzi mult mai scump dezastrele ce i le-au pricinuit.
I. I. C. Brãtianu a încercat cu insistenþã ºi în repetate rânduri sã obþinã o hotã-

râre a Consiliului Suprem cu privire la Basarabia. Expunând cauza României ca
întreg, primul-ministru român a pledat cu ocazia unor discuþii generale ºi pentru
recunoaºterea reunirii Basarabiei, dar, cu toate eforturile depuse, nu a reuºit sã
provoace Consiliului Suprem o hotãrâre favorabilã în acest sens. Din câte se
pare, Consiliul Suprem a dorit sã arate, la ºedinþa din 2 iulie 1919, o datã în plus
guvernului Brãtianu cã chestiunea Basarabiei nu era încã soluþionatã, iar hotã-
rârea, pe care urma sã o ia anume Consiliul, poate fi ºi defavorabilã României53.
În aceeaºi searã, primul-ministru român pãrãsea Parisul, declarând presei

franceze: „Sunt constrâns a pãrãsi puterea nu din cauza Banatului ºi Basarabiei,
care sunt încã chestiuni nerezolvate. Dar plec pentru cã sunt convins cã România
nu va putea accepta clauzele cu privire la minoritãþi, care vor limita suveranitatea
ei ºi care se vor introduce în tratatul cu Austria“54. Începând cu acest moment,
problema Basarabiei a devenit una dintre problemele de a cãror soluþionare
Marile Puteri condiþionau conciliatorismul României, atât în chestiunile privind
tratatul minoritãþilor ºi ocupaþia româneascã în Ungaria, cât ºi a celor privind
celelalte probleme româneºti la conferinþã. Dupã cum atrãgea atenþia I. Pelivan
de la Paris, în condiþiile în care conjunctura ºi atmosfera generalã creatã la con-
ferinþã în jurul României erau defavorabile românilor, bineînþeles cã nici chesti-
unea Basarabiei, care era una dintre numeroasele probleme româneºti, nu putea
fi privitã bine55.
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Concluzii

Recunoaºterea internaþionalã a actului de unire a Basarabiei cu România,
votat de Sfatul Þãrii la 27 martie 1918, se va face prin douã decizii ale Conferinþei
de la Paris. Prima este Hotãrârea Consiliului Suprem asupra Basarabiei
din 3 martie 1920, prin care se arãta cã nu exista niciun motiv pentru a întârzia
reglementarea chestiunii Basarabiei. Hotãrârea Aliaþilor din 3 martie 1920 cu-
prindea formula optimã de recunoaºtere a Basarabiei, deoarece acest lucru se
fãcea nu numai în baza dreptului la autodeterminare, ce dãdea loc unei cerinþe
de plebiscit, dar ºi din punct de vedere istoric, înlãturându-se pe viitor necesi-
tatea pronunþãrii plebiscitare, reclamatã de emigraþia rusã ºi bolºevici.
Nu mai puþin important este faptul cã Basarabia era recunoscutã în baza prin-

cipiului etnic. Dupã un secol de colonizare ºi deznaþionalizare, cercurile politice
ºi diplomatice competente apreciau caracterul românesc al provinciei. Consiliul
Suprem a recunoscut ºi votul exprimat de reprezentanþii basarabeni (Sfatul Þãrii)
în dorinþa de realipire la România, ceea ce oferea o garanþie juridicã a unirii.
Pentru a proteja România de eventualele reacþii ale Rusiei Sovietice, Consiliul
Suprem se angaja sã supunã arbitrajului Societãþii Naþiunilor orice dificultate
viitoare reieºind din relaþiile României cu statele vecine, inclusiv în problema
minoritãþilor, ale cãror drepturi urmau a fi garantate în aceleaºi condiþii ca ºi ale
celor din restul României.
Cea de-a doua decizie este Tratatul din 28 octombrie 1920, care recunoºtea

suveranitatea României asupra Basarabiei, semnat de Imperiul Britanic, Franþa,
Italia, Japonia ºi România, intrând în istorie sub denumirea de protocolul sau
convenþia basarabeanã. Tratatul recunoºtea unirea Basarabiei cu România în
baza dreptului popoarelor la autodeterminare, menþionând, din punct de vedere
istoric, geografic, etnografic ºi economic, caracterul românesc al provinciei
dintre Prut ºi Nistru. Marile Puteri Aliate au admis ºi votul exprimat de reprezen-
tanþii Sfatului Þãrii în dorinþa de realipire la România, ceea ce oferea, iarãºi, o
garanþie juridicã a unirii. Prin urmare, din acel moment, legitimitatea votului
Sfatului Þãrii n-a mai fost obiectul disputelor din partea puterilor aliate, aceastã
contestare venind ulterior din partea regimului sovietic, mai ales în timpul
Conferinþei sovieto-române de la Viena (1924), dar ºi dupã anul 1940/1944, când
s-a articulat mitologia sovieticã privind „rolul trãdãtor al Sfatului Þãrii“.
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