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Duiliu Zamfirescu, 
„guvernator”  al Basarabiei

La 20 februarie 1918 pleca din Iaşi spre Chişinău, 
cu o misiune specială, diplomatul şi scriitorul 

DUILIU ZAMFIRESCU (30.10.1858-3.06.1922). Ziarele 
epocii apărute în capitala provizorie a României îi 
acordau titlul de „guvernator” al Basarabiei. În realitate,  
era trimisul plenipotenţiar al generalului Alexandru 
Averescu – premierul unui guvern meteoric (29 ian./11 
febr.- 5/18 mart. 1918) – pe lângă Consiliul Directorilor 
Generali, semnificativă titulatură franţuzească aleasă 
din motive tactice de cabinetul Republicii Democratice 
Moldoveneşti, proclamată la 2 decembrie 1917.  Cum era 
vremea „comisarilor” – turbulenţele de stânga îşi spuneau 
cuvântul! –  şi numele funcţiei sale se raporta la ele: era 
primul (va fi şi ultimul!) Comisar General civil acreditat 
pe lângă autorităţile moldoveneşti. Era omul potrivit 
pentru un asemenea rol? Desigur. Pledau pentru numirea 
sa nu doar calitatea lui de prieten şi partizan al generalului 
Averescu, originar şi el din Basarabia, dar din partea ei 
meridională, retrocedată Moldovei în 1856, prin decizia 
Congresului de la Paris, ci şi experienţa lui de diplomat, 
din 1909 delegat, cu grad de ministru plenipotenţiar, 
în Comisiunea Europeană a Dunării şi în Comisiunea 



mixtă a Prutului, cu sediul la Galaţi. Cunoştea deci mai 
bine decât alţii realităţile locului şi, în plus, avea atúurile 
presupuse ale profesiei: calmul, inventivitatea, spiritul 
conciliator. În plus, avea prestanţă, era temerar, ştia să 
înfrunte pericolele chiar cu preţul vieţii.  Acestea au şi 
contat în ochii lui Averescu atunci când l-a desemnat 
dintre mai mulţii candidaţi care roiau în jurul lui: „Duiliu 
Zamfirescu, de profesiune diplomat.”1 O alegere  ce n-a 
fost pe placul adversarilor politici ai generalului. Liberalii 
lui I.I.C. Brătianu, care îi urmăreau cu circumspecţie  
mişcările, protestează nu numai împotriva deplasării 
primului ministru la Buftea pentru tratative cu Kühlmann 
şi Czernin, ci şi „contra numirilor de comisari civili în 
Basarabia.” N. Iorga, care în 15 februarie consemnează 
în Memoriile lui zvonurile şi articolele din presa vremii, 
nu uită să menţioneze cu un ton neutru ce ascundea mai 
vechi inamiciţii: „La Chişinău e Duiliu Zamfirescu.”2 Că 
Duiliu Zamfirescu era urât de liberali se ştia de mult.  În 
tinereţe se manifestase violent, contestând în 1884 vestita 
lege a „dotaţiei Coroanei”, stricând astfel jocurile lui I. C. 
Brătianu;  la maturitate fusese „bestia neagră” a lui Dimitrie 
Sturdza, care-i blocase ani în şir intrarea în Academia 
Română, ca şi avansarea în carieră, survenită – ca-n armată 
– „la vechime”, nu la „excepţional”. Dar trecerile succesive 
prin funcţii diplomatice nu lipsite de riscuri în diverse 
capitale europene: Roma, Atena, Bruxelles şi iarăşi Roma îl 
învăţaseră să împletească mlădierea cu fermitatea, surâsul 
cu acţiunea energică, flexibilitatea şi eleganţa „omului de 

1 Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din război, vol. 
2, 1916-1918 (Războiul nostru). Ediţie îngrijită, studiu introductiv 
şi note de Eftimie Ardeleanu şi Adrian Pandea, Editura Militară, 
Bucureşti, 1992, p. 266.

2 N. Iorga, Memorii, II, Editura „Naţionala-Ciornei”, Bucureşti, 
1931, p. 283.
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lume” cu duritatea funcţionarului superior chemat să apere 
interesele statului pe care-l reprezenta. Însă diplomatul avea 
un geamăn: scriitorul, care-l alătura unei pleiade ilustre. 
Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica fuseseră 
diplomaţi de mâna întâi, chiar dacă literatura, scrisul, 
constituia prima lor chemare. Şi diplomaţi redutabili vor fi 
ulterior Lucian Blaga, Mircea Eliade,  Aron Cotruş, şirul 
continuând cu strălucire mai mică cu Marcu Beza, Teodor 
Scorţescu, Emil Cioran, Eugen Ionesco ş.a. Între ei, Duiliu 
Zamfirescu se distinge prin statornicia unui vis. 

Visul Daciei Traiane. În decembrie 1921, cu puţine 
luni înaintea morţii, scriitorul recunoştea în prefaţa ediţiei 
a cincea a Vieţii la ţară permanenţa unui „dor” din care îşi 
făcuse un ax existenţial: „Cel ce scrie aceste rânduri, este 
un om căruia Dumnezeu i-a dat dureri şi bucurii personale 
ca la toţi muritorii, dar care a avut marele noroc de a fi 
trăit o viaţă întreagă hrănind un dor, şi de a se apropia de 
sfârşitul vieţii cu dorul împlinit. 

Timp de 40 de ani am suspinat după Transilvania; timp 
de 15 ani am trăit la Roma, adorând pe Traian; timp de doi 
ani am făcut parte din Parlamentul României Mari, în care 
am lucrat alături de fraţii noştri din Ardeal şi Banat, din 
Bucovina, din Basarabia, la consolidarea frumosului nostru 
stat: «Dacia Traiană»”. Sunt rânduri testamentare, uşor 
înfiorate de perspectiva trecerii, ce recapitulează o viaţă din 
perspectiva Idealului. Însă în cazul lui Duiliu Zamfirescu 
comentatorii săi nu uită să pună în evidenţă „poza”. Datoria 
istoricului literar este să verifice, să cuantifice măsura de 
sinceritate şi câtimea de poză existente în afirmaţii tranşante 
de felul celei de mai sus.  Un examen atent al operei care 
include nu doar scrierile de ficţiune, ci şi corespondenţa, 
publicistica, demonstrează că autorul ei chiar trăise 
patru decenii sub flamura acestui ţel înalt. „Poza”, 
declamator romantică şi vag boemă, e proprie îndeosebi  
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primilor ani, când poetul îl frecventează pe Macedonski 
şi publică în Literatorul. Ca boemii, el are atunci cultul 
arzător al Frumosului (nu întâmplător eroii primelor 
sale nuvele sunt artişti!), oscilează între expansivitate şi 
circumspecţie, o rupe cu banalitatea curentă a vieţii sau 
– cu propriile cuvinte – îşi simte „sufletul desfăcut de 
realitatea imediată”. Însă gazetarul, care îşi trece îndeobşte 
foiletoanele prin apele prozei artiste, nu evadează din 
istorie în Ideal.  E solidar sufleteşte cu paşoptiştii, îi admiră 
pe Alecsandri, Alexandrescu, Bălcescu (invocarea celui 
care a scris Românii supt Mihai-Voievod Viteazul  e făcută, 
cu patos al participării, în mai multe rânduri), plasează 
românismul într-un orizont geografic vast, eminescian, de 
la Nistru pân’la Tisa. Apropierea, din 1884, de Maiorescu 
şi de Junimea, a disciplinat acest tumult afectiv, a facilitat 
cristalizarea estetică şi ideologică.

Trimiterea la post la Roma a însemnat un prilej fericit 
de a conştientiza „durata” istorică a neamului, specificitatea 
lui într-un spaţiu aflat în „calea răotăţilor”. „Mitul dacic”, 
ilustrat anterior de Kogălniceanu (ctitorul Daciei literare), 
Asachi, Eminescu, e abordat de timpuriu de Zamfirescu în 
nuvela Străbunii noştri, a cărei acţiune e plasată în „anul 
104 după Christ”, aşadar în preajma celui de-al doilea 
război daco-roman. Autorul i-a citit-o lui Maiorescu într-un 
cerc restrâns (mai erau de faţă Nicolae Petraşcu şi Eduard 
Gruber), iar criticul a notat sibilinic în Însemnările lui din 
13/25 octombrie 1887: „Interesantă lucrare”. Aşa şi era! 
Zamfirescu citea cu pasiune lucrări istorice.  Dion Cassius, 
Strabon, Iordanes figurau printre lecturile lui preferate, iar 
după unele detalii istorice strecurate prin filtrul ficţiunii 
s-ar părea că şi sinteza lui Grigore Tocilescu Dacia înainte 
de romani îi era cunoscută, dar  nuvela nu se păstrează 
în limitele strâmte ale documentului istoric, ci abordează 
etnogeneza românilor din perspectiva romantic-folclorică 
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a iubirii dintre un roman: Longinus (personaj cu atestare 
istorică) şi o băştinaşă, Dochia, fiica lui Decebal. Acţiunea 
e presărată cu retroproiecţii, sonde temporale înfipte într-
un trecut şi mai îndepărtat, vremurile lui Burebista, care 
„a făcut din Dacia o ţară mare şi glorioasă” – cu focalizări 
asupra Sarmisegethusei, reconstruită minuţios, odobescian 
–  de la Tierna (Orşova) şi Drobeta (Turnu Severin) până la 
„gurile Nistrului şi ale Dunării”. Constrastul civilizaţiilor 
e  surprins prin confruntarea temperamentelor eroilor. 
Decebal e „crunt şi sălbatic”, dar cu ochii mereu îndreptaţi 
spre „umbra cea mare a Patriei”, Longinus, trimisul lui 
Traian şi într-un fel un chip similar al acestuia, este semeţ, 
sobru, generos, „bun cu cei mici, demn cu cei mari”. 
Într-un plan îndepărtat, silueta lui Traian se profilează 
premonitoriu, sugerând evoluţiile istorice ulterioare.

La Roma, unde soseşte în mai 1888,  cultul latinităţii în 
genere şi al lui Traian în special e întărit şi definitivat prin 
lecturi numeroase, în franceză, italiană, engleză. Multe cărţi 
le-a aflat în biblioteca socrului său, Antonio Allievi, senator 
italian, om instruit, cu o bună stare materială.  I-a citit pe 
Tacitus, Tucidide, Pliniu cel tânăr, cu scrisorile lui către 
Traian, Xenofon, Dion Cassius (Istoria romană), Theodor 
Mommsen (Istoria romanilor îl va lăsa „încremenit de 
puterea de evocaţiune” a autorului), Edward Gibbon 
(History of the declin and the fall of the Roman Empire, 
carte dăruită de Maiorescu însuşi), Edward Bulwer-Lytton 
(The last days of Pompeii), Wilhelm Fröhner (Columna 
lui Traian), Victor Duruy (Histoire des Romains), Gabriel 
Brotier. În biblioteca lui se mai găseau cărţi – peste care şi-
aşternea caligrafic semnătura – precum Delle cose Antique 
della città di Roma de Dionisio Alicarnaseo, Storia de la 
città di Roma de Gregorius, Proménades archeologiques de 
Boissier, Mémoires sur les anciens monuments de Rome de 
abatele Barthélémy, lecturi care au lăsat urme în romanul 
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Lydda şi în câteva nuvele, deprinzându-l cu un mod de 
a privi istoria  ca devenire, nu doar ca suită de segmente 
temporale. 

Însă Duiliu Zamfirescu nu e doar omul reveriilor de 
bibliotecă, ci şi un călător neobosit, care colindă Roma 
şi Italia la pas, lăsându-se în voia „emoţiunilor directe”. 
Pe Traian îl caută cu smerenia şi iubirea „fraţilor ghe 
ghincolo”, ardelenii care îl precedaseră.  Se întâmplă ceva 
curios cu acest scriitor îndeobşte mulţumit de sine, mândru 
de cultura  şi vivacitatea lui intelectuală: se îndrăgosteşte de 
„istoricii lui Traian” şi regretă că nu este „îndestul pregătit 
spre a scrie o istorie populară a împăratului nostru”.  
Rândurile unei scrisori din 22 iunie 1890 către Iacob 
Negruzzi debordează de entuziasm: „Ce carte frumoasă 
s-ar putea face, domnule Negruzzi, la Roma, având toate 
datele istorice, urmărindu-l pe monumente, studiindu-l pe 
busturi, cercetând forul şi      de-aproape copia în platru a 
coloanei  ce se află în muzeul Lateran,  cu Fröhner alături, 
şi posedând mai presus de toate căldura unei inime de 
român tânăr, care s-a pătruns de mărirea şi geniul acelui ce 
ne-a adus la gurile Dunărei! Scrisă într-o limbă românească 
limpede  şi încălzită de entuziasmul unui suflet optimist, 
o asemenea carte n-ar avea nicio valoare istorică pentru 
străini, dar pentru noi românii ar fi o comoară. Ce este 
istoria lui Bălcescu decât o pagină de entuziasm asupra lui 
Mihai Viteazu, scrisă de un artist?”3 

 În entuziasmul lui, în care se amestecau în proporţii 
variabile impresiile iubitorului de artă cu intenţiile 
pedagogice ale iniţiatului în problemele etnogenezei 

3 Duiliu Zamfirescu, Opere, VIII. Ediţie îngrijită, note, 
comentarii şi indice de Al. Săndulescu. Corespondenţă M-Z. 
Universitatea din Bucureşti, Academia de ştiinţe sociale şi politice, 
Institutul de Istorie şi Teorie literară „G. Călinescu”, col. Scriitori 
Români, Editura Minerva, Bucureşti, 1985, p. 104.
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româneşti, îşi propunea chiar să caute „ca un agent de 
poliţie” urmele lui Traian „peste tot unde a lăsat un 
semn”. Lui N. Petraşcu, căruia îi dezvăluise acest proiect, 
îi vorbeşte despre „împăratul nostru” cu o pietate filială 
proprie ardelenilor, dar cumva neobişnuită la un junimist 
pentru care naţionalitatea (recte patriotismul) se cuvenea 
abordată în marginile adevărului şi ale lucidităţii: „E un 
simţimânt de demnitate omenească să ştii că ai un tată care 
a fost un om cumsecade, n-a înşelat pe nimeni, te-a crescut 
bine şi, mai mult, ţi-a lăsat un nume mare.”4

Exaltarea pentru „divul Traian” creşte apoi progresiv 
până la a descoperi în personajul istoric prototipul etniei, 
strămoşul primordial: ...simţi că ţi se umflă pieptul de 
mulţumire aflând că Omul căruia datorim existenţa noastră 
actuală ca popor de una si singură rasă în Carpaţi, era 
cel mai mare suflet de Împărat ce a trăit, şi ai emoţiunea 
artistică a frumosului, când astăzi vezi şi te asiguri însuţi că 
trăsăturile chipului aceluia erau curate, bărbăteşti,  blânde 
şi răspund întocmai ideii ce ţi-o făceai de el.”5 Neaşteptat, 
cel care va refuza psihologismul, formulând aspre reproşuri 
la adresa lui Paul Bourget, studiază busturile împăratului 
căutând dominantele psihice, liniile caracterologice 
definitorii.  Scriitorul îl domină pe istoricul novice şi nu-i de 
mirare că ţinta investigaţiilor lui minuţioase nu e împăratul 
pe care statuaria oficială îl înfăţişa „măreţ, cam crunt”, 
purtând „capul ca de paradă”, ca un „vultur al războaielor”, 
ci omul „Ulpiu Traian”, amestec echilibrat de robusteţe şi 
melancolie, de seninătate filozofică şi energie virilă: „Dacă 
la acestea mai adăogăm binefacerile administraţiei sale 
dinlăuntru, construcţiile şi instituţiile sale publice, marea 
cale strategică care legă răsăritul cu apusul, biblioteca ce o 

4 Epistolă din 18 sept. 1888, în Duiliu Zamfirescu, Opere, VIII, 
ed. cit., p. 178.

5 Ibidem, p. 178-179.
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fundă la Roma, instituirea unui azil pentru copiii săraci din 
Italia, raporturile sale cu toţi oamenii însemnaţi ai timpului 
(se ştie că era bun prieten cu Pliniu cel tânăr), – ajungem să 
ne dăm seama bine de portretul moral al Împăratului şi să ne 
întrebăm dacă statuiele cele mari, care-l înfăţişează vânjos, 
aspru, crunt, erau mai aproape de adevăratul lui chip decât 
busturile acestea modeste, cari se uită gânditor înainte, au 
mândria senină  a capului care cugetă şi melancolia unui 
suflet cu adevărat mare? Căci este ştiut că toate geniele 
cari au pătruns bine misterele vieţii noastre au trecut prin 
mijlocul oamenilor gata a le ierta greşelele, dar pe seama 
lor cam singuri şi cam trişti.”6

Este reacţia scriitorului. Moralistul şi patriotul în 
căutare de vieţi exemplare răbufneşte când constată 
dezinteresul oficialităţilor româneşti faţă de acest tezaur 
aflat la „obârşia naţionalităţii noastre”: „ce fel de naţie 
sălbatecă suntem?” Iar izvorul indignării ţâşneşte şi  
mai abundent când vine vorba de Columna traiană şi 
de busturile împăraţilor cu existenţe legate de Dacia 
felix: Traian, Adrian, Septimus Severus, care, adaugă 
epistolierul, „au domnit peste noi, ne-au scos din întuneric, 
ne-au civilizat şi ne-au împiedecat de a ne îneca şi a ne 
pierde în marea slavă.”7 Amintind exemplul istoricului 
francez Wilhelm Fröhner, realizator al unui admirabil 
album fotografic consacrat Columnei, Zamfirescu visa 
reproducerea acesteia şi expunerea ei în Bucureşti, unde 
ar trebui să fie axul, atestarea supremă a identităţii latine a 
românilor. Cel cunoscut pentru polemicile lui înverşunate 
cu transilvănenii, gândea ardeleneşte, pragmatic, intuind 
valoarea probatorie a unui monument ce-ar confirma 
legende luate în deriziune de bonjuriştii sceptici care-au 
urmat paşoptiştilor.  Mircea M., alter-ego-ul său energetist 

6 Ibidem, p. 184.
7 Ibidem, p. 185.
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din romanul Lydda, exprimă fără îndoială gândurile 
autorului: „cucerirea Daciei, podul peste Dunăre, chipul 
împăratului, existenţa sa chiar, par basme, sunt legende 
fără nicio putere evocativă pentru popor şi pentru copiii 
din şcoală, mai cu seamă de când entuziasmul dascălilor 
transilvăneni a fost îndepărtat de ironia bonjuriştilor 
decadenţi. Vai de poporul care îşi tratează mărirea trecută 
cu ironie!... Coloana traiană, înălţându-se splendidă în 
capitala României tinere, ar fi axa pe care s-ar învârti, ca 
spirala antică, năzuinţele noastre; ar fi dovada hotărâtoare, 
pentru munteanul din Vrancea şi câmpeanul din  preajma 
Bărăganului, că Traian nu e poveste; ar fi documentul 
nostru de nobleţe, adus la noi. [...] Legendele istorice, 
faptele mari din trecut, ce s-au strecurat prin naivitatea 
poporană, trebuie să le sprijinim şi să le întărim cu dovezi 
scrise în piatră şi în bronz.”8

„Dovezi scrise” a adăugat el însuşi! Poezia, epica, 
epistolarul, publicistica lui le conţin cu prisosinţă. Fixând 
obârşia neamului la Roma şi la Grădiştea, europeanul 
bine temperat care a fost Duiliu Zamfirescu a visat o 
Dacie ideală din care Ardealul, Bucovina şi Basarabia 
(îmbrăţişată şi ea de Valul lui Traian) nu puteau lipsi. 
Paseismul melancolic e substituit progresiv de activismul 
ce vizează viitorul.  Folosind chiar termenii scriitorului, am 
putea identifica în aceste pagini „coeficientul de rectitudine 
sufletească” adus blazării ce a urmat izbânzilor din 
Războiul de independenţă. Într-o suită de aforisme reunite 
în ciclul Măsura dreaptă a vieţii  el integra şi această 
meditaţie mustrătoare la adresa contemporanilor: „Unul 
dintre puţinele idealuri ale românilor este Dacia viitoare. 
Cu toate acestea, niciun român nu-l încarnează într-însul. 

8 Duiliu Zamfirescu, Opere, IV. Ediţie îngrijită, prefaţă, 
note, glosar de Mihai Gafiţa. Lydda, Scrisori romane, Teatru, col. 
Scriitori Români, Editura Minerva, Bucureşti,  1974, p. 59.
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Asta dovedeşte că ideea nu are încă puterea fenomenalităţii 
– ceea ce e grozav de trist.” Greşea. Îl „încarnau” destui 
(C. A. Rosetti, I.C. Brătianu – autorul unui memoriu din 
1854 către Împăratul Napoleon al III-lea, în care scria că 
„românii locuiesc ţara cuprinsă între Tisa, Nistru, Marea 
Neagră şi Dunăre”, iar statul rezultat din unirea lor ar 
fi  avanpostul „civilizaţiunii occidentale” –, Eminescu, 
Slavici, Ion Scipione Bădescu ş.a.), dar în noul context 
geopolitic trebuiau să-şi controleze afirmaţiile.  

Stăruiau în minţile multora ameninţările la adresa 
României proferate la Viena în urma discursului din 5 iunie 
1883 al senatorului Petre Grădişteanu, care vedea în Carol 
I „nu pe regele României, ci pe regele românilor”, menit 
de soartă a „recăpăta pietrele preţioase care lipsesc încă 
de la coroana lui Ştefan cel Mare”.  După reproducerea 
discursului în Românul din 15 iunie guvernul imperial 
a cerut o dezaprobare oficială a „şovinismului boierilor 
români al căror interpret s-a făcut Dl. Grădişteanu”9, 
generalul Beck, şeful Marelui Stat Major al armatei austro-
ungare a plecat demonstrativ într-o misiune de inspecţie 
a lucrărilor de fortificaţii din trecătorile Transilvaniei, iar 
oficiosul vienez Neue Freie Presse din 26 iunie decreta 
belicos că „în vreun chip oarecare trebuie zdrobită rezistenţa 
României”. Or, prinşi între ameninţătorul colos rusesc 
şi nepăsarea partenerilor occidentali ce mizau pe Rusia 
în conflictul lor deocamdată „rece” cu Puterile Centrale, 
monarhul şi guvernul român au căutat sprijin în tabăra 
Triplei Alianţe. Tratatul de la Gastein (18/30 octombrie 
1883), prin care România se alătura Germaniei şi Austro-
Ungariei, asigura securitatea ţării în cazul unui atac din 
partea Rusiei, Serbiei şi Bulgariei, îi facilita dezvoltarea 

9 Gheorghe Nicolae Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, România 
şi Tripla Alianţă, 1878-1914, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1979, p. 110.
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economică şi instituţională, mai mult, îndepărta pericolul 
unei înţelegeri între Habsburgi şi Romanovi pe seama 
noului regat ivit pe scena europeană. Dar ridica obstacole în 
calea Unirii tuturor românilor, cauză care trebuia sprijinită 
de acum încolo cu discreţie, pentru a nu-i indispune pe noii 
aliaţi.

E regimul de acţiune pe care Duiliu Zamfirescu, 
diplomat totuşi, îl acceptă cu greu.  Dar dacă funcţionarul 
statului avea mâinile legate, nu tot aşa era situaţia 
scriitorului. În 1910, într-o clipă  de iritare produsă de 
un obscur recenzent (M. Răsmeriţă), socotea că epica lui 
l-ar individualiza nu numai în planul naţional, ci şi în cel 
universal (european): „Eu pretind că am dreptul să nu fiu 
tratat în fugă, de cel d-întăi băiţaş care-şi face vârf la plumb. 
Şi aceasta nu pentru că ocup un loc însemnat în societate, 
ci pentru că, de 20 de ani, dau o lucrare organică, ce nu 
are seamăn nici în literatura noastră şi nici în alte literaturi, 
aceea a studiului unei societăţi întregi. Viaţa la ţară, 
Tănase Scatiu, În război, Îndreptări şi astăzi Ceea ce nu se 
poate au, fiecare, personalitatea şi năzuinţele sale; fiecare 
trăieşte cu căldura şi elocvenţa sa, şi toate se confundă în 
bizara unitate a sufletului nostru românesc.”10 Dar o lectură 
atentă a celor cinci romane din Ciclul Comăneştilor arată 
o progresivă alunecare de la panoramicul social spre cel 
naţional. Scena primelor trei (România Mică!), dominată 
de legarea de pământ şi jertfa pentru pământ, se lărgeşte 
incluzând Ardealul, văzut ca un factor de renaştere 
sufletească a lumii româneşti „internaţionalizate”. Reperele 
şi finalitatea acestei evoluţii sunt indicate tot de autor în 

10 Scrisoare către Mihail Dragomirescu din 4/17 nov. 1910, în 
Duiliu Zamfirescu, Opere,VII. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, 
note, comentarii şi indice de Al. Săndulescu. Corespondenţă A-M. 
Universitatea Bucureşti, Academia de ştiinţe sociale şi politice, 
Institutul de Istorie şi Teorie literară „G. Călinescu”, col. Scriitori 
Români, Editura Minerva, Bucureşti, 1984 , p. 79.
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prefaţa ediţiei a patra, din 1914, a Vieţii la ţară: „voiam 
să întorc dragostea românilor către pământul lor din valea 
Dunării, şi, cu ei, să iau Ardealul. Cine a cetit Îndreptări 
şi Anna a înţeles că pregăteam pe tânărul Comăneşteanu 
pentru acest sfârşit. Trebuia să scriu al 6-lea şi cel din urmă 
volum...

Poporul român pare că vrea să scrie el însuşi această 
pagină”.  Acestui program al „renaşterii în patria comună”, 
aici exterior epicii, îi răspunde din interiorul ei un personaj 
ca Elena Milescu, „formatoarea” – din punct de vedere 
ideologic şi patriotic a tânărului Alexandru Comăneşteanu: 
„Tu trebuie să trăieşti – şi, la nevoie, să şi mori – pentru 
o altă idee. [...] La asta să te gândeşti, fiindcă toţi suferă, 
şi sunt fraţii noştri, şi în Transilvania şi în Bucovina şi în 
Basarabia. Ne trebuie un om. Omul acesta să fii tu...[...] Ce 
chemare măreaţă!... Dacia lui Traian!...[...] Idealul trebuie 
să fie tangibil în toţi şi să aibă puterea de a deveni realitate. 
[...] A personifica dorurile unui neam întreg...[...] a muri 
pentru reîntocmirea unei patrii ideale.”11

Spre Basarabia şi Bucovina. „Reîntocmirea” Daciei 
are loc şi în mintea scriitorului. Zamfirescu nu e un 
imaginativ („ficţionarul” din el e anemic), aşa că are 
nevoie de documentare pozitivistă, în stilul naturaliştilor pe 
care-i combătea totuşi în epistole şi eseuri. Vrea să străbată 
cu pasul „Dacia viitoare”. Romantismului anilor dintâi, 
când inspiraţia lui căuta decorul insulelor greceşti (vezi 
Levante şi Calavryta) i se substituie un realism atras de 
geografia originară. Şi dacă în primele romane ale ciclului 
îşi propunea să „prindă personalitatea românească, în toate 
clasele”12, se poate afirma că în următoarele obiectivul este 

11 Duiliu Zamfirescu, Anna (Ceea ce nu se poate), Editura şi 
Institutul de arte grafice C. Sfetea, Bucureşti, 1911, p. 64-65. 

12 Scrisoare către N. Petraşcu din 3/15 iun. 1897, în Duiliu 
Zamfirescu, Opere, VIII, ed. cit., p. 213.

16 ■ DUILIU ZAMFIRESCU



surprinderea ei în toate provinciile istorice ale României. 
La 40 de ani, vârsta cristalizării definitive a personalităţii, 
nu vedea „alt ideal în viitor decât al unirei” şi credea că şi 
literatura românilor trebuia să se subsumeze acestuia. Lui 
Maiorescu îi scria în 13/25 noiembrie 1899 că „mângâie 
de multă vreme un roman prin Bucovina sau Transilvania”.  
Din nefericire, recunoştea tot atunci, nu le cunoştea decât 
foarte puţin. Ar fi vrut să înlăture acest deficit de informaţie 
printr-un voiaj repetat prin „munţii noştri, din Bucovina 
până la Severin”.  

Nu era ceva nou pentru un literat român. La 1848 
Alecsandri trecuse şi prin munţii Bucovinei, Iacob Negruzzi 
(un partener epistolar privilegiat al lui Zamfirescu) făcuse 
şi el în 1865 o călătorie de patru săptămâni pe un itinerar 
similar, iar trei ani mai târziu îşi consemnase impresiile 
în ciclul Din Carpaţi, publicat în Convorbiri literare. 
Reluat în 1896 în volumul Scrieri complecte, acest 
memorial stârnise entuziasmul lui Duiliu Zamfirescu: „Din 
întâmplare mi-am aruncat ochii pe paginele Din Carpaţi. 
Baia şi Slatina. Am început să citesc din curiozitate, şi 
am citit, am lăsat lucrul (sunt la Legaţiune), am ajuns la 
sfârşit dintr-o răsuflare, – atât îmi par de tinere şi de fireşti.
Trebuie să vă mărturisesc că plăcerea ce mi-au pricinuit nu 
sta fără oarecare melancolie. [...] Trebuie să mă hotărăsc 
într-o vară, cât mai sunt tânăr, să călătoresc prin munţii 
noştri.”13 Proiect eşuat! În Bucovina (de fapt, la Suceava) 
n-a ajuns decât atunci când provincia pierdută revenise la 
Patria-Mamă, iar ecoul acestei regăsiri e consemnat într-
un admirabil poem în proză, căruia Pamfil Şeicaru şi Cezar 
Petrescu i-au dat locul de onoare în revista lor din Cernăuţi. 
O poemă, Bucovină, în stilul Doinei eminesciene, fusese 
inclusă anterior în volumul Poezii nouă din 1899. 

Transilvania a cunoscut-o însă mai bine. În iulie 1901 
13 Ibidem, p. 144-145.
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călătorise în Ardeal, întâlnise câţiva fruntaşi ai mişcării 
naţionale: Vasile Goldiş, Nicolae Oncu, Vasile Mangra, N. 
Henţiu, Ion Meţianu, poate şi pe Octavian Tăslăuanu, iar 
criticismul lui vizavi de ardeleni, cunoscuţi la Bucureşti sub 
forma „antipatică”, zicea el, a „profesoraşilor de gimnaziu, 
a poeţilor de gazete, a criticilor de gaşcă” se clătinase 
considerabil. În comparaţie cu aceştia, „cei de acasă”, adică 
cei rămaşi la vatră, i se păreau „superiori nouă, celor din 
Regat, în multe lucruri: în iubirea de patrie, în organizarea 
şi respectul familiei, în administrarea intereselor practice 
etc., etc.”.14 În ochii lui, transilvănenii ar fi trebuit să 
contribuie la „asanarea moravurilor” şi să constituie 
antidotul scepticismului, imoralităţii cu substrat fanariot, 
superficialităţii „claselor culte” ale societăţii româneşti şi 
temelia îndreptării viitoare.  Cuvânt ce va da şi titlul celui 
de-al patrulea roman din Ciclul Comăneştenilor (în care, 
nota E. Lovinescu în Critice, „a cântat vigoarea şi puritatea 
rasei ardelene”), şi al gazetei averescane înfiinţate în 1918.

Neaşteptat de frecvente sunt însă referirile la 
Basarabia, unde nu a călcat totuşi decât în februarie-
martie 1918. Recitindu-l atent, „la pândă”, în vederea 
acestui studiu, am constatat eu însumi cu  uimire recurenţa 
lor, care anterior îmi scăpase. Lucrurile au o explicaţie. 
Cenzura totalitară a vizat simultan publicistica, epistolarul 
şi epica zamfiresciană. Articolele din ciclul În Basarabia 
nu au putut fi menţionate nici măcar la Indicele textelor 
neincluse proiectat să apară la finele volumului al şaselea 
din seria Opere. Din romanele Îndreptări şi Anna (Ceea 
ce nu se poate) au fost eliminate consecvent pasajele – 
nu puţine – privitoare la românii de peste Prut. Reluate 

14 Duiliu Zamfirescu, Opere, V. Ediţie îngrijită de Mihai Gafiţa 
şi Ioan Adam. Argument, note, indici de Ioan Adam. Publicistică 
(1881-1908), col. Scriitori Români, Editura Minerva, Bucureşti, 
1982, p. 419. 
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din ediţiile şi publicaţiile antebelice, dispuse apoi 
cronologic, asemenea trimiteri indică o apropiere graduală 
a scriitorului de un spaţiu urgisit şi totodată un triumf al 
raţiunii, al sentimentului patriotic asupra prejudecăţilor şi 
pragmatismului. De la prima referinţă de tinereţe, în care 
Basarabia era doar un loc rău15, la însemnările finale în 
care devine „o grădină”, un paradis terestru, e o cale lungă, 
sinuoasă, dar continuu ascendentă, atestând în Duiliu 
Zamfirescu un scriitor capabil să-şi învingă preconcepţiile, 
stereotipurile de gândire, reflexele conservatoare proprii 
mediului în care se formase iniţial. 

Distanţarea de Maiorescu se produce lent şi pe acest 
plan. Prea puţin sentimental şi în viaţă, şi (mai ales) în 
cele politice, Maiorescu judecase pragmatic pierderea 
Basarabiei meridionale, regretând doar inabilitatea, lipsa de  
îndrăzneală a guvernului I.C.Brătianu şi a Parlamentului 
român de a cere substanţiale compensaţii teritoriale şi 
financiare în urma dureroasei, dar inevitabilei cesiuni 
impuse de Marile Puteri. Jocul cinic al Rusiei imperiale 
presupunea reluarea în context european modern a anticului 
principiu do ut des. Cu deosebire că „împăratul tuturor 
Rusiilor” nu dădea nimic din ale sale.  De o compensare la 
scară reală a pierderii teritoriale suferite de români în 1812 
nici nu putea fi vorba. Ţarul relua Basarabia meridională 
deşi se angajase la 4 aprilie 1877 printr-o convenţie oficială 
semnată de agentul său diplomatic la Bucureşti, baronul 
Dimitri Stuart, să „respecte inviolabilitatea  teritorială 
a statului român”16. Tot el anexa un teritoriu echivalent 

15 Un foileton din seria De las Palabras începea cu un cântec 
„popular”: „Frunză verde de tutun / De tutun de cel mai bun, / 
Leleo, lasă-ţi fustele / Să gonim lăcustele, / C-au venit de peste Prut 
/ Duse-n goană de un cnut / care-n sfârcul său le-ncinge / Şi în ţară 
ni le-mpinge.” (Vezi De las Palabras, X (duminecă, 10 octombrie), 
în România liberă, VI, 10 oct. 1882, p. 2.)

16 În Discursuri parlamentare Maiorescu cita şi textul francez 
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din Dobrogea stăpânită până atunci de otomani, pe care-l 
oferea în schimb. Într-un acces de onestitate jignită (dar 
păguboasă), politicienii români, liberali şi conservatori 
deopotrivă, repudiau tranzacţia, premierul I.C. Brătianu 
fiind adversarul cel mai înverşunat. Moţiunea Vernescu 
votată de Parlamentul Român la 26 ianuarie 1878 cerea 
„ca nicio parte a teritoriului actual să nu fie deslipită de 
România”. E unul din cele 5 puncte ale memoriului cu care 
s-au prezentat la Congresul de la Berlin cei doi delegaţi 
români: I. C. Brătianu şi Mihail Kogălniceanu. Jocurile 
se făceau însă peste capul lor. Franţa, învinsă în 1870 şi 
obligată la despăgubiri de război uriaşe, nu mai conta în 
areopagul european; Anglia obţinuse din partea Rusiei 
modificări ale Tratatului de la San Stefano în interesul său, 
iar cu Turcia semnase o convenţie prin care primea Ciprul, 
aşa că nu se mai simţea legată de Convenţia de la Paris. 
Gorceakov şi Bismarck erau în relaţii excelente, ceea ce nu 
l-a împiedicat pe ultimul să-i sfătuiască pe emisarii români 
să ceară cât mai mult.17 Brătianu a refuzat ferm târgul, 

al convenţiei: „Art. 2. Afin qu’aucun inconvénient ou danger ne 
résulte pour la Roumanie du fait du passage des troupes russes 
sur son territoire, le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur 
de toutes les Russies s’engage à maintenir et à faire respecter les 
droits politiques de l’Etat Roumain tels qu’ils résultent des lois 
intérieures et traités existants, ainsi qu’à maintenir et à defendre 
l’intégrité actuelle de la Roumanie.” (v. Titu Maiorescu, Discursuri 
parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a României 
sub domnia lui Carol I, vol. II (1876-1881). Ediţie îngrijită, studiu 
introductiv, note şi comentarii de Constantin Schifirneţ, Editura 
Albatros, Bucureşti, 2003, p. 44-45.

17 Maiorescu explica astfel dureroasa dilemă în care se aflau 
oamenii politici români: „Era vorba de greaua alternativă: sau de a 
refuza retrocedarea celor 3 districte din Basarabia, sau de a consimţi 
la inevitabilul fapt, primind însă o mare compensaţie teritorială şi 
financiară. Bismarck ne sfătuia să ne hotărâm pentru a doua parte 
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spunându-i cancelarului german: „Principe, nu suntem o 
putere mare ca să putem cuceri în alte părţi şi patria nu se 
vinde, se conservă; când ţi-o ia cu sila, ai o mângâiere cel 
puţin că nu ţi-ai dat, nu ţi-ai vândut ţara.”18  

Cuvinte frumoase, de înaltă ţinută morală, dar care 
n-au contracarat ca dictatul impus de Marile Puteri să 
ia o turnură şi mai dură: despăgubiri financiare nu s-au 
dat, iar teritoriul acordat a fost mult mai mic. Bun prilej 
pentru pragmaticul Maiorescu să ricaneze: „fiindcă tot nu 
mai puteam păstra Basarabia faţă de pretenţiile puternicei 
Rusii, atunci trebuia din vreme pregătită compensaţia de 
bună voie, care ar fi fost incomparabil mai mare, decât 
partea rău limitată din Dobrogea, pe care am primit-o mai 
la urmă cu de-a sila”19.

Discursurile parlamentare au început să apară în 
volum în 1897, la Socec. În singurătatea lui diplomatică de 
la Roma, Zamfirescu le-a citit cu atenţie şi şi-a exprimat 
epistolar entuziasmul, dar în privinţa „schimbului 
Basarabiei cu Dobrogea” s-a plasat într-o rezervă 
semnificativă.  Diferenţa de viziune dintre el şi Maiorescu 
e marcată prin recursul insistent la conjuncţii condiţionale 
(dacă, de), prin apelul la cercetare obiectivă, în fine, prin 

a alternativei. (Tenez la dragée haute!) În acest caz chiar Rusia, 
scăpând de imputarea ingratitudinii şi a răstălmăcirii convenţiei de 
la 4 aprilie cu «integritatea teritoriului», ne-ar fi ajutat să obţinem 
o foarte largă despăgubire (se vorbea de atribuirea Dobrogei cu 
teritoriul din sud-vest până la Varna-Rusciuk şi de 200 milioane 
franci). Principele Carol pare a fi înclinat spre această soluţie; şi 
Kogălniceanu ar fi preferit-o. Dar Ioan Brătianu a stăruit cu toată 
puterea în sensul celălalt...” (Discursuri parlamentare..., vol. II, ed. 
cit., p. 79).

18 Apud Stan Apostol, Ion C. Brătianu şi liberalismul român, 
Editura Globus, Bucureşti, 1993, p. 365.

19 Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare..., vol. II, ed. cit., 
p. 46.
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aşezarea punctului de vedere maiorescian sub semnul 
ipoteticului: „Din protocoalele tractatului de Berlin şi din 
însăşi ideea politică a creării unui stat bulgar, rezultă pentru 
mine că o compensaţie teritorială în Bulgaria orcât de mare, 
pe care ar fi fost dispuşi ruşii să ne-o acorde în schimbul 
Basarabiei, e o legendă.”20 E interesant de constatat că 
Titu Maiorescu, om politic influent, a evitat constant să 
se refere direct la Basarabia ori la scriitorii basarabeni. 
(Singurul căruia îi rezervă câteva cuvinte elogioase este 
Hasdeu, pomenit fugitiv într-un necrolog consacrat  în 
1887 lui Alexandru Cihac!) Iar când o face totuşi, rarisim, 
utilizează antifraza, aluzia, trimiterea prin ricoşeu la 
abuzurile imperiilor vecine: „Şi cine ştie la ce viitor mai 
fericit ne va duce şi faptul că românii din Austro-Ungaria 
pentru jertfele lor de la 1848 au fost răsplătiţi cu dualismul 
de la 1867 şi cei din România liberă pentru vitejia lor de la 
Plevna cu tractatul de la Berlin.”21 În schimb, ucenicul şi 
confidentul său, care dă tot mai des semne de nesupunere, 
încalcă rezerva diplomatică la care era obligat, lăsându-
şi imaginaţia să cutreiere „şi prin ţinuturi depărtate, în 
Maramureş, în Crişana şi în Temişana, în Bucovina şi-n 
Basarabia, [...] unde bietul ţăran trage jugul nevoii, părăsit 
de boieri, bătut de cnut, fără clasă inteligentă ca la noi; dar 
unde totuşi rămâne român!...”22

20 Scrisoare către Titu Maiorescu din 21 oct. / 2 nov. 1897, în 
Opere,VII, ed. cit., p. 371.

21 V. Pentru jubileul de 40 de ani al revistei „Familia” (27 
mai 1904), în Titu Maiorescu, Opere, II. Ediţie, note, comentarii, 
variante, indice de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica 
Filimon. Note şi comentarii de Alexandru George şi Al. Săndulescu, 
col. Scriitori Români, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 188.

22 Duiliu Zamfirescu, Îndreptări, Editura Librăriei Leon 
Alcalay, Bucureşti, 1908, p. 155. În aceeaşi pagină eroul său 
„dezrobitor”, Alexandru Comăneşteanu, afirmă categoric: „de la 
Nistru pân’la Tisa, totul este al nostru”.  
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Când războiul mondial izbucneşte în vara lui 1914 
diplomatul îl domină iarăşi pe scriitor.  În Sufletul 
războaielor în trecut şi în prezent, comunicare rostită 
în 7 noiembrie 1914 în aula Academiei Române, se 
pronunţă clar pentru neutralitate, despărţindu-se astfel de 
conservatorii (P. P. Carp ş.a.) care pledau pentru intrarea 
în război de partea Germaniei. Jurnalul pe care începe 
să-l scrie acum e plin de meditaţii întristate.  Cu fibra lui 
de clasic, Zamfirescu nu putea încuviinţa febra belicoasă 
aţâţată de politicienii care manipulau strada. La Cercul 
Militar, la „Dacia”, oratorii stârneau ropote de aplauze când 
cereau, acum ori niciodată, intrarea în război. Oratoria 
lor patetică nu-l impresiona prea mult pe solitarul de la 
Faraoane. Ca scriitor şi ca român el îşi subsumase existenţa 
realizării idealului naţional. Dar, prudent,  obişnuit de-o 
lungă carieră diplomatică să cântărească avantajele şi 
riscurile unei intrări în acţiune, cele din urmă i se păreau 
mai mari.  Poate că abila propagandă germană să fi jucat 
un rol în conturarea acestui mod de a judeca, uimitor de 
asemănător, în unele articulaţii, cu tezele lui C. Stere. 
A compara Sufletul războaielor în trecut şi în prezent cu 
primul capitol, Cauzele şi efectele războiului mondial, din 
volumul lui Stere Marele război şi politica României ar fi 
un gest instructiv şi elocvent, pe care îl voi face, poate, cu 
un viitor prilej. Adevărul e că Zamfirescu simţea (în 1914, 
dar şi în 1916) că România „nu e gata”, că frazeologia 
patriotardă nu putea suplini lipsa unui echipament militar 
modern. În câteva pagini de memorial (Pentru ce am fost 
contra războiului), într-o energică scrisoare din 15/28 
oct. 1914 către S. Mehedinţi, publicată de I. E. Torouţiu 
în 1940, Zamfirescu îşi va dezvălui adevărata părere. Un 
motiv de legitimă prudenţă este, după plenipotenţiarul 
absorbit de activităţile Comisiei Europene a Dunării şi 
ale Comisiei mixte a Prutului, neplăcuta perspectivă – 

ÎN BASARABIA ■ 23



confirmată în 1916 de fapte! – a războiului pe două fronturi. 
„Este oare cu putinţă – se întreabă el dramatic – ca oamenii 
care judecă să se ia după nebuni? E cu putinţă ca un om 
căruia i se spune că un război cu Austro-Ungaria, astăzi, 
însemnează un război pe două fronturi, adică şi cu Austro-
Ungaria şi cu Bulgaria, – să insiste a cere un asemenea 
război, când el ştie bine că nu suntem pregătiţi pentru o 
asemenea luptă?” Trei decenii de existenţă diplomatică îl 
învăţaseră să fie neîncrezător în propunerile de ajutor, în 
„generozitatea” marilor puteri care ofereau cu dărnicie 
ceea ce nu le aparţinea. Jocul lor meschin este intuit de 
diplomatul-scriitor cu o admirabilă luciditate: „La graniţele 
noastre, cataclismul bântuie cu furie. Două din împărăţiile 
ce ţin sub jugul lor provincii româneşti s-au încăierat, şi, 
în războiul acesta pe moarte sau pe viaţă, fiecare din ele 
ne cheamă în ajutor,  făgăduindu-ne, fiecare, provincia 
românească pe care o ţine cealaltă.

Jocul lor e copilăresc. A da ce nu este al tău e o 
dărnicie ridiculă, mai cu seamă dacă trebuie să te şi baţi 
ca să iei darul.  Eu aş înţelege să-mi ofere Rusia Basarabia 
sau Austria Bucovina, înainte de a intra în război: ar 
fi o dovadă hotărâtoare de gânduri curate.”23 După un 
asemenea raţionament, nu e de mirare că finalmente 
se pronunţă pentru neutralitatea armată, păstrată până 
la sosirea momentului potrivit.  Faptele au   luat-o însă 
înaintea prudenţei, iar când România a intrat în 15/27 
august 1916 în război, diplomatul şi-a trimis ambii fii la 
război, convins fiind că românii „se vor bate ca leii.”24 

23 I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, vol. XI, Institutul 
de arte grafice „Bucovina”, Bucureşti, 1940, p. 119. 

24 În două scrisori către fiul său, Al. Duiliu Zamfirescu, pot 
fi întâlnite aceste rânduri profetice ale părintelui ce-şi îndeamnă 
fiul să plece la bătălie:„alors il faut aller te battre. J’ajoute pour 
la centième fois que mon plus ardent désir serait de pouvoir 
t’accompagner! [...] Ce dont je suis absolument persuadé, c’est que 
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Partea lui de război a constat în salvarea tezaurului şi a 
personalului Comisiei Europene a Dunării şi ducerea lor – 
pe iahtul „Carolus Primus” –  spre limanul provizoriu de la 
Odesa. În anul petrecut acolo a asistat la prăbuşirea Rusiei 
ţariste şi a strâns, desigur, informaţii despre Basarabia.  
După un interludiu ieşean de o lună pleca peste Prut, unde 
descoperea o „ţară” nouă,  străjuită simbolic de valul lui 
Traian.

Misiune dificilă. „Mandatul” cu care Duiliu Zamfirescu 
sosea la Chişinău era cunoscut de prea puţini. Averescu 
era şi el secretos, ca şi I. I. C. Brătianu, şi cunoştea prea 
bine, din propria experienţă, riscurile politice ale lipsei 
de discreţie.  Duiliu Zamfirescu îl va dezvălui abia în mai 
1918, în serialul În Basarabia, publicat în Îndreptarea 
într-un moment în care misiunea lui se încheiase, iar 
Averescu nu mai era premier. În doar câteva luni se 
schimbaseră multe. Prim-ministru era Al. Marghiloman, 
partizan al Puterilor Centrale şi, ca şi P. P. Carp, mai degrabă 
rusofob decât germanofil, conservatorii se scindaseră 
în tabere antagoniste, liberalii pierduseră puterea, iar 
Averescu, demisionat din armată şi aureolat de victoria 
de la Mărăşti, înfiinţase Liga Poporului, profilându-se 
ca omul providenţial al României.  În jurul generalului 
care contabiliza Răspunderile guvernării liberale se 
strâng reformatorii şi nemulţumiţii. Printre ei, Duiliu 
Zamfirescu, căruia partidele vechi i se păreau „infame şi 
putrede”. Alături de C. Argetoianu, A. C. Cuza, C. Arion, 
Gr. Filipescu, generalii Grigore Crăiniceanu, Gheorghe 
Vlădeanu, amiralul Sebastian Eustaţiu, doctorii Gh. M. 
Dobrovici şi Ar. Hesselman, I. P. Rădulescu ş.a. romancierul 
Comăneştenilor ajungea la începutul lui aprilie 1918 unul 
dintre fondatorii Ligii Poporului, care – ca mai toate ligile şi 
les Roumains se battront comme des lions. Puissent-ils se couvrir 
de toutes les gloires.” (v. Opere,VII, ed. cit., p. 288-289).
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„fronturile” – era suma unor categorii şi interese eterogene. 
Lor le da glas oficiosul Ligii, Îndreptarea, al cărui prim 
număr apare în 14 aprilie.  Eliberat de povara discreţiei, 
Zamfirescu dă la iveală în coloanele lui dispoziţiile 
primite în februarie: „Instrucţiile date mie de Generalul 
Averescu, când m-a trimis în Basarabia, erau clare şi 
precise: autonomie, pe baza dezvoltării simţului naţional; 
dispariţia latifundiilor, prin împărţirea lor la ţărani pe baza 
despăgubirilor în bani; libera dezvoltare a naţionalităţilor 
şi participarea lor la viaţa publică, în limitele noţiunei de 
stat moldovenesc; orientare politică pur democratică.”25

Principii admirabile, democratice, juste în esenţa lor 
ultimă, dar a căror aplicare, a fiecăruia în parte şi a tuturor 
împreună, implica riscuri serioase pentru mesager. Peste 
Prut,  Zamfirescu descoperă  „un câmp al contrastelor”, 
o lume „într-un echilibru instabil”, trăindu-şi viaţa cu 
pofta frenetică a celor abia scăpaţi de primejdia morţii, 
clamându-şi convingerile, temerile, urile, absorbind ca un 
burete uriaş zvonuri fantastice şi confuze, excomunicându-
şi adversarii şi (uneori) chiar şi prietenii, suspicioasă cu 
străinii, în care văd uneltele  unei puteri ce vrea să-i înghită.  
Petre Cazacu, Prim-Director al unui guvern cu geometrie 
variabilă şi cu  miniştri în continuă schimbare, a reţinut în 
câteva pagini dramatice „adânca deosebire în fraternitatea 
revoluţionară” existentă în chiar rândurile membrilor 
Sfatului Ţării, consemnând cu o mână de prozator şi 
„atmosfera apăsătoare de griji zilnice, combinaţii, ambiţii, 
mici uri, lupte de culise dintr-un oraş de provincie, zăpăcit 
după un trecut de sub putregaiul imperial, după un război 
şi un reflex de revoluţie, cu anarhia consecutivă.”26 Care 

25 Duiliu Zamfirescu, În Basarabia (II), în Îndreptarea, I, 24, 
11 mai 1918, p. 1. 

26 Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918. 
Studiu introductiv, bibliografie: Anatol Petrencu, prezentare 
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domnea, desigur, nu numai la Chişinău, ci şi în întreaga 
republică.

Teoretic, Republica Democratică Moldovenească era 
independentă. Îşi proclamase suveranitatea la 24 ianuarie 
1918 (coincidenţa cu ziua Unirii Principatelor Române 
nu e întâmplătoare), după 52 de zile în care mai acceptase 
totuşi să facă parte dintr-o ipotetică Republică Federativă 
Democratică Rusă. Ezitările, diferenţele de viziune şi de 
program ale membrilor Sfatului Ţării, veleităţile unora 
dintre ei de a fi primii între egali, intrigile oculte, ţesute 
atât de cercurile bolşevizante ce ascultau  directivele 
Frontotdelului, cât şi de velicoruşi precum generalul 
Astaşev, care îi chema  pe basarabeni sub flamurile Rusiei 
Mari, „din Caucaz la Varşovia”, au fost învinse printr-un vot 
unanim pentru independenţă. Iar una din priorităţile noului 
stat era stabilirea unei relaţii privilegiate cu România, pe 
care Directorul general pentru Afacerile Străine, Ioan 
Pelivan, o sublinia în nota27 trimisă generalului Alexandru 

grafică: Vasile Şişko, seria Pagini despre Basarabia, Editura Ştiinţa, 
Chişinău, 1992, p. 317.

27 Iată textul notei: „Excelenţă, Am onoarea a vă înainta aci 
alături Declaraţia din 24 Ianuarie 1918 a Sfatului Ţării prin care 
Republica noastră  a rupt orice raporturi de dependenţă cu Rusia 
şi s-a declarat cu totul neatârnată. Ca Preşedinte al Republicii 
Democratice Moldoveneşti a fost desemnat Dl. Inculeţ, actual 
Preşedinte al Sfatului Ţării. Acest act istoric s-a făcut cu votul 
unanim al deputaţilor din Sfatul Ţării şi cu asentimentul entuziast 
al întregului popor din Republica Moldovenească. Profităm de 
această ocazie, Excelenţă, spre a vă asigura că guvernul Republicei, 
reprezentând un popor liber pe destinele sale, va stabili cât mai 
curând cu putinţă raporturi strânse şi frăţeşti cu Regatul Român 
de care suntem legaţi atât prin interesele vecinătăţii cât şi prin 
comunitatea rasei. Primiţi, vă rog, Domnule ministru, asigurarea 
înaltei noastre consideraţiuni. Ministru al Afacerilor Străine ss I. 
Gh. Pelivan.” (Apud Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, 
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Averescu, care cumula funcţiile de premier şi de ministru 
de Externe în guvernul de la Iaşi. 

Avutul, ordinea şi liniştea cetăţenilor din interiorul  
Republicii erau asigurate de efective ale armatei române, 
ceea ce nu împiedica total incursiunile prădalnice şi 
sângeroase în dreapta Nistrului ale unor unităţi bolşevice 
autointitulate bande de „pedepsire”, reprimate apoi cu o 
severitate pe măsură. În complicata partidă de şah de peste 
Prut guvernul Averescu era nevoit să joace cu negrele, 
adaptându-şi strategia în funcţie de mişcările adversarilor. 
Mulţi şi de toate nuanţele, iar riscurile unor reacţii 
nepotrivite erau enorme. Trimisul său la Chişinău avea 
dreptate când rezuma situaţia cu un dicton latin: „Peste 
tot, aci, latet anguis in herba...” Într-adevăr, „şarpele” se 
ascundea în iarbă pretutindeni. Trebuiau menajate, şi nu 
în ultimul rând, susceptibilităţile localnicilor, în sufletul 
cărora seculara ocupaţie rusească, caracterizată  de o intensă 
rusificare şi de înăbuşirea culturii naţionale, lăsase urme 
adânci. Generalul refuză statutul de ocupant şi respectă 
cu toată seriozitatea autonomia noii Republici. Pentru el 
noţiunea de „stat moldovenesc” nu e o vorbă în vânt28. Într-

Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Cuvânt 
înainte de Corneliu-Mihail Lungu, Editura Biblioteca Bucureştilor, 
Bucureşti, 2011, p. 126).

28 Nici I. I. C. Brătianu, cel care ordonase trimiterea soldaţilor 
români peste Prut, nu judeca altfel. Proclamaţia-manifest a 
generalului Constantin Prezan către cetăţenii Republicii Democra-
tice Moldoveneşti specifica limpede: „Vă declar sus şi tare că 
oastea română nu doreşte altceva decât ca, prin rânduiala şi liniştea 
ce aduce, să vă dea putinţa să vă statorniciţi şi să vă desăvârşiţi 
autonomia şi slobozeniile voastre, precum veţi hotărî voi singuri. 
Oastea română nu va obijdui pe nici un locuitor din Republica 
Moldovenească, oricare ar fi  neamul şi credinţa lui!

 De îndată ce se va statornici rânduiala şi liniştea şi va fi 
chezăşia că prădăciunile, tâlhăriile şi omorurile nu vor mai începe, 
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un moment dramatic, când Racovski ameninţa să execute 
mii de români, refugiaţi la Odesa şi  Cherson, Averescu ar fi 
promis să retragă în două luni trupele române din Basarabia. 
Multe considerente îi imprimau această conduită prudentă. 
Relaţiile lui cu „Palatul” nu erau bune. Exaltată, regina 
Maria se crampona de ideea rezistenţei până la ultimul 
om în „triunghiul morţii” (Iaşi-Huşi-Vaslui), opţiune 
sinucigaşă prin care nu salva România, dar împiedica 
plecarea diviziilor germane de pe Siret şi trimiterea lor în 
Vest, unde frontul francez se clătina. Averescu ştia (mai 
mult, avea informaţii că şi adversarul lui, Mackensen, o 
ştie) că înconjurată (în urma păcii de la Brest-Litovsk) de 
adversari din toate părţile, cu muniţii puţine, armata lui 
n-ar fi putut rezista decât câteva săptămâni. Nici regele nu 
prea părea încântat de sporirea de teritoriu (Basarabia i se 
părea „teren de cultură pentru doctrine”!?). Take Ionescu, 
mereu apropiat de francezi şi pururi ascultător la comenzile 
Parisului, o numea „un dar periculos”29. Berthelot, pe picior 
de plecare din România, visa şi el  utopice armate căzăceşti 
angajate contra Germaniei şi înarma la Scânteia şi Ungheni 
unităţi de voluntari ruşi, subminând astfel  autoritatea lui 
Averescu şi stârnind protestul Directorilor de la Chişinău. Îi 
păsa prea puţin de catastrofa care se profila, îl interesa doar 
existenţa unei „supape de siguranţă a frontului oriental” 
care să reţină diviziile germane departe de Hexagon. În 
Confesiunile sale publicate abia în 1953, ministrul Franţei 
la Iaşi, inteligentul Saint-Aulaire, relata cu umor cum pe 
bani galici şi britanici constituise embrionul unei „armate 

ostaşii români se vor întoarce la ei acasă.” (Viorica Moisuc, 
Basarabia. Bucovina. Transilvania. Unirea 1918. Documente 
adnotate şi studiu introductiv de prof. univ. dr. Viorica Moisuc, 
Departamentul Informaţiilor Publice, redacţia Publicaţiilor pentru 
Străinătate, Bucureşti, 1996, p. 187).

29 Nicolae Iorga, Memorii, vol. II, ed. cit., p. 302.
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de mercenari puţin numeroasă, dar foarte solidă”, compusă 
dintr-o brigadă de ofiţeri ruşi degradaţi de revoluţie, o 
divizie de polonezi ruşi şi o divizie de musulmani  din 
Rusia, comentând apoi sarcastic: „Sfânta Rusie, părăsită de 
fiii ei, nu mai era apărată decât de «necredincioşi» şi de 
catolici.”30

 În simultanul pe care-l joacă generalul partida 
cea mai grea este aceea cu germanii şi austro-ungarii. 
Ca militar, Averescu n-are psihologia cuceritorului, 
descinde din Hector, nu din Ahile.  Apără ce are, nu-şi 
adjudecă teritorii pentru schimb. Pentru el Basarabia nu 
este o „marfă de compensaţie”. Aici regele şi primul său 
ministru sunt într-un acord perfect: „centralii” nu trebuiau 
încurajaţi în ideea că România ar putea pierde Dobrogea, 
fiindcă va primi în compensaţie Basarabia.  Republica 
Moldovenească trebuia tratată ca un stat suveran, iar 
reprezentanţii ei să fie invitaţi la tratativele de la Buftea31. 

30 Contele de Saint-Aulaire, Confesiunile unui bătrân diplomat. 
Traducere din franceză de Ileana Sturdza. Introducere şi note 
de Mihai D. Sturdza. Col. Memorii/Jurnale/Convorbiri, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 221.

31 În 28 februarie Averescu scria aceste rânduri în memoriile 
sale: „Acum câteva zile a venit la mine d-l Inculeţ, preşedintele 
Republicii, să-mi spuie că Parlamentul lor (Sfatul Ţării) este 
aproape în unanimitate pentru unirea cu România. Când voim să 
venim, se va face imediat căci ei sânt gata. 

I-am spus că trebuie făcute mai întâi demersurile necesare 
pentru a li se recunoaşte calitatea de stat independent, putând a 
dispune, cu deplină libertate, de sine însuşi. 

Pentru aceasta voi da de pe o parte instrucţiunile necesare 
comisarului nostru de la Chişinău (Duiliu Zamfirescu, de profesiune 
diplomat), ceea ce am şi făcut şi comisarul a dat instrucţiunilor 
guvernului cursul necesar, iar pe de alta, voi face să fie invitaţi 
la Buftea, pentru a participa la negocierile de pace, în calitate de 
reprezentanţi calificaţi ai Basarabiei, ceea ce echivalează cu o 
recunoaştere de fapt a suveranităţii  Basarabiei. 
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E „instrucţiunea” transmisă trimisului său de la Chişinău, 
acesta se execută cu promptitudine, evocând apoi cu o notă 
de blândă ironie metamorfoza rapidă a fostului comisar 
politic petersburghez: „inteligentul d-l Inculeţ, în forma 
sa prerafaelită de bărbat de Stat, şi-a depus uniforma 
bolşevistă, a îmbrăcat surtucul şi cipicii de glanţ, şi a 
mers la Iaşi şi la Buftea, înarmat cu toate documentele 
necesare”32. „Centralii” însă nu i-au primit, fiindcă n-ar fi 
fost însoţiţi şi de un delegat ucrainean33. N-au admis însă 
la tratative nici pe emisarii Republicii Populare Ucrainene. 
Kühlmann şi Czernin, ei înşişi diplomaţi experimentaţi, 
cu o bună cunoaştere a realităţilor româneşti, intuiseră 
jocul lui Averescu şi se străduiau să-l zădărnicească. Era 
nevoie, la Chişinău, de experienţa  unui plenipotenţiar 
rodat, capabil să judece repede o situaţie şi să se orienteze 
în hăţişul declaraţiilor şi actelor diplomatice, şi chiar acesta 
a fost rolul pe care şi l-a asumat Duiliu Zamfirescu. 

Se punea problema de a stabili care dintre adversarii 
Republicii Moldoveneşti era în acele zile cel mai periculos: 
„maximaliştii” (bolşevicii) lui Racovski şi Troţki, încă 
precar dotaţi, înclinaţi spre concesii  în tratativele cu 

Am dispus şi în această privinţă prin Argetoianu. Cei doi 
fruntaşi au primit invitaţia formală.” (Mareşal Alexandru Averescu, 
Notiţe zilnice de război, vol. 2, ed. cit., p. 266).

32 Duiliu Zamfirescu, Calomnii, în Îndreptarea, II, 298, 12 nov. 
1919, p. 1.

33 În 27 februarie  N. Iorga nota în jurnalul său: „Vin la mine 
d-rul Ciugureanu, ministrul-preşedinte al Basarabiei, om tânăr, bine 
făcut, frumos, de cea mai bună înfăţişare, şi Inculeţ, preşedinte al 
Sfatului Ţării,  întovărăşit de câţiva ofiţeri şi de Murgoci.

Îmi spun că prin Argetoianu li s-a trimes răspuns la Bucureşti 
că Puterile Centrale nu pot negocia cu dânşii, căci ei se ţin de 
Ucraina, fără să fie cu dânşii şi un delegat ucrainean... Ei îşi caută 
acum dovezile că Republica Moldovenească a fost recunoscută de 
Ucraina în hotarele ei depline”. (Memorii, ed. cit., p. 301).
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„Centralii” şi detestaţi de ucraineni din cauza „sălbăticiei” 
Armatei Roşii sau naţionaliştii şi socialiştii din guvernul 
bicolor al lui V. Golubovici? Categoric,  ultimii. Elanul 
ofensiv al bolşevicilor era redus în momentul respectiv 
şi însuşi Lenin îi dăduse lui Troţki instrucţiuni ferme să 
semneze pacea de la Brest-Litovsk, pentru a avea mâinile 
libere în conflictul cu inamicii interni. Împrejurările 
îi favorizau în schimb pe ucrainenii independenţi. 
Reprezentanţii Radei ucrainene încheiaseră la 9 februarie 
vestita „Brotfrieden” (pacea pâinii – n.m.) prin care se 
obligau să livreze Puterilor Centrale (la care se adăugau 
Bulgaria şi Turcia) cantităţi abundente de grâu, carne, 
zahăr, ouă ş.a., primind în schimb ajutorul lor militar.  
Graţie baionetelor germane şi austriece naţionaliştii din 
Rada Centrală de la Kiev şi social-democraţii din Directorat 
s-au menţinut la putere şi au formulat revendicări teritoriale 
vizând nordul şi sudul Basarabiei, apoi întreg teritoriul 
acesteia. Într-un memoriu remis „Centralilor”, Golubovici 
plusa cu îndrăzneală de tânăr prădător: „avem onoare a vă 
aduce la cunoştinţă următoarele: consiliul de miniştri a[l] 
republicii populare ucrainene este adânc interesat de soarta 
Basarabiei – provincie de la graniţa republicii ucrainene.

Cu toate că nu este îndoială că amândouă popoarele 
ucrainean şi moldovenesc trăiesc amestecate, sigur este, că 
în partea de nord a Basarabiei locuiesc mai mult ucraineni, 
iar în cea de sud (între gurile Dunării şi ale Nistrului pe 
malul Mărei Negre) ei constituie majoritatea relativă şi 
astfel Basarabia, din punct de vedere etnografic, economic 
şi politic, formează o unitate indivizibilă cu teritoriile 
fundamentale ale Ucrainei”34. Apetiturile anexioniste nu 
rămâneau la stadiul teoretic. Cum austriecii ocupaseră 
Hotinul, Rada din Kiev mergea mai departe, numind 

34 Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918, ed. 
cit., p. 310-311.
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funcţionari în Basarabia şi încercând să acapareze calea 
ferată de la Ocniţa, în nordul Republicii. Erau gesturi 
agresive grave care reclamau o intervenţie conjugată. 
Vladimir Cristi, ministru de Interne în al doilea guvern 
moldovenesc format la 19 ianuarie 1918, demonstrează 
în Sfatul Ţării netemeinicia şi inconsecvenţa pretenţiilor 
guvernanţilor ucraineni. Chiar aceştia ceruseră prezenţa la 
Brest-Litovsk a unor reprezentanţi moldoveni, ca delegaţi 
ai unui stat independent egal cu Ucraina.  Iar Comisarul 
General civil, care avea împuterniciri să reprezinte 
Guvernul regal român nu numai pe lângă Directoratul 
moldovenesc, ci şi pe lângă Comandamentul general al 
trupelor române din Basarabia, se orientează repede în  
noianul declaraţiilor contradictorii. Cunoaşte bine arhiva 
Sfatului Ţării – după toate probabilităţile Vladimir Cristi 
şi Ioan Pelivan, basarabenii pe care îi aprecia cel mai 
mult,  i-au facilitat accesul la documentele decisive – încât 
poate demonstra falsitatea pretenţiilor ucrainene, apelând 
la probele furnizate în timp chiar de purtătorii de cuvânt 
de la Kiev: „Când armata română a trecut Prutul, republica 
basarabeană era deja constituită  şi recunoscută de către 
republica ucraineană prin acte publice [...] precum este 
telegrama de la 27 noiembrie 1917, iscălită de Vinicenco şi 
Sulghin, telegramele din 12 şi din 20 decembrie 1917, prin 
care reprezentanţii Republicii Moldoveneşti erau invitaţi 
să ia parte la Conferinţa de pace de la Brest-Litovsk, şi, 
mai cu seamă, procesul verbal al Consiliului Comisarilor 
guberniali ai Ucrainei şi Basarabiei din 25 iulie 1917, în care 
se zice lămurit: «rada ucraineană centrală şi secretariatul 
ei general (adică consiliul de miniştri) se întemeiază solid 
pe principiul autodeterminărilor naţionalităţilor şi nu au 
nicio tendinţă să-l încalce, prin încorporarea Basarabiei în 
Ucraina»”35.

35 Duiliu Zamfirescu, În Basarabia, în Îndreptarea, I, 18, 5 mai 
1918, p. 1.
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Sobru, prudent, convingător în argumente, convins el 
însuşi că „nici Istoria, nici Dreptul public internaţional nu 
autoriză pe ucraineni a revendica o provincie care a fost 
smulsă cu forţa de la sânul patriei-mame”36, Zamfirescu 
nu se lasă furat de valurile unui polemism steril. E un 
patriot, nu un naţionalist mărginit, cu vedere înceţoşată, 
aşa că admite, chiar reclamă dreptul la existenţă europeană 
independentă al adversarului. A rămas de la el o axiomă 
diplomatică pe care evoluţii politice mult ulterioare aveau 
să o ratifice, impunând-o pe harta politică a continentului: 
„Creaţiunea unui stat ucrainean este o dogmă de politică 
externă românească. Orice s-ar întâmpla, în viitor, între 
ucraineni şi noi, vom putea suporta izbitura lor, pe când nu 
vom putea suporta pe a ruşilor reconstituiţi.”37

Dacă latura externă a misiunii sale basarabene prezenta 
dificultăţi, nu mai puţin complicată, anevoioasă, se dovedea 
a fi şi cea internă. Mediatorul călca pe un teren minat, 
colcăind de rivalităţi, orgolii, lupte subterane pentru putere 
şi popularitate.  Gheara populismului, şi atunci neclar ca 
doctrină, dar vizibil în planul practicii politice, se întrevedea 
şi peste Prut. Disputa esenţială care polariza scena politică 
era chestiunea agrară. Nu e o întâmplare, desigur, că autorul 
panoramicului basarabean din Îndreptarea îi dedică un 
articol aparte. Republica Moldovenească trăia de aproape 
un an în anomie. Armata rusă se dezintegrase în unităţi 
anarhice, bolşevizate, care devastau, prădau, ucideau, 
iar cadrele ofiţereşti îşi pierduseră autoritatea. Decretul 
leninist asupra pământului nu rămăsese fără ecou în lumea 
strâmtă dintre Prut şi Nistru.  Ţăranii voiau pământ, dorinţă 
legitimă, dar nu mai aşteptau cadrul legal, juridic, prin care 
aceasta să se materializeze.  Aşa că prădau la rându-le,
conacele, luau vitele şi uneltele agricole, într-un cuvânt 

36 Idem.
37 Duiliu Zamfirescu, Momente grave în politica externă, în 

Îndreptarea, III, 340, 2/4 ian. 1920, p. 1.
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spoliau. Lenin însuşi constata cu satisfacţie că ţăranii din 
Akkerman intraseră încă din aprilie 1917 cu plugurile în 
moşiile nobililor.  Iar emisarii lui tainici – cei mai mulţi 
fără vreo legătură cu agricultura – încurajau dezordinea, 
răspândind manifeste incendiare împotriva „ocupanţilor 
români” care ar fi venit să ia pământul ţăranilor38. Sfatul 
Ţării a încercat să pună  ordine în acest haos social şi „să 
nu lase ca pământurile să se ia cu japca”. Dar compoziţia 
lui eterogenă şi profesional (mulţi avocaţi, medici, ingineri, 
ofiţeri, contabili, învăţători, funcţionari,studenţi),  şi etnic, 
şi politic, provizoratul mandatului deputaţilor, apartenenţa 
lor la partide politice diferite, au împiedicat o acţiune  
coerentă.  Egalitarismul de peste Nistru îşi spunea şi în 
acest loc cuvântul, deputaţii social-democraţi sau minoritari  
(demagogi foarte vocali) impunând chiar la 2 decembrie 
1917 împărţirea pământului fără răscumpărare, celor care 
îl lucraseră, adică „norodului muncitor”39. Practic, statul 
expropria pământul şi-l dădea apoi în arendă. „Instrucţiile 
agrare” din 21 februarie 1918 îmblânzesc acest radicalism, 
lăsând marilor proprietari o treime din moşie dacă ea nu 
trecea de 600 de deseatini (circa 610 ha – n.n.) sau doar un 

38 N. Iorga transcria cu înfrigurare în jurnalul său: „În 
Basarabia, proclamaţii tipărite la I. I. Pinkensohn, din Bălţi, 
cheamă lumea să «iasă la drum», căci «Basarabia piere», ocupată 
de români, de «bandele» despotului naţional, Regele român, cu 
consimţământul trădătorilor patriei noastre, Sfatul Ţerii, care vin să  
puie la jug pe «ţeranii liberi, smulgându-li pământul» ca «să-l dea 
din nou boierilor»” (Memorii, ed. cit., p. 252).

39 Decizia Congresului ostaşilor moldoveni de la Chişinău din 
20 octombrie 1917 fusese şi mai categorică: „Tot pământul este 
proprietatea poporului. Moşiile mănăstireşti, bisericeşti, ale statului, 
ale domeniilor coroanei şi cele particulare, vor fi trecute poporului 
(muncitor de pământ) fără  îndemnitate. Proprietatea particulară 
asupra pământului este desfiinţată.” (Petre Cazacu, Moldova dintre 
Prut şi Nistru. 1812-1918, ed. cit., p. 293).
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sfert dacă  depăşea această suprafaţă, niciunul neavând voie 
să aibă mai mult de 1000 ha.. Dar demagogia, dorinţa de a 
intra în graţiile „norodului” afectează şi această încercare 
de conciliere a membrilor cuplului social productiv.  În    
comitetele pământeşti de   voloste (= plasă) care urmau să 
judece diferendele dintre proprietari şi ţărani nu intra nici 
un reprezentant al celor dintâi. 

Poziţia Comisarului General român e una dintre cele 
mai ingrate. Era el însuşi partizanul reformei agrare (regele 
Ferdinand o anunţase din aprilie 1917 – şi efectul  declaraţiei 
lui asupra ţăranilor în uniformă fusese extraordinar – iar 
Parlamentul o  promulgase în iunie cu 130 de voturi 
pentru şi doar 14 contra), dar o vedea posibilă pe baza 
despăgubirii în bani. Rămânea şi în problema socială fidel 
spiritului său clasic, care respingea extremele, preferând 
armonia, concilierea contrariilor în numele interesului 
naţional. Împăcare impusă energic, prin argumente 
raţionale. Marilor proprietari (P. Sinadino, D. Semigradov, 
V. Anghel, M. Glavce, Cavalioti-Schoerer ş.a.) le vorbeşte 
aspru, adresându-se inteligenţei şi conştiinţei lor.Trebuiau 
să înţeleagă imperativele momentului, care le impunea 
concesii.  Un stat nou, democratic,  nu se putea  clădi pe 
temelia inechităţii sociale.  Era coarda pe care o apăsase 
cu succes, la Iaşi, în fulminantul lui discurs parlamentar 
în favoarea reformelor din 9 iunie 1917, prietenul său 
din tinereţe Barbu Ştefănescu-Delavrancea40. Acesta 

40 Mare orator, Delavrancea a ştiut să ralieze mari proprietari 
la cauza reformei, apelând la conştiinţa lor de  neam: „Am văzut pe 
marii latifundiari, ca Mihail Cantacuzino, Cantacuzino-Paşcanu şi 
prinţul Basarab-Brâncoveanu, nu numai consimţind la reducerea şi 
fărâmiţarea proprietăţilor lor, dar stând în fruntea primelor rânduri şi 
îndemnând pe toţi la jertfă pentru patrie şi neam. Asemenea oameni 
ştiu să-şi poarte numele lor, cum îl găsim în cronicele Moldovei 
şi a Munteniei, cu  cinste şi cu strălucire. [...] Şi, desigur, trebuie 
să ţinem socoteală de numele lor. Asemenea podoabe sunt ca nişte 
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recoltase aplauze frenetice şi din partea reprezentanţilor 
latifundiarilor. La Chişinău, o aristocraţie multicoloră etnic 
judeca mai pragmatic. În ochii ei Comisarul care cerea 
dispariţia latifundiilor era pasămite un bolşevic; urmarea 
acestei înţelegeri eronate a fost constituirea unei comisii 
numeroase plecate la Iaşi să-i ceară capul41.  

De o coborâre în „Basarabia profundă” n-a putut fi, 
probabil, vorba, dat fiind scurtul răgaz (o lună, o lună şi 
ceva) petrecut de „Comisar” peste Prut. Înainte de a se 
adresa ţăranilor, trebuiau lămuriţi cei care se exprimau în 
numele lor. Un freamăt de iacobinism bântuia în Sfatul 
Ţării, iar Duiliu Zamfirescu, ca  politician un conservator 
demofil, dar iubitor de ordine şi legalitate, iar ca om un 
temerar, gata mereu să-şi apere ideile şi demnitatea şi pe 
„câmpul de onoare” (a avut în viaţă 5 dueluri, iar apropiaţii 
îl porecliseră Duelius Superbus!), nu înţelegea să-şi plece 
capul. Aşa că le-a vorbit, mărturiseşte el, şi mai aspru 
osii de fier împrejurul cărora s-a învârtit neamul  românesc.” În 
continuare, vorbea persuasiv inimilor acestora: „S-a pomenit de 
la această tribună, că dacă s-au unit partidele, că dacă proprietarii 
s-au îndurat să facă marea jertfă pe care o fac, pricina e spaima de 
revoluţia de mâine. Nu, domnilor. Aceasta ar fi o nouă nedreptate. 
Că vor fi fost influenţaţi de revoluţia rusească, de reformele ce se 
pregătesc în Anglia, de spiritul democratic din Franţa, admit. Dar 
sub această influenţă, eu văd mai mult inima bunilor români, cari 
sunt în stare să rupă de la dânşii şi să dea celor săraci şi împovăraţi. 
(Aplauze îndelung prelungite).  Şi aceasta e bine să o ştim, să o 
preţuim şi să-i aducem cinstea cuvenită. Nouă, care dăm cuvinte 
în loc de pământ, nu ne este iertat să batjocorim pe cei cari dau 
pământ în loc de cuvinte. (Aplauze frenetice. Bravo!)” Apud Ioan 
Adam, Panteon regăsit. O galerie ilustrată a oamenilor politici 
români. Editura 100+1 Gramar S. A., Bucureşti, 2000, p. 146, 149.

41 Iorga, ale cărui relaţii cu Duiliu Zamfirescu nu erau dintre 
cele mai amicale,  consemna la Iaşi, în 1 martie 1918: „Duiliu 
Zamfirescu ar fi nemulţumind lumea prin atitudinea lui.” (Memorii, 
ed. cit., p. 309). De reţinut condiţionalul!

ÎN BASARABIA ■ 37



„directorilor” (Ciugureanu, Pelivan, Cristi), avertizându-i 
că „a servi democraţia nu însemnează a linguşi pe 
Robespierre”. După o asemenea replică, e posibil ca aceştia 
să-l fi socotit un „reacţionar”. Important este că dacă 
latifundiarii conservatori nu erau animaţi decât de dorinţa 
de ordine (impusă la o adică  manu militari)  şi de păstrare 
a proprietăţilor, „iacobinii” au înţeles  justeţea punctului 
său de vedere şi şi-au temperat radicalismul, adoptând 
la 3 martie 1918 măsuri conforme spiritului  de echitate 
socială. Discursul „directorilor” n-a rămas însă nici el fără 
ecou în conştiinţa celui care-i dojenea. Crusta ideologică 
junimistă a plesnit, iar scriitorul care în tinereţe îi trimitea 
lui Maiorescu epistole antisocialiste, antigheriste, s-a simţit 
atras în Basarabia nu de conservatori, ci de „socialiştii 
intelectuali” care, animaţi de „un suflu de adevărat 
patriotism românesc  subordonează chestiunea economică, 
chestiunii naţionale”. Va mai adăuga, deci, acestei 
pătrunzătoare constatări o concluzie logică: „Pe aceştia se 
poate pune temei.”

Interesantă, contradictorie, este perspectiva asupra 
ţăranilor. În Romanul Comăneştenilor ei întrupau al doilea 
pol al societăţii româneşti, iar dacă boierimea i se păruse 
bolnavă de scepticism, cosmopolită, în ţărănime văzuse 
un rezervor de „energie virulentă” şi o păstrătoare  a 
„calităţilor specifice ale rasei”. România a înaintat, credea 
el, împinsă mai cu seamă de „firea puternică a ţăranilor”. 
Într-o scrisoare din 6 aprilie 1889 către Iacob Negruzzi 
sublinia aceeaşi notă de energie şi virulenţă ţărănească, 
în care i se părea a descoperi, precum Mircea Eliade mai 
târziu, reminiscenţe dacice: „La noi, ţăranul e mai vânjos, 
mai flegmatic, se luptă mai de-a dreptu cu pământu; 
sângele dac ce i-a rămas în vine, iernele grele, nevoile ce 
le-a îndurat i-a păstrat un oarecare caracter de sălbăticie, 
condiţie neapărată oricărui neam de viitor.”42

42 Duiliu Zamfirescu, Opere, VIII, ed. cit., p. 94.
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Dar dincolo de Prut? „Câmpul contrastelor” pe care-l 
afla şi acolo îi alimenta o stare de perplexitate.  În Sfatul 
Ţării, al doilea grup ca pondere era cel al „ţărănimii 
moldoveneşti”. Grup condus de  un fanatic arhitect rutean, 
Ţiganko, „şef” care „nu ştie o boabă românească” şi compus 
din ţărani care „nu ştiu o boabă rusească”. Neaşteptata 
asociere îi provoacă stupefacţie şi temeri cu bătaie lungă: 
„Această bizară apropiere de oameni e semnul caracteristic 
al locului şi dovedeşte o stare de lucruri îngrijorătoare.

E oare cu putinţă ca tocmai elementul de baştină al 
poporului nostru, ţăranul moldovean, să fie atât de lipsit de 
conştiinţa naţionalităţii sale încât să se facă  instrumentul 
unui vocativ ca d. Ţiganko, care face opoziţie sistematică 
guvernului Basarabiei şi politicii României, lucrând pentru 
alipirea la Ucraina?  Sunt lucruri incredibile!” Uluirea 
– provizorie – pe care o trăieşte „Comisarul” nu-i inhibă 
activismul. Ştie că paradoxala situaţie e rezultatul politicii 
de rusificare, de înăbuşire a conştiinţei naţionale pe care o 
practicase ţarismul. Înţelege cu durere că rădăcinile ei sunt 
de găsit în lipsa de cultură, în blocarea accesului la cartea 
românească. Ca atare, propune strategii pe termen lung: 
„Noi nu putem întârzia nici un moment activitatea noastră 
culturală în Basarabia. Naţionalizarea şcoalelor, institutelor 
şi stabilimentelor de tot felul, activitatea extraşcolară; 
infiltrarea cu orice preţ în sufletul ţăranului a noţiunii de 
patrie comună; propaganda la sate, prin biserică; publicarea 
cărţilor şcolare în text cirilic şi latin – iată cea dintâi datorie 
a noastră.” Pentru ieşirea din impasul economic şi social 
miza pe ţărani: „Ţăranul trebuie să plătească pământul43. 

43 Este soluţia care s-a impus logic şi în stânga, şi în dreapta 
Prutului. Proprietarii au fost despăgubiţi de stat la preţuri mici. C. 
Garoflid sublinia că „preţul unui hectar expropriat abia reprezenta 
arenda lui pe un an” (v. Regimul agrar în România, în Enciclopedia 
României, vol. I, Statul, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, 
p. 584). Încasarea datoriilor agricole ale noilor proprietari a durat 
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Când i se va dovedi că plata se face cu încetul, cu o mică 
dobândă şi o mică amortizare anuală; când conducătorii se 
vor adresa cugetului său curat, simţului său conservator 
de proprietar rural şi-i vor proba că a lua degeaba averea 
altuia este nedrept şi necinstit, – el va înţelege, fiindcă are 
bun-simţ. Dar aceasta trebuie să se facă numaidecât.” Cel 
care l-a cântat pe baciul Micu  în romanul În război, iar în 
Îndreptări i-a glorificat pe ţăranii ardeleni, descoperă peste 
Prut un tezaur inestimabil şi-l arată cu un frison de mânie: 
„Aceasta este comoara pe care ne-o aduce Basarabia: 
ţăranul român lipit de glie.”

Galeria servitorilor naţiunii. Un mic tezaur, până acum 
neştiut, sunt şi articolele zamfiresciene despre Basarabia. 
Sunt în aceste pagini îndelung cenzurate docte consideraţii 
juridice, diplomatice şi economice, notaţii polemice, 
pulsaţii memorialistice, instantanee reportericeşti, stampe 
etnografice, revelaţii politice de culise ce aruncă o lumină 
vie asupra unei epoci zbuciumate.  Încredinţate tiparului 
la puţine zile de la Unirea din 27 mart. / 9 apr. 1918, ele 
alcătuiesc, cred, prima Descriptio Basarabiae din literatura 
română interbelică. Valoarea ei documentară şi literară 
e sporită de galeria portretelor de oameni politici oferită 
posterităţii de un prozator exersat în arta de a suprinde 
laconic dominata psihologică a unei personalităţi. A desena 
cu fraze şi a colora cu vorbe e de altminteri o preferinţă 
mărturisită încă din nuvela Amintiri din vremuri (1881). 
S-a abandonat acestei plăceri în scânteietoarele lui Amintiri 
din cariera diplomatică (1914, 1915), scrise cu o vervă 
bonomă, cordială, iertătoare cu „subiecţii” abordaţi, dar şi 
în acidele Portrete secrete din 1914, à la Procopius, pictate 
cu umoare neagră, devastatoare. 

Din observarea de-aproape a lumii politice 
mult şi s-a oprit ulterior printr-o lege de conversiune adoptată la 19 
aprilie 1932, când prim-ministru era Nicolae Iorga.
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basarabene n-au rezultat imagini ample, acumulând 
detalii caracterologice în cascadă, ca acelea din caietul cu 
încuietoare în care se defula un mizantrop, ci mai curând o 
suită de siluete desenate cu luciditate şi rafinament. Sunt 
în cuprinsul lor preţioase detalii fotografice, amănunte 
surprinzătoare, încă necunoscute, despre oamenii Unirii. 
Memorialistul îi contemplă cu o notă de detaşare care 
sporeşte impresia de obiectivitate, de evocare imparţială.  
Nu e un fragment de umanitate uniformă, previzibilă, 
cântând pe o sigură voce. Sunt oameni cu temperamente 
diferite, cu ambiţii şi proiecte diferite, setoşi de popularitate 
şi putere, suspectându-se şi „lucrându-se”  între ei nu 
fiindcă s-ar urî, ci fiindcă au convingerea că soluţia 
fiecăruia este cea bună, singura capabilă să scoată la liman 
o lume răvăşită de o prelungită anarhie.  Par uneori nişte 
liceeni dornici să se impună „profesorului” în detrimentul 
colegilor. Discret, retras surâzător în spatele şevaletului, 
portretistul lor nu insistă asupra detaliilor dezavantajoase 
în posteritate. Sugerează, nu zice de-a dreptul: „Trec peste 
intrigile şi bănuielile ce se ţeseau între domniele lor, şi 
care, toate se vărsau în jiletca mea”. Ar fi putut spune cum 
Sfatul Ţării n-a acceptat ca la tratativele de la Bucureşti şi 
Buftea să fie trimis Ioan Pelivan, pe care comilitonii lui 
îl considerau prea filoromân, sau că un cărturar eminent 
ca Pavel Gore, primul orăşean care a arborat tricolorul 
românesc pe casa lui din Chişinău, era ţinut în posturi 
secundare, că profesorul Iustin Frăţiman, abia ieşit din 
închisorile ruseşti, avea aceeaşi soartă. În dreapta Prutului, 
la Iaşi, Iorga le ştia pe toate şi le nota vindicativ în Memorii. 
Zamfirescu  n-o face! Este un meliorist. Ştie că oamenii 
nu sunt perfecţi, dar pot năzui spre perfecţiune. De aceea 
majoritatea portretelor din galeria pe care o pictează sunt 
în esenţă simpatetice, chiar dacă autorul lor strecoară ici şi 
colo detalii acide.
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C. Stere, sosit la Chişinău în uralele mulţimii44 când 
mandatul Comisarului se apropia de sfârşit, ocupă primul 
loc în galerie. În revista lui, Viaţa românească,  Zamfirescu 
fusese în 1909 şi 1911 împroşcat cu o mulţime de note 
corosive, nimicitoare, şi cu toate acestea inamicul  de 
ieri nu-i păstrează ranchiună. (Câteva luni mai târziu, 
în octombrie, îi va susţine candidatura la Academia 
Română, confirmând astfel buna tradiţie junimistă de a 
nu amesteca literatura cu politica. Se ştie că Maiorescu a 
sprijinit „naturalizarea” lui Dobrogeanu-Gherea, cu care 
polemizase anterior.) Succintul portret pe care i-l dedică 
debutează sub semnul celui mai franc elogiu: „adăpat la 
izvoarele celei mai bogate culturi, cu speciale cunoştinţe de 
drept constituţional, d-sa părea creat pentru Sfatul Ţării, iar  
acesta pentru d. Stere”. Nu sunt cuvinte de convenienţă, 
simplu omagiu protocolar. Contemporanii care credeau 
că Duiliu Zamfirescu  ar fi dispreţuit „mărunţişurile vieţii 
noastre culturale”, „instituţiile şi viaţa noastră de toate 
zilele”45 primesc în acest început de panegiric o clară 
dezminţire. „Boierul” dădea de înţeles că ştia că Stere era 
din 1903 profesor de drept constituţional la Facultatea de 
Drept din Iaşi (poate că avusese în mână şi Introducerea în 
dreptul constituţional a acestuia), că-şi dovedise „specialele 
cunoştinţe” în 1914, când fusese raportor al Camerei 
deputaţilor pentru revizuirea Constituţiei şi părerea lui s-a 

44 N. Iorga, adversarul înverşunat al lui C. Stere, e nevoit să 
constate: „Lui Stere i s-a făcut la Chişinău o primire de rege, cu 
muzică, defilare de trupă şi gardă de onoare.

Omul poate aduce, ca şi amicul său Marghiloman, foloase 
astăzi. Dar pentru nimic în lume n-aş fi vrut să bat cărările lui!” 
(Memorii, ed. cit., p. 334).

45 Camil Petrescu, Ultimul Lascarid, în Duiliu Zamfirescu 
interpretat de.... Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic, 
note şi bibliografie de Ioan Adam, col. Biblioteca critică, Editura 
Eminescu, Bucureşti, 1976, p. 38, 39.
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impus la vot. Reproşurile – politicoase, dar ferme – nu 
sunt de evitat.  Avea dreptate Zamfirescu când afirma că 
speră „ca latura dublă a naturii sale, egoismul şi lipsa de 
autocritică nu-l va îndemna să facă din Basarabia un cuib 
de agitaţii viitoare şi un fief politic”? Da şi nu. Stere era, în 
multe planuri, un egolatru ambiţios. Dar nu unul fără spirit 
autocritic! Îşi vădise statornic capacitatea autoanalitică 
în eseurile intitulate Din carnetul unui solitar pe care 
începuse a le scrie din 25 mai 1915. Ba şi mai devreme, 
dacă luăm în consideraţie Spovedania din 1908, în care 
sunt rânduri edificatoare ca acestea: „După origine «fecior 
de bani gata», deprins să mă cred, până la vrâsta de 32 ani, 
asigurat pentru toată viaţa, petrecând între 18-28 ani, anii 
când se formează un om, în condiţiuni cu totul anormale, 
n-am putut câştiga gustul afacerilor, n-am nici simţ practic, 
nici respectul banului. În împrejurările acestea, adesea 
numai prin creditul pe care l-am putut căpăta în piaţă prin  
purtarea mea  şi cu ajutorul prietenilor, mă pot descurca.”46  
Nici acuza că ambiţiosul Stere şi-ar dori să devină „şef de 
guvern” în Basarabia nu stă întru totul în picioare. Dacă 
cenzura vremii   n-ar fi intervenit, ciumpăvind textul 
zamfirescian, am fi avut, poate, motive pentru a subscrie la 
ea.  În absenţa pasajului respectiv nu putem afirma decât că 
la începutul lui aprilie Stere era ales preşedinte al Sfatului 
Ţării. (Şef de guvern devenea însă dr. Petru Cazacu, omul 
lui de încredere...)

Predecesorul său la conducerea Sfatului Ţării a fost Ion 
Inculeţ. Şi portretul acestuia, tot sumar, dar reţinând detalii 
privind statura şi ţinuta („înalt şi blond”, „ras şi tuns”) e 
construit în jurul unei constante psihologice esenţiale: „D. 
Inculeţ este un bărbat echilibrat (s.m.), cu marea calitate 
sufletească de a apropia pe oameni între dânşii, în loc de 

46 C. Stere, Spovedanie. Către oamenii cinstiţi, în Liberalul, 
IX, 22, 27 mart. 1908, p. 1.
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a-i învrăjbi.” Cei care l-au cunoscut confirmă exactitatea 
intuiţiei lui Zamfirescu. Gherman Pântea, un „director” 
foarte apropiat de Inculeţ, îl definea în termeni asemănători: 
„La 21 noiembrie 1917 se deschide Sfatul Ţării, organ 
care avea să vorbească în numele Basarabiei şi să decidă 
soarta ei. Preşedinte al acestui Parlament a fost ales în mod 
unanim Ion Inculeţ. El întrunea toate calităţile pentru a 
ocupa această mare demnitate. Era calm, abil, împăciuitor, 
şi mai cu seamă extrem de răbdător.”47 Născut, conform 
actelor, în 5 aprilie 1884, deci sub semnul berbecului 
belicos, ţinea prin firea lui mai curând de  Zodia Cumpenei. 
Echilibra religia cu ştiinţele exacte ca unul care absolvise 
cu note excelente Şcoala teologică din Chişinău, urmând 
apoi cursurile  Facultăţilor de fizică şi matematică din 
Dorpat (azi Tartu, în Estonia – n.n. I. A.) şi din Petersburg, 
absolvite cu diplomă de gradul I. Omul vorbea româneşte, 
dar scria ruseşte. Fusese socialist rus şi devenise ţărănist 
basarabean. (Va ajunge liberal influent.) Se pronunţase 
iniţial pentru aderarea la o republică rusească, dar ajunsese 
ulterior promotorul unirii (cu condiţii!) cu România. 
Perfectul acrobat a protestat telegrafic – la 6 ianuarie 1918 
– împotriva intrării trupelor româneşti în Basarabia, dar 
într-un toast ţinut la Iaşi, la finele lunii următoare, invoca 
logica elementară care ar duce la unirea cu fraţii din dreapta 
Prutului. Teribil amestec de contrarii care ar fi meritat mai 
multă atenţie din partea lui Duiliu Zamfirescu. Şi nu numai 
a lui!48

47 Ion Constantin, Ion Negru, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, 
părinte al mişcării naţionale din Basarabia, ed. cit., p. 265.

48 Aceeaşi plasare sub semnul echivocului l-a marcat şi în clipa 
finală. A murit la 19 noiembrie 1940, lăsând viitorimii o enigmă: 
a fost un atac de cord sau o sinucidere? Nu avea decât 56 de ani şi 
părea construit dintr-un material trainic. Nu exclud a doua ipoteză. 
România Mare, la făurirea căreia contribuise şi el, încetase să 
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Antipodul preşedintelui Sfatului Ţării este 
vicepreşedintele Pan[telimon] Halippa: „pe cât este d. 
Inculeţ de ras şi tuns, pe atâta este d. Halippa de pletos şi 
bărbos; pe cât este cel dintâi de nalt şi de blond, pe atâta este 
cel de-al doilea de puţin şi de brun”. În Halippa,  îndrumător 
de conştiinţe şi director al Cuvântului moldovenesc, 
memorialistul întrezăreşte  un frumos exemplar din nobila 
stirpe a „himericilor” din care făcea parte şi el însuşi. Îl 
admiră deci, fără nicio rezervă, pe jurnalistul patriot: „D-sa 
vorbeşte şi scrie româneşte ca noi. De aceea se şi găseşte 
în fruntea gazetei celei mai populare din Basarabia, care, 
scrisă cu litere cirilice, pătrunde peste tot şi contribuie la 
deşteptarea conştiinţei naţionale”.  Mai cald încă se referă 
la poet: „D. Halippa mai este şi poet, atunci când gândurile, 
ostenite de proza gazetăriei şi de grijile Camerei, se 
îndreaptă către visuri. Şi cine a visat, fără ca fantasmagoria 
inexistenţei să ia ritmul versului, iar din fundul dorinţelor 
să iasă Muza, copila din flori a Idealului?” Şi omul care, 
învingându-şi prejudecăţi şi resentimente personale, a 
propus şi a sprijinit candidatura academică a lui Coşbuc, 
face o premoniţie pe care lunile următoare o vor confirma: 
„La domnia-sa, probabil, se va gândi Academia Română, în 

existe, Basarabia fusese iarăşi înhăţată de colosul din Est. Molotov 
protestase când Germania şi Italia garantaseră noua frontieră 
română de pe Prut, iar Consiliul Comisarilor Poporului pregătea în 
secret o lovitură militară în nord-estul României. S. K. Timoşenko 
şi G. K. Jukov, primul fiind comisarul poporului pentru apărare, 
celălalt, şeful Marelui Stat Major, specificau – ca misiune urgentă 
a Frontului de Sud-Vest – „lovituri puternice împotriva României 
din raioanele Cernăuţi şi Chişinău cu scopul imediat – distrugerea 
flancului de nord al armatei române şi ieşirea pe aliniamentul 
râul Moldova, Iaşi.” (Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea 
Nistrului (1941). O decizie controversată, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1995, p. 138). S-ar fi ajuns astfel la Carpaţi, graniţa 
sovieto-maghiară fixată în Pactul Molotov-Csáki.
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ziua în care va hotărî să rezerve un loc Basarabiei”. Chiar 
în 1918 Pan Halippa a fost ales membru al Academiei 
Române!

E de regretat că preocupat mai ales de probleme politice 
şi economice, Zamfirescu n-a extins aria portretelor, 
exersându-şi penelul şi asupra altor „personagii”. A 
făgăduit, în al doilea episod al serialului, să întârzie şi 
asupra miniştrilor din cabinetul cu care a colaborat, dar 
zgârcit la scris,  cum a fost mai toată viaţa,  nu s-a ţinut 
de promisiune.  A strecurat ici, colo, câte un detaliu, 
un epitet, o tuşă („cel mai bun român din Basarabia, d. 
Pelivan”, „inteligentul Ministru de Interne, d. Cristi”), dar 
n-a mers mai departe. Probabil că nu-i considera „naturi 
problematice”, în ochii lui se definiseră axiomatic ca „buni 
români”, iar axiomele nu mai trebuiau demonstrate. Ar fi 
instructiv să cunoaştem cum îi vedea şi pe alţii, pe Nicolae 
Bossie-Codreanu şi Pantelimon Erhan ori  pe Pantelimon 
Sinadino şi Dimitrie Semigradov,  de pildă, pe care-i 
aminteşte într-o frază mai amplă decât de obicei.  A insistat 
însă în manieră  plutarhiană, asupra două naturi paralele ce 
nu se puteau întâlni decât la infinit, date fiind credinţele 
şi opţiunile lor: arhitectul rutean Ţiganko, liderul grupului 
parlamentar ţărănimea moldovenească şi învăţătorul 
Vasile Ţanţu, fruntaş al blocului moldovenesc  majoritar în 
Sfatul Ţării. Primului i  se dedică o veritabilă „scenă de 
roman” (este termenul lui Zamfirescu!) în care prozatorul 
experimentat şi moralistul atras de  imponderabile 
psihologice, de aberaţiile firii, îşi dau mâna. „Comisarul”  
are o curiozitate de zoograf, vrea să studieze de-aproape 
„specia”. Ţiganko îi datora pare-se viaţa („l-am scăpat de 
la mare primejdie fără să-l cunosc”, scrie memorialistul, 
iar gestul său îi confirmă încă o dată cavalerismul, 
conduita elegantă faţă de adversar), dar nu dădea semne 
de recunoştinţă. Ce vor fi discutat cei doi „noaptea târziu”, 
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în franţuzeşte, desigur, Zamfirescu neştiind ruseşte, iar 
Ţiganko nicio boabă româneşte, s-a pierdut în mare parte.  
S-a păstrat însă – nealterat de ultragiile timpului – chipul 
„revoluţionarului de profesie”, al fanaticului comunist, cu 
lecturi nemistuite, capabil să-şi distrugă semenii în  numele 
unei utopii sângeroase: „un tânăr, parcă abia ieşit din 
copilărie, nalt şi uscăţiv, un tip de-al lui Dostoievski, coborât 
din cadrul romanului Souvenirs de la maison des morts, cu 
cele mai fantastice idei socialiste, aplicabile la realităţile 
vieţii, aşa cum a produs revoluţia rusă actuală o mare şi 
nenorocită pleiadă şi despre care Gorki, genialul scriitor, 
zice că ei socotesc poporul ca o materie experimentală a 
ideilor lor. Moarte, nefiinţă, dezastru militar, sărăcie lucie, 
degenerescenţă, – nimic nu-i înspăimântă”. 

Dacă Ţiganko întruchipează abaterea de la firesc, 
excesul, fanatismul  criminal care „vede idei”, dar nimiceşte 
oameni, Vasile Ţanţu, şeful blocului moldovenesc  e însăşi 
imaginea cuviinţei. E unul dintre cuvintele accentuate în 
vocabularul zamfirescian. Când vrea să califice elogios un 
personaj, la el recurge Zamfirescu. În Îndreptări, ardeleanca 
Mia, factorul regenerator al rasei, fiinţa care aducea în 
lumea de sus un „coeficient de rectitudine sufletească” 
era „filmată” astfel: „Cu pălăria elegantă, aşezată cuminte 
pe buclele fireşti ale părului, Mia nu mai era fata greoaie 
de altădată, ci parcă personificarea estetică a cuviinţei 
femeieşti”49. Aceeaşi cumpătare, aceeaşi sobrietate sunt 
descoperite cu satisfacţie şi în lumea nouă de peste Prut: 
„Când l-am văzut întâiaşi dată am crezut că intră la mine 
un plăieş de-al lui Ştefan cel Mare.  Nalt şi uscăţiv, cu o 
expresie de cuviinţă serioasă, – ca a poporului nostru cel 
adevărat, d. Ţanţu  respiră energia şi loialitatea.  Simplu 

49 Duiliu Zamfirescu, Opere, II. Romanul Comăneştenilor. 
Ediţie îngrijită, prefaţă, note, glosar de Mihai Gafiţa. Editura 
Minerva, col. Scriitori Români, Bucureşti, 1970, p. 562.
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învăţător de sat, d-sa, cu d. Buzdugan şi alţi tineri români, 
au avut intuiţia momentului şi au scos din  revoluţia 
rusească neatârnarea Basarabiei.” 

 Au realizat mai mult decât atât: au readus-o la 
matcă, la România. Vorbind în Cameră, în 25 februarie 
1918, Averescu a respins darul „Centralilor”: nu voia să 
anexeze nimic, ci aştepta „un act spontaneu”50. L-au făcut 
Pelivan, Halippa, Inculeţ, Ciugureanu, Cristi, Codreanu, 
Erhan, Ţanţu, Gurie, Stere, Cazacu, Herţa, Pântea ş.a. care 
au înţeles glasul din străfunduri al neamului. Şi poate că cel 
mai frumos omagiu care  li s-a adus vreodată este cel rostit 
de Alexandru Marghiloman în seara zilei de 27 martie 
1918, când Sfatul Ţării dăduse votul pentru Unire:

„Să ne înclinăm în faţa geniului rasei noastre care a 
permis poporului Basarabiei să-şi păstreze vie, printre 
veacuri, scânteia care la prima suflare a libertăţei a aprins 
inimile lor, şi să salutăm adânc pe aceşti oameni (arătând 
pe cei din guvern), cari fără preocupări egoiste, putând 
să rămâie  conducătorii unui stat, au voit mai bine să fie 
servitorii unei naţiuni.”51

 
 Bucureşti, 24 ianuarie – 21 februarie 2012  

 
                                     Ioan Adam

50 N. Iorga, Memorii, ed. cit., p. 299.
51 Alexandru Marghiloman, Note politice (1897-1924), vol. 3, 

Editura Institutului de arte grafice „Eminescu”, Bucureşti, 1927, p. 
460.
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Notă asupra ediţiei

Volumul de faţă reprezintă materializarea târzie a unui 
vechi proiect. În 1987, când retipăream în două volume la 
Editura Minerva publicistica literară şi politică din faza finală 
a lui Duiliu Zamfirescu, articolele din sumarul lui nu au putut 
fi menţionate nici măcar la Indicele textelor neincluse. Titlul 
celui mai important dintre ele – În Basarabia – i s-a părut de-a 
dreptul incendiar directorului de atunci al editurii, un activist 
cu studii în U.R.S.S. care răspundea la numele de Vasile Ileasă. 
În ţara în care se pretindea că nu mai există cenzură s-au făcut 
diverse presiuni pentru a „croşeta” (a se citi amputa) pasajele 
neconvenabile regimului. Privind retrospectiv lucrurile, constat 
că apărând o parte „necorespunzătoare” a operei zamfiresciene 
cu o alta admisibilă, am limitat la maximum intervenţiile în text. 
N-am izbutit  însă  a salva memorialul basarabean şi alte articole 
care aveau legătură cu acesta. 

La comemorarea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de 
către Imperiul Rus, sprijinit tacit şi de alte puteri, şi la împlinirea 
a 90 de ani de la moartea prematură a lui Duiliu Zamfirescu, 
aceste articole văd în sfârşit lumina tiparului. Este o restituire 
dreaptă, de mult necesară, prin care sunt puse în lumină aspecte 
necunoscute ale actului istoric de la 27 martie / 9 aprilie 1918. 
Personalităţi, fapte, contexte, azi enigmatice, acoperite de o 
regretabilă uitare, sunt înfăţişate în adevărul lor integral dramatic 
şi tulburător. Memorialul, scrisoarea deschisă, intervenţia 
polemică subsumabilă gazetăriei politice concură la acreditarea 
unei imagini complexe  asupra României anilor 1918 – 1921. 



Întrucât în toate cazurile nu există manuscrisele încredinţate 
zeţarului sau măcar cópii, ciorne, am reprodus textele din ziare 
şi din cărţi, fără posibilitatea unei alte confruntări. Cum Duiliu 
Zamfirescu avea cultul Daciei Traiane, al unei Românii care 
includea toate provinciile ei istorice, am socotit de cuvinţă să 
includem în cuprinsul volumului şi textele despre Bucovina 
(unul dintre ele neştiut încă zamfirescologilor), precum şi o 
confesiune testamentară: prefaţa la ediţia a V-a a Vieţii la ţară, pe 
care cenzura totalitară a amputat-o de asemenea.

Am păstrat cu grijă ortografia autorului şi particularităţile 
lui stilistice, alternanţa formelor regionale cu cele literare, a 
genitivelor în ei cu cele în ii, desinenţa de plural iele în paralel cu 
iile, dubletele sunt/sânt ş.a.

În cadrul aparatului critic am încercat să sintetizăm – în 
ordinea esenţialului – toate informaţiile de care dispunem 
referitoare la personalităţi, personaje, contexte literare, istorice, 
politice, diplomatice, semnalând, când a fost nevoie, diagrama 
părerilor lui Duiliu Zamfirescu faţă de ele.

Deoarece articolele au fost procustate ici şi acolo de cenzura 
vremii, am marcat imixtiunea acesteia cu trei puncte între 
paranteze ascuţite: <…>

Cu bucuria de a fi putut duce la capăt, după un sfert de veac, 
acest proiect de tinereţe, adresăm mulţumiri istoricului Florin 
Rotaru, directorul Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” 
şi sufletul Editurii Biblioteca Bucureştilor, care l-a îmbrăţişat 
cu promptitudine şi căldură. Încă mai nasc în România 
oameni. 

                                 I.A. 
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În Basarabia

Rezultă din informaţiuni pozitive că în una din nume-
roasele convenţii ce fac parte inte grantă din tratatul de 
pace, Puterile Centrale au recunoscut anexarea Basarabiei 
la România. Aceasta recunoaştere, deşi larvată, are o im-
portanţă capitală pentru dezvoltarea ulterioa ră a României 
de peste Prut, constituind o începere de consacrare, din 
partea Europii, a drepturilor noastre seculare. 

Am fost primul şi ultimul Comisar Gene ral în Basarabia. 
Deşi am stat puţin timp în această funcţiune, totuşi, mi se 
va recunoaş te că, printre numeroşii organizatori şi cri tici ai 
României de peste Prut, ceva ştiu şi eu. 

Basarabia actuală, ca orce ţară ieşită din revoluţie, este 
câmpul contrastelor. Acolo stau faţă în faţă elementele 
conservatoare ale po liticei ruse şi elementele demagogice 
ale so cialismului celui mai înaintat. Şi unele şi altele au 
aerul de a recunoaşte ocupaţia noas tră militară. Cred însă 
că, printre conserva tori, majoritatea este condusă pur şi 
simplu de dorinţa de ordine şi de păstrarea proprie tăţilor, 
pe când, printre socialiştii intelectuali, un suflu de adevărat 
patriotism românesc sub ordonează chestiunea economică, 
chestiunei naţionale. Pe aceştia se poate pune temei. 



Numirea d-lui Stere1 la cel mai înalt post al Basarabiei 
este datorită, probabil, faptului că, născut român basara-
bean, trăit o mare parte din viaţă în România liberă şi o 
mică parte în Siberia; adăpat la izvoarele celei mai bogate 
culturi, cu speciale cunoştinţe de drept constituţional, d-sa 
părea creat pentru Sfatul Ţării, iar acesta pentru d. Stere. Nu 
cunosc aptitudinile sale de organizator; dar spiritul critic 
cu care l-a înzestrat natura îl va ajuta, poate, să priceapă 
latura complexă a proble mei basarabene şi să dizgărdineze 
dintr-însa inutilităţile şi copilăriile, păstrând ceea ce este 
serios. Sper ca lacuna dublă a naturei sale, egoismul şi 
lipsa de autocritică nu-l va îndemna să facă din Basarabia 
un cuib de agitaţii viitoare şi un fief politic, ci, d. Stere va 
da chestiunei agrare basarabene un ca racter local, care 
nu va trece Prutul. Dacă însă ambiţia sa îl îndeamnă 
să joace un rol de mâna întâi şi lucrează să devină şef de 
guvern2 – a cărei legitimitate nu o discut  atunci ar trebui să 
părăsească Basarabia. < ... > Nici Istoria, nici Dreptul public 
internaţional nu autoriză pe ucraineni a revendica3 o pro-
vincie care a fost smulsă cu forţa de la sânul patriei-mame. 
Până la 1812, Basarabia a fost, politiceşte, românească, iar 
etnograficeşte ea a fost şi este românească de la anul 106 
până în zilele noastre. După care legi s-a alcătuit statul 
ucrainean? După legea dreptului natural, că fiecare popor 
hotărăşte el însuşi de soarta sa. Şi să nu se uite că istoria 
poporului ucrainean este mai puţin limpede decât a po-
porului basarabean care, acesta, este pur ro mânesc, în 
substratul său. După aceeaşi lege, poporul basarabean a 
hotărât, prin votul aproape unanim4 al Camerii sale, că vrea 
să se ali pească de România. 

Să nu se confunde un singur moment ocu parea militară 
a Basarabiei cu votul unirii. Când armata română a trecut 
Prutul, republi ca basarabeană era deja constituită şi recu
noscută de către republica ucraineană, prin acte publice 
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ce se găsesc în arhivele de la Kiev, precum este telegrama 
de la 27 noiem brie 1917, iscălită de Vinicenco5 şi Sulghin, 
telegramele din 12 şi din 20 decembrie 1917, prin care 
reprezentanţii Republicii Moldove neşti erau invitaţi să 
ia parte la Conferinţa de pace de la Brest-Litovsk, şi, mai 
cu seamă, procesul verbal al Consiliului Comisarilor gu-
berniali ai Ucrainei şi Basarabiei din 25 iulie 1917, în care 
se zice lămurit: „rada ucraineană centrală şi secretariatul ei 
general (adică con siliul de miniştri) se întemeiază solid pe 
principiul autodeterminărilor naţionalităţilor şi nu au nici o 
tendinţă săl calce, prin încorporarea Basarabiei în Ucraina”. 
Toate aceste docu mente trebuie să-i fie cunoscute d-lui 
Stere. 

Armata română a trecut Prutul chemată de Sfatul Ţării, 
pentru a salva Basarabia de ma ximalişti. Dacă ocupaţia 
militară întârzia încă cu două zile, nimic nu mai rămânea 
viu în no bila provincie. Sentimentul public era atât de 
unanim în această privinţă, încât chiar inami cii noştri o 
mărturisesc. 

Dacă dar Puterile Centrale au recunoscut anexarea 
Basarabiei la România6, ele au făcut un act de justiţie. Nu 
mai puţin însă, să fim mulţumiţi că am putut strecura 
aceasta ches tiune de elementară justiţie, printre intrigile 
Ucrainei actuale şi aspiraţiile Rusiei viitoare. 

După tratatul de Berlin7, ţara noastră a primit Dobro-
gea pentru bravura ostaşilor săi căzuţi la Plevna şi pentru 
hrăpirea celor trei districte din Basarabia. Ea a stat câtva 
timp nedumerită, – până ce s-a risipit melancolia nedreptăţii 
comise; apoi s-a pus pe lucru, şi, dintr-o provincie pustie, 
a făcut o ţară înflo ritoare, legând-o cu patria-mamă prin 
splen didul pod de la Cernavodă, înzestrând-o cu drumuri 
de fier şi ridicând pe malul mării, acolo unde murise 
Ovidiu, sclipitoarea Constanţă. 

Cu aceeaşi putere de creaţiune, când timpul va începe 
să tămăduiască rănile de astăzi, ne vom pune pe muncă 
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şi vom face din Basara bia un pământ românesc în toată 
puterea cuvântului, atunci când ţăranul dintre Prut şi Nistru 
îşi va redobândi conştiinţa originei sale nobile. Aici avem 
amintirile eroicului Domn al Moldovei, acela ce se scula de 
la Suceava şi bătea până la Cetatea Albă. 

În unul din numerele viitoare, vom exami na chestiunea 
pe laturea organizării interne a Basarabiei, vom face cu-
noştinţă cu figurile po litice, cu problema agrară, cu cea 
financiară, unde eminentul şi distratul meu amic, d-l M. 
Săulescu8, a luat o măsură atât de gravă. Peste tot, aci, latet 
anguis in  herba9, ca să vorbim latineşte.

II

Instrucţiile date mie de Generalul Averescu, când m-a 
trimis în Basarabia, erau clare şi precise: autonomie, pe 
baza dezvoltării simţu lui naţional; dispariţia latifundiilor, 
prin îm părţirea lor la ţărani pe baza despăgubirilor în bani; 
libera dezvoltare a naţionalităţilor şi participarea lor la viaţa 
publică, în limitele noţiunei de stat moldovenesc; orientare 
po litică pur democratică. 

Când am ajuns la Chişinău, prima mea gri je a fost, 
fireşte, să fac cunoştinţă membri lor guvernului şi să mă 
prezint Preşedintelui Sfatului Ţării. Am avut plăcerea să 
găsesc nu mai oameni tineri, o  societate binevoitoare, femei 
gentile şi, ca peste tot, foarte pasio nate. 

Lumea părea a trăi într-un echilibru nesta bil, alergând 
după locuinţe, după restauran te, după zahar şi după tălpi 
de cizme, cu pofta sălbatică de a se bucura de viaţă a oa-
menilor ce au scăpat de moarte. Aşa ceva trebuie să se fi 
petrecut pe vremea  Directo ratului10, în Franţa, când lumea, 
ieşită de sub Teroare, vrea cu orice preţ „să se amuzeze”, deşi 
guvernul era bătut la frontieră şi sfârşea prin tr-un faliment 
de stat. 
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Sfatul Directori/or (Consiliul de Miniştri) se compunea 
din 9 persoane şi anume: d. Daniil Ciugureanu11, preşedinte 
şi ad-interim la diver se ministere, după împrejurări; d. 
Vladimir Cristi12, Interne; d. Pelivan13, Externe; d. Pan teli-
mon Erhan14, Instrucţia Publică; d. Mihail Savenco15, Justi-
ţie; d. Nicolae Bossie-Codreanu16, Lucrări Publice; d. Teofil 
Ianco17, Finanţe; d. Const. Brăescu18, Război, d. Vladislav 
Podvins ki, Control. 

Ministeriul acesta era ieşit din Sfatul Ţării, care el 
însuşi este ieşit din Primul Congres militar al moldovenilor 
din întreaga Rusie19. Documentul care stabileşte organi-
zarea politi că a noului stat este un act remarcabil, atât 
ca limpeziciune de idei, cât şi ca stil, şi se inspiră de la 
izvoarele celui mai curat patrio tism românesc. Nu ştiu 
cine e autorul său; în toate cazurile, el este semnat de 
Preşedintele Congresului, căpitanul de cavalerie Cijevski20 
şi de secretarul voluntar Holban21 şi poartă data de 25 
octombrie 1917. 

Geneza acestui act ‒ şi prin urmare a între gii situaţiuni 
actuale a Basarabiei – este ur mătoarea: militarii moldoveni 
din întreaga Ru sie, profitând de principiul enunţat de 
revolu ţie, că fiecare popor are dreptul să dispună de sine, se 
convoacă în Congres şi aruncă ba zele noului stat. Ei erau în 
număr de 44 şi tot atâţi sunt şi astăzi, constituind în Cameră 
blocul moldovenesc. 

Sfatul Ţării este prin urmare creaţiunea lor şi se com-
pune din 130 membri, împărţiţi ast fel: 44 reprezen-
tanţi ai congresului militar, 30 reprezentanţi ai ţărănimii 
moldoveneşti, 10 ai partidelor şi organizaţiilor moldove-
neşti, 30 ai altor naţionalităţi şi 10 ai moldovenilor de peste 
Nistru, stabilind astfel o proporţie de 70 la sută moldoveni 
şi 30 la sută străini.

Preşedintele Sfatului Ţării era d. Inculeţ22.
Sunt fericit că d-sa a intrat în cabinetul ro mânesc ca 
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ministru a latere23 pentru Basara bia şi nu mă îndoiesc că 
va confirma buna opinie ce am putut să stabilesc în sferele 
noastre pentru d-sa. 

D. Inculeţ este un bărbat echilibrat, cu marea facultate 
sufletească de a apropia pe oameni între dânşii, în loc de 
a-i învrăjbi. Ro mân de origină, inginer de meserie, cu stu-
diile făcute pe la Universitatea din Dorpat, pe la Kiev sau 
Moscova, d-sa vorbeşte româneşte destul de bine, dar scrie 
ruseşte. Din fericire, ingineria cere mai mult cifre decât 
vorbe şi are marele avantagiu că duce la tot, á condition d’en 
sortir24. D. Inculeţ mai are un mare merit: nu e însurat, într-o 
ţară în care toată lumea se însoară cu o vervă extraordinară 
şi unde mai toate soţiile românilor sunt rusoaice sau ucrai-
niene ‒ ceea ce dovedeşte farme cul lor şi fragilitatea noastră. 
Această stare de burlăcărie permanentă, mai cu seamă în 
democraţiile revoluţionare, permite acel vivere parvo25, care 
ţine pe membrii săi la un regim vegetarian sănătos şi le 
asigură biruinţa asu pra infamei  burghezii care, la Chişinău 
mai mult decât oriunde, mănâncă foarte rar de post. 

Al doilea personagiu în Sfatul Ţării, după d. Inculeţ, era 
d. vicepreşedinte Halippa26. Aces ta este, fiziceşte, antiteza 
colegului său: pe cât este d. Inculeţ de ras şi de tuns, pe atâta 
este d. Halippa de pletos şi de bărbos; pe cât este cel dintâi 
de nalt şi de blond, pe atâta este cel de-al doilea de puţin şi 
de brun. Sufleteşte, însă, ei se aseamănă prin aceleaşi nobile 
as piraţiuni patriotice. D. Halippa şi-a făcut stu diile tot pe 
la Dorpat, dar şi le-a complectat la Universitatea noastră 
de la Iaşi. D-sa vor beşte şi scrie româneşte ca noi. De 
aceea se şi găseşte în fruntea gazetei celei mai populare din 
Basarabia, care, scrisă cu litere cirilice, pătrunde peste tot şi 
contribuie la deştepta rea conştiinţei naţionale27. D. Halippa 
mai este şi poet, atunci când gândurile, ostenite de proza 
gazetăriei şi de grijile Camerii, se îndreaptă către visuri. Şi 
cine a visat, fără ca fantas magoria inexistenţii să ia ritmul 
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versului, iar din fundul dorinţelor să iasă Muza, copila 
din flori a Idealului? La domnia-sa, probabil, se va gândi 
Academia Română, în ziua în care va hotărî să rezerve un 
loc Basarabiei. 

Al treilea personagiu este d. Ţanţu28, şeful blocului 
moldovenesc. Când l-am văzut întâiaşi dată am crezut că 
intră la mine un plăieş de-al lui Ştefan cel Mare. Nalt şi 
uscăţiv, cu o ex presie de cuviinţă serioasă, – ca a poporului 
nos tru cel adevărat, d. Ţanţu respiră energia şi lealitatea. 
Simplu învăţător de sat, d-sa, cu d. Buzdugan29 şi alţi tineri 
români, au avut intuiţia momentului şi au scos din revoluţia 
rusească neatârnarea Basarabiei. D. Ţanţu se găseşte în 
fruntea celei mai de seamă insti tuţiuni culturale, Făclia, pe 
care eu îmi pro puneam s-o ajut sub toate formele şi pe care 
o recomand d-lui Stere.

După blocul moldovenesc, grupul cel mai important din 
Cameră este acela al ţărănimei moldoveneşti, al cărui şef, 
un domn Ţiganko30, nu ştie o boabă românească, pe când 
ţăranii nu ştiu o boabă rusească. Această bizară apro piere 
de oameni e semnul caracteristic al lo cului şi dovedeşte o 
stare de lucruri îngrijoră toare. 

E oare cu putinţă ca tocmai elementul de baştină al 
poporului nostru, ţăranul moldo vean, să fie atât de lipsit de 
conştiinţa naţionalităţii sale încât să se facă instrumentul 
unui vocativ ca d. Ţiganko, care face opoziţie sistematică 
guvernului Basarabiei şi politicei României, lucrând pentru 
alipirea Ia Ucraina?! Sunt lucruri incredibile!  

În interval de o lună, domnul acesta a în cercat să pună 
guvernul în minoritate de trei ori: 1) cu ocazia votării 
instrucţiilor agra re; 2) când cu trimiterea delegaţilor de 
pace; 3) cu ocazia Convenţiei drumurilor de fier, – şi numai 
graţie înţelepciunei armonice a   d-lor Inculeţ şi Ciugureanu 
şi patriotismului tine rilor deputaţi din bloc s-a putut evita o 
criză ministerială, care ar fi fost dezastruoasă. 
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La a treia tentativă a răsturnării guvernului, din partea 
unui străin care exploata creduli tatea poporului meu 
românesc făgăduindu-i pământ pe nimic, – m-am supărat. 
Trebuie să spun că pe domnul acesta l-am scăpat de la 
mare primejdie fără să-l cunosc, şi, fiindcă eram bolnav, 
m-am crezut autorizat să-l chem la mine. Care nu mi-a fost 
mirarea când am văzut un tânăr, parcă abia ieşit din copilă-
rie, nalt şi uscăţiv, un tip de-al lui Dosto ievski, coborât 
din cadrul romanului Souve nirs de la maison des morts, 
cu cele mai fan tastice idei socialiste, aplicabile la realităţile 
vieţii, aşa cum a produs revoluţia rusă ac tuală o mare şi 
nenorocită pleiadă şi despre cari Gorki, genialul scriitor, 
zice că ei soco tesc poporul ca o materie experimentală a 
ideilor lor. Moarte, suferinţă, dezastru mili tar, sărăcie lucie, 
degenerescenţă, – nimic nu-i înspăimântă. 

Printre multele postulate ale d-sale unul m-a surprins 
prin naivitatea lui incomensura bilă: d. Ţiganko era încre-
dinţat că armata ro mână a intrat în Basarabia ca să garanteze 
toate libertăţile, uzul şi abuzul lor şi chiar pe aceea de a 
lucra pentru alipirea provinciei româneşti la Ucraina. Era 
noaptea târziu, eu aveam friguri şi cred că am violentat 
con vingerile acestui tânăr vizionar, asigurându-l că toate 
opiniile duc la un portofoliu ministerial, când cineva ştie să 
le părăsească la timp. 

Această scenă de roman îşi are partea sa de învăţăminte 
tragice. Noi nu putem întârzia nici un minut activitatea 
noastră culturală în Basarabia. Naţionalizarea şcoalelor, 
institutelor şi stabilimentelor de tot felul; activitatea ex-
traşcolară; infiltrarea cu orice preţ în sufletul ţăranului a 
noţiunei de patrie comună; pro paganda la sate, prin biserică; 
publicarea căr ţilor şcolare în text cirilic şi latin – iată cea 
dintâi datorie a noastră. Părintele Gurie31, care este autor de 
abecedar şi viceministru al cultului şi, mai mult, conduce 
lucrările pregăti toare ale viitorului sobor, să îndrepteze 
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acti vitatea preoţească în direcţia conştiinţei româ neşti la 
ţărani. 

În fine, ultimele grupuri ale Camerii, for mate de stră-
inii pământeni, sunt reprezentate de israeliţi, bulgari şi 
germani. 

Colonia evreiască32 este condusă de un comitet de 
oameni capabili, în frunte cu doctorul Slutzki şi domnii 
Königschatz Bernstein Kohn, Grossmann şi Lichtmann. 
Pentru cuvinte prea lungi de explicat, deputaţii lor se 
retrăseseră din Cameră. 

Colonia germană, foarte serios organizată, are în frun-
tea sa un om de valoare, pe d. Widmer33 din Tarutino. 
Satele germane din judeţul Akerman, bogate şi disciplinate, 
sunt gata să secondeze orice politică serioasă. De aceea 
nu încetez de a repeta că soarta Basarabiei stă în mâinile 
noastre: băgaţi de sea mă pe cine trimiteţi acolo34. 

În unul din numerele viitoare, vom exami na chestiunea 
agrară, cu care ocazie vom face cunoştinţă şi cu consiliul 
de miniştri, de unde răsare figura celui mai bun român 
din Basarabia, d. Pelivan, a d-lor Ciugureanu, Cristi, 
Bossie-Codreanu, Erhan – şi vom mai face cunoştinţă şi 
cu partidul conservator, cel ce surâde prin figura ironică a    
d-lui Sinadino35 şi înţelege prin forma ironică şi simpatică a 
amicului meu Dimitrie Nicolaevici Semigradov36. 

III37

Primesc scrisori din public,  prin care sunt întrebat, 
cu mirare şi cu stăruinţă, dacă poporul moldovenesc din 
Basarabia, cu adevărat nu ştie ruseşte.

Înţeleg bucuria ascunsă a cititorilor şi mă grăbesc a o 
întări, povestind următoarea anecdotă.

În iarna de dureroasă şi groaznică amintire a anului 
1916-17, mă găseam la Odessa şi locuiam în port. Totul 
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era îngheţat. Vârtejuri de vânt grămădeau zăpada pe la 
răspântii, aşa că, nefericiţii cărăuşi, cari veneau să încarce 
lemne sau cărbuni din vagoanele portului, se dau de ceasul 
morţii strigând la vite şi rupându-se de mijloc, să scoată 
carul din troiane. Într-o zi, aud nişte formidabile sudălmi, 
în care scăpărau dumnezeii tuturor neamurilor, în cea mai 
bună şi mai curată limbă moldovenească. Mă opresc şi mă 
uit: soldaţi ruşi. Am înţeles numaidecât situaţia şi am intrat 
cu ei în vorbă. Deodată s-au domolit.

‒ Ce-i măi băieţi?
‒ Ce să fie, coane: cu iarna asta. 
Apoi, chemând pe alţii:
‒ Ia veniţi, măi.
Erau vreo 50 de care. Mai toţi soldaţii lăsară vitele şi se 

apropiară.
‒ Un boier de la noi.
Pe când vorbeam, fericiţi şi ei şi eu, – se apropie un 

român voinic ca o cetate, aprins la faţă, cu căciula căzăcească 
trăsnită pe-o ureche şi-mi zice:

‒ Mă rog, coane, spune muscalului din vagon să nu ne 
mai încarce aşa de greu, că-i vai de măiculiţa noastră: ne 
omorâm vitele de tot.

‒ De ce nu-i spui dumneata? Eu nu ştiu ruseşte.
‒ Da par’că noi ştim! …

IV
 Chestiunea agrară

Informaţiile ce sosesc din Basarabia nu sunt bune. 
Influenţa, exercitată de mine, în sens moderator, dar cu 
orientare pur democratică, a fost înlocuită cu un desfrâu 
de făgăduieli şi de aspiraţiuni maximaliste şi au ajuns pur 
şi simplu la împărţirea proprietăţilor mari între ţărani, fără 
despăgubiri38. 

60 ■ DUILIU ZAMFIRESCU



O astfel de politică agrară este absurdă. Ţara românească 
nu poate admite ca în pro vincia suroră de peste Prut să se 
arunce să mânţa unei viitoare nebunii. Căci spoliaţiunea 
este o monstruozitate, şi economică şi morală, care duce la 
nebunie. 

Nu cunosc părerile d-lui Stere în această privinţă. Dar, 
din noua orientare a blocului moldovenesc, s-ar zice că d-sa 
evoluează către d. Ţiganko, ‒ ceea ce constituie o greşeală 
şi o vină. Dacă lucrurile stau aşa, d. Stere care a fost, poate, 
folositor actului Unirei, devine primejdios. 

Să ne explicăm. 
În toamna anului 1917 mai toate moşiile au fost devas-

tate, parte din acarete distruse, vi tele şi instrumentele 
agricole furate. Când a sosit armata română, o parte din 
inventarii a fost restituită şi fiindcă guvernul nostru cerea 
de urgenţă să se facă sămănăturile cele mai întinse, ţăranii 
s-au înţeles de-a dreptul cu proprietarii şi s-au apucat de 
lucru. Proprie tarii şi-au recumpărat cai şi unelte, încreză-
tori în restabilirea ordinei şi necesitatea unei vaste culturi 
pentru anul 1918, declarând că primesc să li se împartă 
moşiile, dacă vor fi despăgubiţi. 

Aceasta era starea de lucruri în momentul sosirei mele 
în Basarabia. 

Tocmai atunci, Sfatul Ţării lucra la aşa-zi sele Instrucţiuni 
agrare pe anul 1918, cari tre buiau să confirme oarecum 
starea lucrurilor din 1917, când guvernul provizoriu rus, în 
ve derea aprovizionării frontului, declarase toate cerealele 
ca proprietate a statului, obligând pe fiecare agricultor 
să-şi îndeplinească datoria sa de cetăţean, semănând tot 
pământul disponibil, iar, la din contra, ameninţându-l 
cu în chisoare, potrivit art. 29 din codul penal re vizuit. 
Rezultatul, în 1917, a fost o enormă cantitate de cereale şi de 
vite furnizate or ganelor de aprovizionare. Ce era mai firesc, 
mai patriotic şi mai logic decât de a continua o asemenea 
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politică şi pe anul 1918 – aştep tând ca Sfatul Ţării, în urma 
votării legii elec torale; să dea, prin viitoarea Constituantă, 
so luţiunea legală chestiunei agrare? 

În locul acestei politici sănătoase, Sfatul Ţării elaboră 
faimoasele lnstrucţiuni agrare39 din 21 februarie 1918. În 
scurte cuvinte, aces te Instrucţiuni creează un Fond agricol 
la care se vor vărsa: 1) toate pământurile arendate, 2) 
toate cele lucrate în dijmă, 3) pământurile cedate de bună-
voie, 4) acolo unde nu vor fi pământuri din primele trei 
categorii, se va ocu pa orce moşie ce se lucrează de însuşi 
proprietar, fără a se lua consimţământul acestuia. Cu alte 
cuvinte, socializarea pământului. Proprietarului i se lasă: 
o treime din întindere, dacă are mai mult decât 600; nici 
într-un caz moşia rămasă proprietarului nu va trece de 1000 
de hectare. Şi, ca vârf, lnstrucţiunile  agrare, consfinţesc 
hrăpirea pământurilor, efectuată în timpul revoluţiei – ceea 
ce înseamnă că   s-a luat proprietarului părţile cele mai bune 
din moşie; iar, ca vârful vârfului, vitele şi instrumentele 
agrare, răscumpărate cu mare trudă de proprietar, după 
intrarea armatei noastre, i se pot lua cu sila, în proporţia în 
care i s-a luat pământul, plătindu-se plugurile şi maşinele 
cu preţurile din 1914, pe când el le-a cumpărat cu preţurile 
din 1918. Este o pură necuviinţă. 

Şi, ca şi cum toate acestea n-ar fi de ajuns – Comitetele 
pământeşti cari au să judece neînţelegerile dintre ţărani şi  
proprietari se compun din 9 persoane, din cari 5 ţărani şi 
nici un proprietar. Iar cum, de fapt, aceşti cinci judecători 
care formează majoritatea, sunt înşişi ocupanţii pământului, 
adică împricinaţii – îşi poate închipui orcine ce sfântă 
dreptate avea să iasă din hotărârile Comite telor pământeşti. 

Rezultatul imediat a fost că, de unde gu vernul românesc 
aştepta un maximum de cul tură, pământul a rămas nelucrat 
şi se poate afirma că, de când e Basarabia, nu s-au făcut mai 
puţine semănături de grâu ca anul acesta. 
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La apariţia acestor Instrucţiuni agrare, pro prietarii de 
moşii au dat năvală la mine. Ali anţa centrală a proprietarilor 
din Basarabia a redactat un memoriu, pe care l-a prezentat 
şi guvernului român. 

Limbagiul pe care l-am ţinut d-lui Sinadino, care vor-
bea în numele proprietarilor, era poate cam aspru, dar era 
inspirat de necesitatea momentului, de a şti să facă  concesii. 

Limbagiul ce ţineam guvernului, d-lor Ciu gureanu, 
Pelivan şi Cristi era poate şi mai aspru, căci simţeam că 
aceşti buni români pri cepeau ei înşişi dreptele reclamaţiuni 
ale pro prietarilor, dar nu le puteau satisface, din cau za 
spiritului ce predomina în Cameră. 

E probabil că, în sufletul lor, proprietarii mă credeau 
socialist, iar guvernul mă credea conservator. Această 
probabilitate  s-a dovedit a fi o realitate, deoarece au pornit 
de la Chi şinău plângeri împotriva Comisarului General, 
ba chiar comisiuni cari au venit la Iaşi să ceară capul meu, 
conservatorii tratându-mă de bâlşivist, iar socialiştii de 
reacţionar. 

Şi unii şi alţii se înşelau. Inteligentul Minis tru de 
Interne, d. Cristi, a înţeles repede lu crurile, şi cu el toţi 
colegii săi, deoarece Con siliul de Miniştri, în şedinţa din 3 
Martie 1918, a luat hotărârile următoare: 1) să dea câte un 
loc, în toate comitetele agricole, reprezentan ţilor marilor 
proprietari, cu dreptul de vot de liberativ şi cu dreptul 
de recurs către comi tetul agricol judeţean; 2) întregul 
inventar viu şi imobil, cumpărat de marii agricultori 
după trecerea trupelor române pe teritoriul Basara biei 
să nu poată fi expropriat; 3) în curs de 2 săptămâni, să se 
prezinte regulamente amă nunţite asupra arenzii anuale, a 
termenului şi mijloacelor de a o încasa şi asupra distri buirei 
sumelor între marii proprietari. 

Se poate zice că acesta era primul act de guvernare 
serioasă pe care-l făcea ministrul Ciugureanu, care act da 
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satisfacere marilor proprietari şi spiritului de echitate în 
sine. D-l Sinadino, care se găsea la Iaşi, în aştep tarea d-lui 
Marghiloman, se declara satisfă cut şi pornea înapoi la 
Chişinău, cu ceilalţi colegi ai săi, făcând, probabil, reflecţii 
asupra Caracterelor lui La Bruyère, pe care ar fi fo lositor să 
le citească mai multă lume. 

Trăim în vremuri atât de ruşinoase, ca târ guială de 
suflete, încât e bine să se ştie că nu toată lumea îşi pleacă 
capul sub sabie. A servi democraţia nu însemnează a linguşi 
pe Robespierre.

În unul din numerele viitoare, vom examina 
modalitatea împroprietărirei şi mijloacele financiare de 
care putem dispune.

V
Concluzie

România din stânga Prutului, încorporată prin actul 
din 27 Martie 1918, are o însemnă tate atât de mare pentru 
viitorul ţării noastre, încât covârşeşte aproape toate celelalte 
inte rese din teritoriile ocupate. 

Noi am expus cu cea mai desăvârşită nepăr tinire starea 
lucrurilor din Basarabia.

O ţară cu o întindere de 42 mii kilometri pătraţi sau 4 
milioane şi 200 mii hectare, din cari numai 3 la sută este 
neroditor; cu o popu laţie de 2 milioane 800 mii locuitori; cu 
o cli mă moderată şi o calitate de pământ de mâna întâi, în 
care toate culturile sunt cu putinţă, de la grâu până la orez 
şi bumbac (prin văile Prutului şi litoralul Mării Negre); care 
pro duce, în mijlociu, 200.000 vagoane de cereale, din care 
poate exporta exact jumătate; unde viţa de vie se cultivă 
cu atât de mare succes, încât Basarabia singură produce 
atâta vin, cât ţara românească întreagă; unde creşterea vi-
telor este mai dezvoltată decât în România; unde fructele, 
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tutunul, viermii de mătase se cultivă cu îngrijire şi succes; 
unde industria morăritului este, comparativ, mai dezvoltată 
decât la noi; o asemenea ţară este o grădină. 

Singurul mare defect al pământului Basarabiei este 
că, neavând piatră, nu are şosele. Drumurile, în interior, 
se urmează, prin văi adânci şi dealuri înalte, pe locul 
desfundat de ploi, ceea ce face că transporturile devin 
câteodată imposibile. 

În acest pământ locuieşte un popor care, de baştină, 
este popor românesc. Alături de dân sul şi adesea ori peste 
dânsul s-au aşezat şi alte naţii cari, ajutate de administraţia 
ru sească, au căutat să-l deznaţionalizeze. Dar, aici, ca peste 
tot pe unde a trecut  coloniza rea romană, cu caracterul 
său agricol, ‒ dragos tea de pământ a asigurat păstrarea 
neamului nostru în frontierile ţării şi în cuprinsul lim bei, 
cu acea neclintită statornicie a legionaru lui, pe care nimic 
n-a învins-o. 

Aceasta este comoara pe care ne-o aduce Basarabia: 
ţăranul român, lipit de glie. 

Am fost, cred, destul de limpede în expu nerea faptelor. 
Nu am părtinit pe nimeni, ci am arătat lucrurile în lumina  
adevărului. Am spus ţăranului că nu poate lua pământul 
cu hapca şi am spus proprietarului că nu poate spera să-şi 
păstreze latifundiile. 

Ţăranul trebuie să plătească pământul. Când i se va 
dovedi că plata se face cu încetul, cu o mică dobândă şi o 
mică amortizare anuală; când conducătorii se vor adresa 
cugetului său curat, simţului său conservator de proprietar 
rural şi-i vor proba că a lua degeaba ave rea altuia este 
nedrept şi necinstit, – el va înţelege, fiindcă are bun-simţ. 
Dar aceasta  trebuie să se facă numaidecât. Demagogia po-
litică care exploatează şi construieşte pe pământul luat gratis 
trebuie să înceteze. 

Cu aceste rezerve, guvernul ţării româneşti nu poate 

ÎN BASARABIA ■ 65



să facă altă politică în Basarabia decât cea de astăzi. Ea 
trebuie să se întemeieze pe elementele culte ale poporului, 
pe fiii ţăranilor care ştiu ce rudenie apropiată îi leagă de 
ţăranii de pe malul drept al Prutului şi de cei de pe malurile 
Milcovului, şi de cei de pe malurile Ol tului, cari, cu toţii, 
se coboară de la legiona rii şi colonii pe cari divinul nostru 
împărat i-a înconjurat în valul său de apărare. O ştiu ţăranii 
basarabeni, că doar pe pământul lor au o staţie de drum de 
fier care se numeşte Traianval40.  

Valul lui Traian este astăzi Nistrul. 

*     *     *
Aceste adevăruri fondamentale trebuiesc aşezate pen-

tru ca actul unirii să se poată aplica, în liberă dispoziţie 
sufletească, din amândouă părţile. 

Aliniatul al 2-lea al art. 11 din Actul unirii zice: 
„Basarabia, unindu-se ca fiică cu mama sa România, 

Parlamentul român va hotărî convo carea neîntârziată a 
Constituantei, în care vor intra proporţional cu populaţia 
şi reprezentan ţii Basarabiei, aleşi prin vot universal, egal, 
direct şi secret, spre a hotărî împreună cu to ţii înscrierea în 
Constituţie a principielor şi a garanţielor de mai sus”. 

Printre garanţiile de mai sus,  iată ce găsim: 
„Basarabia îşi păstrează autonomia provin cială, având 

un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe viitor prin vot universal, 
egal, direct şi secret, cu un organ împlinitor şi  administraţie 
pro prie”. (art. 2). 

Ceea ce însemnează autonomie complectă, cu minister 
şi administraţie aparte ‒ şi ceea ce eu aprob.

Dar mai găsim şi următoarele: 
„Sfatul Ţării actual rămâne mai departe, pentru 

rezolvirea şi realizarea reformei agra re, după nevoile şi 
cererile norodului; aceste hotărâri se vor recunoaşte de 
guvernul român”. 
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Vasăzică, pe când Sfatul Ţării actual, ieşit din volcanul 
revoluţiei, fără a avea nici un carac ter reprezentativ legal, 
îşi rezervă dreptul să rezolve, singur, reforma agrară, fără 
nici un amestec din partea României ‒ Basarabia ia parte 
la Constituanta românească, prin repre zentanţii săi, în care 
Constituantă se vor re zolvi nu numai garanţiile de mai sus, 
ci şi alte chestiuni, printre cari, probabil aplica rea reformei 
agrare din ţara românească. Prin urmare, pe când noi nu 
avem nici un drept să ne amestecăm în rezolvirea reformei 
agrare din Basarabia ‒ aceasta se amestecă în rea lizarea 
reformei agrare de la noi. 

Dar, mai grav e faptul că d. Prim-Ministru Marghi-
loman, vorbind la Bârlad de modalita tea votului universal, 
a lăsat să se înţeleagă că s-ar putea cere revizuirea art. 57 din 
ac tuala nouă Constituţie, aşa că viitoarea nouă constituantă 
s-ar alege tot după actuala lege electorală – ceea ce ar da 
loc la <…> aceas ta: că, pe când Basarabia ar face alegeri 
cu sistemul larg, universal, noi am face alegeri cu sistemul 
cenzitar. 

Pentru ca Actul Unirii, pregătit în pripă, să rămână 
viabil, trebuie să punem în concor danţă atât legea noastră 
electorală, cât şi refor ma agrară, cu cele din România de 
peste Prut – sau viceversa.

Ceea ce s-a făgăduit, trebuie să se aducă la îndeplinire. 
Nu ne mai putem întoarce îna poi, sub pedeapsă de a rătăci 
drumul. 

În Îndreptarea, I, 18, 5 mai 1918, p.1; 24, 11 mai 1918, 
p. 1-2; 29, 17 mai 1918, p. 2; 31, 19 mai 1918, p. 1; 43, 2 iun. 
1918, p.1.

Semnat: Duiliu Zamfirescu. La episodul al V-lea se 
adaugă şi titulatura: Membru al Academiei Române.
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NOTE

1 – Constantin Stere (1/13 iun. 1865, Cerepcău, jud. Soroca – 26 
iun. 1936, Bucov, jud. Prahova), ideolog, profesor, jurist, om politic 
şi scriitor. Născut în Basarabia într-o familie de moşieri, s-a apropiat 
încă din vremea  studiilor liceale de mişcarea narodnicilor. Arestat de 
poliţia ţaristă, a fost deportat în 1886 în Siberia, unde a stat până în 
primăvara lui 1892. După eliberarea din surghiun, a trecut Prutul şi 
s-a stabilit la Iaşi. În capitala Moldovei a absolvit cursurile Facultăţii 
de Drept. A frecventat şi aici cercurile socialiste, fiind unul dintre 
fondatorii societăţii studenţeşti Datoria ce-şi propunea să contribuie 
la „ridicarea nivelului cultural al poporului”. A debutat ca  publicist 
la Munca, ulterior colaborând la Evenimentul, Evenimentul literar 
şi Adevărul, Lumea nouă, Arhiva, L’indépendance roumaine ş.a. 
Îndepărtându-se progresiv de socialişti, s-a apropiat compensatoriu 
de liberali. În 1901 era deja deputat. În 1906 înfiinţează împreună 
cu Paul Bujor revista Viaţa românească, pe a cărei copertă era 
menţionat ca director. În publicaţia ieşeană, devenită repede prima 
revistă a ţării, publică studii, comentarii, eseuri pe teme economice, 
sociale şi politice (Socialdemocraţie sau poporanism?, „Foametea 
constantă” şi chestia agrară, Fischerland, Ţară de latifundii) prin
care-şi dezvăluie aptitudinile de doctrinar al poporanismului, 
articole de critică literară (Henrik Ibsen, Contele L. N. Tolstoi, 
„Europa” pentru un călător român din 1825 ş. a.), note polemice 
acide semnate cu pseudonimul colectiv Nicanor & comp., în care 
a fost vizat după 1909 şi Duiliu Zamfirescu. Prietenia cu I. I. C. 
Brătianu i-a facilitat ascensiunea politică şi profesională: prefect de 
Iaşi, preşedinte al Clubului liberal, profesor universitar, rector al 
Universităţii ieşene (1913 – 1916). 

La izbucnirea primului război mondial se pronunţă – ca 
basarabean, victimă a ţarismului – pentru intrarea în război de 
partea Germaniei, văzând în victoria Rusiei prologul desfiinţării 
României ca stat. Rămas în Bucureşti după luptele nenorocoase din 
primele luni ale conflagraţiei, scoate între 1 septembrie 1917 – 12 
noiembrie 1918 cotidianul Lumina, în coloanele căruia este prezent 
aproape zilnic. Plecat în martie 1918 la Chişinău, cu aprobarea 
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premierului Al. Marghiloman, a avut o contribuţie eminentă la 
adoptarea de către Sfatul Ţării, în 27 mart./9 apr., a hotărârii de 
unire a Basarabiei cu Patria-Mamă. În dimineaţa zilei aurorale a 
rostit în Sfatul Ţării un vibrant discurs care a înălţat conştiinţele şi 
a înmuiat decisiv reticenţele unor deputaţi: „Înfundat în temniţele 
Siberiei de către un despot mă întorc astăzi pe pământul ţării mele 
în strălucirea libertăţii pe care aţi cucerit-o prin sângele dv. Suntem 
chemaţi astăzi să luăm o hotărâre istorică, pentru care ne trebuie 
cuget şi o conştiinţă curată. Voinţa de fier a istoriei a pus pe umerii 
dv. o răspundere, pe care n-o puteţi înlătura. Nimeni altul decât 
dv. nu poate şi n-are dreptul de a vorbi în numele Basarabiei. Noi 
suntem chemaţi la aceasta de acel proces elementar care sfărâmă 
Bastiliile şi creează o viaţă nouă: aici ne-a adus revoluţia noastră. Aţi 
aprins o făclie care a ars toate pergamentele feudale, care a nimicit 
toate privilegiile de castă, rămânând un popor care se întemeiază 
numai pe ogor şi pe muncă intelectuală. Astăzi noi decretăm dreptu-
rile poporului suveran. […] Gândiţi-vă că nu este vorba numai de 
dv., ci şi de copiii voştri, de cei ce vă vor urma. Vă vor ierta ei oare 
când vor şti că părinţii lor au dat cu piciorul în dreptul şi fericirea 
copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor lor? Nici o bănuială să nu vă 
clatine sufletul.  […] În numele copiilor şi al conştiinţei dv. vă spun 
să vă faceţi datoria neclintit, fără a privi la dreapta sau la stânga, ci 
numai la viitorul urmaşilor, căci numai aşa veţi câştiga iertarea faţă 
de istorie pentru păcatele care s-au săvârşit”. 

Revenirea liberalilor la putere înseamnă pentru el începutul 
unor noi zile grele. „Trădătorul” e destituit din învăţământ, neaccep-
tat ca membru al Academiei Române (în pofida sprijinului cavaleresc 
pe care i l-a acordat Duiliu Zamfirescu), arestat. Apropiat apoi de 
naţional-ţărănişti (care-i asigurau locul de senator de drept), nu 
acceptă dictatura de catifea a lui Iuliu Maniu. În 1929 demisionează 
zgomotos din partid, justificându-şi gestul printr-un text dramatic: 
Documentări şi lămuriri politice. Preludii: Partidul Naţional
Ţărănesc şi „cazul Stere”. Ultimii ani şi-i petrece dictând romanul-
frescă În preajma revoluţiei  în care G. Călinescu descoperea „o mare 
poezie sociologică”, „un patos extraordinar” în evocarea priveliştilor 
siberiene, „o percepţie halucinatorie a singurătăţilor virgine”.

„Numirea” la care face aluzie Duliu Zamfirescu a fost de fapt 
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alegerea lui C. Stere ca preşedinte al Sfatului Ţării, funcţie pe care a 
deţinut-o între 2 aprilie – 25 noiembrie 1918.

2 – C. Stere nu a devenit şeful unui guvern basarabean. La 
propunerea lui, Petre Cazacu (n. 6 oct. 1873, Chişinău – d. aug. 
1956, Bucureşti) a fost ales preşedinte al Consiliului Directorilor, 
exercitându-şi atribuţiile între 6 apr. – 25 noiembrie, acelaşi an. 
Componenţa guvernului său este indicată de el însuşi în opera 
lui capitală: „I. Costin, Interne; Şt. Ciobanu, Instrucţie Publică; E. 
Catelly, Agricultură; N. Codreanu, Lucrări publice; Gh. Grosu, 
Justiţie (înlocuit mai târziu prin I. Pelivan); V. Chiorăscu, Comerţ 
şi Industrie; I. Gherman, Control; P. Cazacu, preşedinte şi Finanţe” 
(Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812–1918, ed. cit., p. 322).

Biografia lui Petre Cazacu se aseamănă în multe puncte cu 
aceea steristă, ceea ce explică lunga prietenie a celor doi. Petre 
Cazacu a făcut studii liceale la Chişinău, urmând ulterior cursurile 
Seminarului Teologic din acelaşi oraş. Urmărit tenace de poliţia 
ţaristă pentru activitatea lui revoluţionară, a trecut şi el Prutul când 
avea 22 de ani şi s-a înscris la Facultatea de Medicină din Bucureşti. 
La absolvire a fost repartizat ca doctor de plasă în Moldova, unde 
a îmbinat munca de medic cu aceea de publicist şi istoric avizat în 
problematica social-economică şi politică din Rusia. Ascensiunea 
lui profesională şi ştiinţifică e confirmată de numirea sa ca inspector 
al regiunii sanitare Iaşi, director general al Serviciului Sanitar şi 
secretar general al Ministerului Sănătăţii. După Unire a fost de mai 
multe ori ales ca senator de Bălţi. 

Aria de investigaţie a publicistului se extinde progresiv: 
Medicul rural (1906), Cum trebuie să ne păzim de friguri (1908), 
Asigurările muncitoreşti (1912), Pelagra (1913), Staţiunea sanitară de 
la Clazomene (1914). În paralel, se devotează spaţiului originar. În 
O sută de ani de robie (1912) a analizat componentele politicii de 
rusificare a populaţiei de peste Prut prin intermediul şcolii, armatei, 
colonizărilor. „Sub stăpânirea Rusiei – nota publicistul – nu a existat, 
nu există şi nu se permite să existe nici o şcoală moldovenească. 
Limba moldovenească, introdusă în liceu şi seminar, ca studiu al unei 
limbi străine, a fost exclusă mai târziu şi nu se mai preda nicăieri”. 
Retrospectiva secularei  robii ţariste se încheie cu tonalităţi profetice 
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pe care timpul le va confirma: „Ruşii serbează acum jubileul de o 
sută de ani de stăpânire materială asupra Basarabiei. Sufletul ei însă 
nu-l au şi nu-l vor avea. La serbarea ruşilor, moldovenii n-au parte 
decât de durere tăcută, adâncă. Întreg neamul românesc ia parte 
la această durere şi nu pierde nădejdea că şi Basarabia, şi neamul 
românesc vor avea să-şi, la rândul lor, serbeze şi ei ziua izbăvirii. 
Istoria se repetă aşa de des şi maximă istorică rămâne: a fost 
Vavilonul, a fost împărăţia lui Alexandru Macedon, va veni timpul 
să se zică şi de alte împărăţii: «au fost!»”.

Când C. Stere a retrecut Prutul, Petre Cazacu l-a urmat cu 
devotament. Ca prim-director şi director de Finanţe a întocmit 
primul buget al Basarabiei şi s-a ocupat de spinoasa problemă a 
convertirii rublelor în lei. Comentatorii activităţii sale (printre 
ei Vasile Harea) au sesizat o înclinaţie spre patriotism local (la 
îndemnul lui C. Stere i-ar fi interzis lui Onisifor Ghibu să tipărească 
ziarul România nouă într-o tipografie românească şi n-ar fi 
acceptat sugestia aceluiaşi de a-i înlocui în serviciile basarabene pe 
funcţionarii ruşi plecaţi peste Nistru cu refugiaţi transilvăneni). 

După deplina integrare a Basarabiei în Regatul Român, P. 
Cazacu a demitizat un instrument propagandistic rusesc care 
începuse să câştige aderenţi în dreapta Prutului: aşa-numitul 
zemstvo. Analiza operată de el în Instituţia publică numită «zemstvo» 
în cadrul statului absolutist rusesc şi în cadrul statului român 
din timpurile noastre (Institutul de arte grafice şi editura „Viaţa 
Românească”, Iaşi, 1921) a fost un model de investigaţie economică 
şi sociologică. Demistificării vechiului imperialism rusesc i-a 
urmat una aplicată celui de stil nou: Leninism sau troţkism (1924). 
În timpul tratativelor româno-sovietice de la Viena, desfăşurate 
între 27 martie – 2 aprilie 1924, dr. Petre Cazacu a participat ca 
expert, aducând împreună cu Gherman Pântea şi Anton Crihan 
argumente edificatoare asupra caracterului românesc al provinciei 
de peste Prut. Acelaşi obiectiv l-a urmărit şi în volumele Moldova 
dintre Prut şi Nistru. 1812 – 1918  (1924),  Câteva date din istoria 
Basarabiei (1925, retipărită în 1926 în engleză, franceză şi italiană), 
Zece ani de la Unire: Moldova dintre Prut şi Nistru. 1918 – 1928 
(1928), Emigranţii de peste Prut în România (1941) şi Pourparles et 
discusssion diplomatiques au sujet de la Bassarabie (1944).
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3 – Trimitere directă la pretenţiile formulate de V. Golubovici, 
preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Ucrai-
nene, care a solicitat Berlinului ca la tratativele de pace dintre 
Centrali şi România să participe şi o delegaţie ucraineană. Aceasta ar 
fi prezentat  revendicări teritoriale, subliniate de Daniel Ciugureanu 
(premierul moldovean în funcţie) în şedinţa Sfatului Ţării din 16 
martie 1918: „Stăpânind o parte importantă din malul Mării Negre, 
în partea occidentală a cărei se găseşte marele centru economic – 
portul Odesa, şi cu care este strâns legată toată Basarabia de Sud, 
guvernul Ucrainei socoate că orice schimbare a graniţei ruso-
române, mai cu seamă în părţile ei de Nord şi de Sud, calcă adânc 
interesele politice şi economice ale republicei ucrainene.

Având în vedere că acum o parte însemnată din Basarabia este 
ocupată de armatele române şi chestiunea cui va aparţine în viitor ar 
putea fi obiect de discuţiune la Conferinţa de pace de la Bucureşti, 
guvernul Republicii Poporane Ucrainene socoate discutarea şi 
hotărârea acestei chestiuni posibilă numai cu participarea şi acordul 
reprezentanţilor guvernului ucrainean” (Apud Petre Cazacu, 
Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812 – 1918, ed. cit., p. 311).

Interesant este că Rumcerodul, organul revoluţionar bolşevic 
filorus, a protestat şi el împotriva politicii „imperialiste şi 
antidemocratice” a Kievului care pretindea anexarea Basarabiei. 
„Democratică” ar fi fost, în optica lui, alipirea teritoriului cu pricina 
la Rusia sovietică…

Pretenţiile ucrainene au fost respinse de guvernul Al. 
Marghiloman. Argumentaţia notei de răspuns prezentată de 
acesta în 12 iunie 1918 coincide în mai multe puncte cu aceea 
zamfiresciană:

„1. Basarabia n-a fost anexată de România, după cum afirmă 
nota ucraineană, ci s-a unit cu Patria-Mamă, şi anume pe baza unei 
hotărâri care a fost luată aproape în unanimitate de Sfatul Ţării, 
de Adunarea naţională şi legislativă a Republicii Moldoveneşti 
din Basarabia. Această adunare porneşte de la voinţa naţiunii, are 
deci aceeaşi origine ca şi Rada centrală ucraineană şi reprezintă 
ca şi Rada o putere suverană, cu dreptul de a lua hotărâri pentru 
popoarele din Basarabia, care sunt tot atât de definitive ca cele ale 
Radei pentru popoarele Ucrainei.
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2. Guvernului român nu-i este cunoscut că în Basarabia ar 
exista o regiune în care populaţia ar fi declarat că este ucraineană 
şi care ar fi cerut alipirea la Ucraina. Guvernul român este 
convins că nu este nici în intenţia Radei Centrale, nici în intenţia 
guvernului ucrainean să instige şi să menţină în Basarabia agitaţii 
şi mişcări ale minorităţilor diferitelor naţionalităţi, împotriva 
marii majorităţi române. Ucraina însăşi este un stat care cuprinde 
diferite naţionalităţi, care se găsesc în minoritate faţă de majoritatea 
ucraineană, tot aşa cum este cazul în Basarabia faţă de majoritatea 
română. Este apoi un fapt incontestabil că dincolo de Nistru se află 
o populaţie română numeroasă asupra căreia Basarabia românească 
şi prin urmare şi România de azi ar putea ridica aceleaşi pretenţii ca 
şi Ucraina cu privire la rutenii din Basarabia.

3. La ridicarea noilor ei pretenţii, Rada a uitat că, cu ocazia 
păcii de la Brest-Litovsk, Ucraina n-a ridicat nici un fel de pretenţii 
asupra teritoriului  ori populaţiei Basarabiei, că ea s-a privit pe sine 
ca un stat perfect separat, de care ea este separată prin Nistru, care a 
fost totdeauna vechea graniţă a Moldovei şi după 1812 graniţa ruso-
basarabeană. Basarabia este din punct de vedere istoric şi etnic un 
teritoriu românesc, care a aparţinut principatului Moldovei, de la 
întemeierea ei în sec. al XIV-lea până în ziua în care, în 1812, a fost 
răpit de Rusia ţaristă.

4. Guvernul Ucrainei a declarat, la 19 ianuarie 1918, generalului 
Coandă, care a fost primit la Kiev ca reprezentant al României, 
că guvernul democratic nu face nici o opoziţie ca Basarabia să 
se unească cu România, dacă aceasta este voinţa Basarabiei, şi a 
adăugat că ea va acorda sprijinul său acestei uniri.” (Apud Mircea 
Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul getodac la statul român unitar, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 571).

4 – La şedinţa decisivă a Sfatului Ţării din după amiaza zilei de 
27 martie 1918 au participat 125 de deputaţi, 13 fiind absenţi. Votul 
s-a desfăşurat deschis, la vedere, timp de trei ore, 86 de deputaţi 
pronunţându-se în favoarea Unirii, 3 împotrivă şi 36 s-au abţinut.

5 – Vladimir Kirilovici Vinicenko (1880 - ?), scriitor şi om 
politic ucrainean. Lider al Partidului Social-Democrat Muncitoresc 
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Ucrainean, al Radei Centrale (parlamentul) de la Kiev şi al Directo-
ratului care se pronunţau pentru independenţa Ucrainei.

6 – Formulare ipotetică specifică unui diplomat! Zamfirescu 
nu era pe deplin convins că Centralii chiar recunoscuseră 
„anexarea Basarabiei la România”. Deşi Al. Marghiloman declarase 
în 27 martie în Sfatul Ţării că „Puterile Centrale ne-au dat toate 
asigurările în  privinţa Basarabiei”, lunga lui experienţă diplomatică 
îi impunea o salutară rezervă. De fapt, Pacea de la Bucureşti semnată 
de premier la 24 apr./7 mai 1918 prevedea înrobitoare convenţii 
economice, cedarea Dobrogei în favoarea Bulgariei, rectificări de 
frontieră pe Carpaţi, demobilizarea armatei române. Acesteia i se 
mai lăsau doar 8 divizii cu efective de pace, însumând 20.000 de 
infanterişti, 3200 de cavalerişti şi 9000 de artilerişti. I s-a îngăduit 
însă României păstrarea în Basarabia a două divizii de infanterie 
şi două de cavalerie, cu efective de război, ca „trupe de ocupaţie”, 
prevedere care putea fi socotită ca o recunoaştere indirectă (larvată, 
scria Zamfirescu) a Unirii.

7 – Tratatul de la Berlin a fost elaborat în cadrul Congresului 
internaţional desfăşurat în capitala Germaniei între 1/13 iun. – 1/13 
iul. 1880. Printre clauzele lui figurau recunoaşterea independenţei 
României şi a drepturilor ei asupra Dobrogei. Judeţele Bolgrad, 
Cahul şi Ismail din sudul Basarabiei (retrocedate Moldovei prin 
Tratatul de la Paris din 1856) erau realipite Rusiei.

8 – Mihai N. Săulescu (1861 – 1929), economist şi om 
politic conservator, profesor universitar la Facultatea de Drept 
din Bucureşti, ministru de finanţe în guvernul lui Alexandru 
Marghiloman. Anterior refuzase să facă parte din cabinetul gene-
ralului Averescu. Lui îi va adresa Zamfirescu o Scrisoare deschisă…, 
publicată în Îndreptarea, I, 76, 14 iul. 1918 şi una privată. Ambele 
erau legate de chestiunea delicată a preschimbării rublelor ruseşti cu 
leii româneşti, Vezi infra, p. 106-113. 

9 – Şarpele se ascunde în iarbă (lat.).

10 – Directoratul a fost o formă de guvernământ existentă 
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în Franţa între 26 octombrie 1795 şi 9 noiembrie 1799. Cei cinci 
Directori (titlu echivalent celui de ministru) conduceau treburile 
statului cu ajutorul celor două Camere, care adoptaseră la rândul lor 
titulaturi deosebite: Consiliul Bătrânilor (Le Conseil des Anciens), 
care reunea seniorii sau senatorii şi Consiliul celor Cinci-Sute (Le 
Conseil des CinqCents), practic o adunare a deputaţilor. În exterior, 
Directoratul a dus o politică ofensivă, purtând războaie contra 
Austriei (campania din Italia) şi Angliei (expediţia din Egipt), în 
care s-a afirmat generalul Napoleon Bonaparte. Pe plan intern, 
Directoratul a avut de confruntat o gravă criză financiară, o corupţie 
masivă şi două tentative de lovitură de stat. Sfârşitul regimului s-a 
datorat lui Napoleon Bonaparte care în înţelegere cu un grup condus 
de Sieyès a instaurat Consulatul.

11 – Daniel Ciugureanu (n. 1885, Şirăuţi, Jud. Hotin –  d. 
19 mai 1950, Turda, jud. Cluj), medic şi om politic profund 
implicat în actul unirii Basarabiei cu România. Lider al Blocului 
moldovenesc din Sfatul Ţării. A făcut parte, alături de Ioan Pelivan, 
Pantelimon Halippa şi Ştefan Ciobanu, din delegaţia care a dus la 
Iaşi documentul care consfinţea Unirea. Ca prim-ministru al celui 
de-al doilea guvern al Republicii Democratice Moldoveneşti şi-a 
exercitat atribuţiile cu competenţă. În această calitate a notificat – în 
11 februarie 1918 – guvernelor german şi austro-ungar declaraţia 
de independenţă a ţării sale: „Guvernul Republicii Moldovei – 
constituită pe teritoriul situat între Prut şi Nistru – are onoarea 
să aducă la cunoştinţa Guvernului Imperial (Imperial şi Regal) 
că prin actul de la 24 ianuarie st. v. al Parlamentului Moldovei – 
numit Sfatul Ţării – Republica Moldovei, care până la 24 ianuarie 
1918 a făcut parte din Federaţia celorlalte Republici, constituite pe 
teritoriul fostului imperiu rus, sa proclamat independentă. Guvernul 
Republicii Moldovei roagă Guvernul Imperial (Imperial şi Regal) să 
ia notă de această declaraţie şi să recunoască existenţa Republicii 
Moldovei ca stat independent având o suveranitate naţională 
absolută. Rugăm Inaltul Guvern Imperial (Imperial şi Regal) de a 
binevoi să răspundă Guvernului Republicii Moldovei, la Chişinău 
şi să recunoască Republica Moldovei ca stat suveran şi independent. 
Guvernul Republicii Moldovene, doritor să ia parte la tratativele 
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de pace între Puterile Centrale şi guvernele din Petrograd şi Kiev, 
a trimis, la 5 ianuarie 1918, reprezentanţii săi la Brest-Litovsk, care 
au fost însă împiedicaţi de maximalişti (bolşevici) şi n-au putut 
părăsi teritoriul Republicii Moldovene. De-atunci comunicaţiile cu 
nord-vestul Rusiei sunt întrerupte. Chişinău, 11 februarie st. vechi. 
Ss. Preşedintele Consiliului de Miniştri, dr. Ciugureanu, Ministru 
al Afacerilor Străine, Pelivan.” (Apud Ion Constantin, Ion Negrei, 
Gheorghe Neagu, Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din 
Basarabia, ed. cit., p. 203). 

În perioada 9 apr. 1918 – 30 nov. 1919 Daniel Ciugureanu a 
fost ministru fără portofoliu, din partea Basarabiei, în guvernele 
Al. Marghiloman, C. Coandă, I. I. C. Brătianu şi Arthur Văitoianu. 
A combătut alegaţiile cercurilor  velicoruse şi filosovietice care 
acţionau la Paris în  volumul Problema rusă faţă de interesele 
europene şi române (Chişinău, 1920). 

Arestat la 5/6 mai 1950, la Turda, a făcut un atac cerebral 
în duba care-l transporta la penitenciarul Sighet. O stradă din 
Bucureşti îi poartă astăzi numele.

12 – Vladimir Cristi (n. 4 iul. 1882, Uskova, gubernia Moscova – 
d. ? în Gulag), jurist şi om politic, descendent al unei familii boiereşti 
moldovene care nu şi-a uitat originile româneşti. Absolvent în 1907 
al Facultăţii de Drept din Moscova. Interesat de o bună gospodărire 
a proprietăţilor pe care le avea, a urmat apoi cursurile Academiei de 
Agricultură din Montpellier, frecventând de asemenea instituţii de 
învăţământ cu profil similar din Franţa, Germania, Rusia. Întors în 
Basarabia, deţine succesiv funcţii de răspundere în cadrul aparatului 
administrativ: membru al Consiliului Medical al Zemstvei din 
Orhei (1909), judecător de pace onorific (1911), mandat exercitat 
timp de 3 ani, membru al Comitetului de viticultură şi vinificaţie 
din acelaşi judeţ (1912). Omul care părea sortit unei existenţe 
tihnite, prospere, à la Zaharia Trahanache, intră în vâltoarea 
primului război mondial, care îi schimbă total traiectoria. În 
septembrie 1914 era deja împuternicit al Zemstvei din Basarabia cu 
atribuţii considerabile în acordarea de asistenţă medicală ostaşilor 
bolnavi şi răniţi din întreaga Rusie; la 1 august 1915 e avansat 
ajutor al şefului Detaşamentelor Principale ale Crucii Roşii Ruse, 
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dovedind energie şi spirit organizatoric, calităţi care-i aduc ordinul 
imperial Sf. Ana, gradul III. Revoluţia burgheză rusă din februarie 
1917 îi oferă noi prilejuri pentru a se distinge. La 6 martie 1917 era 
ajutor al comisarului gubernial al Guvernului Provizoriu pentru 
Basarabia, prezidând în iunie 1917 Congresul comisarilor judeţeni 
din provincie. Acelaşi guvern îi conferă calitatea de membru al 
Comitetului Executiv Gubernial. 

Surprinzător pentru un aristocrat, el evoluează spre stânga 
social-democrată, devenind membru al Sovietului ţăranilor şi 
lucrătorilor din Chişinău. Ca ajutor al comisarului gubernial are un 
însemnat aport la respingerea revendicărilor teritoriale ucrainene 
şi la consolidarea autonomiei Basarabiei. Împreună cu Pantelimon 
Erhan şi un delegat al comitetului ostăşesc protestează la 25 iulie 
1917, la Kiev, împotriva pretenţiilor anexioniste ale Radei şi 
guvernului ucrainean. Cum acestea erau împărtăşite de Guvernul 
Provizoriu de la Petrograd, se deplasează în frumosul oraş nordic, 
pătrunde (cu sprijinul soldaţilor moldoveni din regimentele de 
gardă) în Palatul de Iarnă şi-l abordează îndrăzneţ pe verbiosul 
Aleksandr Kerenski. Memoriul prezentat acestuia, însoţit de o hartă 
etnografică a Basarabiei întocmită de Alexis Nour şi de o hartă din 
secolul al XVII-lea în care Basarabia figura ca parte integrantă a 
Moldovei istorice, îl determină pe Kerenski să recunoască „dreptul 
de autodeterminare şi autonomie federală a Basarabiei”, considerată 
subiect egal cu Ucraina. Revenit pe plaiul natal, e rând pe rând 
comisar gubernial, deputat în Sfatul Ţării, membru al Comisiei de 
luptă contra anarhiei, al Comisiei de declaraţii şi statute, în fine, 
ministru de Interne în cabinetul lui Pantelimon Erhan.

Întrucât Republica Democratică Moldovenească nu avea forţe 
militare capabile să stăvilească acţiunile prădalnice ale unităţilor 
ruseşti bolşevice, pleacă (alături de Ioan Pelivan) în decembrie la Iaşi 
pentru a obţine ajutor militar din partea reprezentanţilor Antantei. 
Demersuri fără rezultat. Solicită atunci ajutorul guvernului român, 
cerând ca un regiment ardelenesc să-i fie pus la dispoziţie. Doleanţă 
aprobată. Dar regimentul este atacat prin surprindere în gara 
Chişinău de unităţi bolşevizate, dezarmat, iar unii dintre ostaşi 
– omorâţi. Teroarea „Frontotdelului” ameninţând să paralizeze 
activitatea instituţiilor statului, Cristi se duce în ianuarie din nou 
la Iaşi, cerându-i lui I.I. C. Brătianu ajutorul armatei române. Ca 
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urmare, diviziile române trec Prutul şi pun capăt debandadei roşii. 
Ministru de Interne şi în guvernul lui Daniel Ciugureanu, constituit 
la 19 ianuarie 1918, face parte din delegaţia Sfatului Ţării care i-a 
înmânat regelui Ferdinand I Declaraţia de unire a Basarabiei cu 
România. În 11 aprilie, acelaşi an, este delegat pe lângă Ministerul 
Afacerilor Străine al României. Buna impresie pe care i-a făcut-o lui 
Duiliu Zamfirescu a contat probabil şi în ochii generalului Averescu. 
V. Cristi a intrat în Partidul Poporului, formaţia averescană 
asigurându-i locuri de deputat şi senator (chiar prim-vicepreşedinte 
al Senatului!) în Parlamentul României. N. Iorga, care îl aprecia şi el, 
l-a numit secretar de stat în guvernul său de „tehnicieni”, portofoliu 
pe care l-a deţinut între 16 ian. – 6 iun. 1932. Deprins de acum cu 
flexibilităţile politice din dreapta Prutului, migrează spre Uniunea 
Agrară a lui C. Argetoianu. În timpul dictaturii regale a lui Carol 
al II-lea este numit primar al municipiului Chişinău (19 septembrie 
1938), membru al Consiliului Superior Naţional al Frontului 
Renaşterii Naţionale. În 1944 se refugiază în Austria, lucrând (el, 
marele proprietar) ca muncitor la o fermă agricolă. Interceptat 
de N.K.V.D. pe când încerca să intre în legătură cu C. Argetoianu 
(care se afla în Elveţia), este arestat împreună cu membrii familiei, 
dus în U.R.S.S., unde i se pierde urma într-un gulag. O existenţă 
spectaculoasă, dramatică, shakespeareană, despre care sunt furni-
zate amănunte pasionante în volumul Ioan Pelivan, părinte al 
mişcării naţionale din Basarabia, ed. cit., p. 105 – 109, 245 – 250.

13 – Ioan Gh. Pelivan (n. 1 apr. 1876, satul Răzeni, jud. Lăpuşna 
– d. 25 ian. 1954, Sighetu Marmaţiei), jurist, diplomat, strălucit om 
politic basarabean. Duiliu Zamfirescu îl socotea, pe drept, „cel mai 
bun român din Basarabia”. Nu era singurul care gândea aşa. N. Iorga 
afirma şi el că „pentru noi românii, Pelivan era toată Basarabia”. După 
absolvirea şcolii primare din sat, a făcut studii gimnaziale la Şcoala 
Duhovnicească din  Chişinău, continuate apoi la Seminarul Teologic 
din acelaşi oraş. Erau, ambele, instituţii de rusificare, de glorificare 
a „maicii Rusia”, a ţarului atotputernic, în care limba, valorile 
culturale, tradiţiile  româneşti erau dispreţuite. Fostul elev îşi va 
aduce aminte toată viaţa cum l-a admonestat pedagogul rus Popov, 
atunci când l-a surprins vorbind moldoveneşte cu un coleg: „De ce 
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behăiţi voi în limba voastră de berbec?” Însă având bune rezultate 
la învăţătură, „berbecul” primeşte din partea zemstvei guberniale o 
bursă anuală de 300 de ruble şi se înscrie în 1889 la Facultatea de 
Drept a Universităţii din Dorpat (Estonia). Constatând puternicul 
sentiment naţional al colegilor lui nemţi, polonezi, ucraineni, 
gruzini, armeni ş.a., sentiment bazat pe buna cunoaştere a valorilor 
reprezentative ale neamului lor, înfiinţează în toamna anului 1899, 
împreună cu alţi colegi, „Pământenia basarabeană”, o organizaţie 
revoluţionară secretă al cărei scop era afirmarea conştiinţei etnice. 
Urmăriţi de Ohrană (poliţia secretă ţaristă), membrii „Pământeniei” 
sunt arestaţi în 1902 şi condamnaţi la închisoare, pedeapsa cea mai 
lungă (10 luni) fiindu-i dată sufletului organizaţiei – Ioan Pelivan. 
Stagiului carceral din Dorpat şi Wenden i-a urmat deportarea la 
Arhanghelsk şi  Viatka, unde e înrolat ca soldat, deşi avea studii 
universitare. „ Pohodul” prin imperiul rusesc continuă la Kazan, 
unde e angajat ca ajutor de grefier. Revoluţia rusă din 1905 i-a dat 
prilejul de a se înapoia la Chişinău. Ca jurist, e angajat ca ajutor de 
grefier (iarăşi) la tribunal. Concomitent, îşi face legături cu boierii 
moldoveni patrioţi (Pavel Gore, Emanuil Gavriliţă, Vladimir Herţa), 
dar şi cu basarabeni refugiaţi în România (C. Stere, Zamfir Arbore), 
ultimul procurându-i cărţi româneşti, transportate peste Prut prin 
„vama cucului”. Alături de alţi cărturari basarabeni, Pelivan este 
întemeietorul Partidului Naţional-Democrat Moldovenesc, care 
avea în 1906 şi un organ de presă, ziarul Basarabia, finanţat discret, 
dar generos, de C. Stere. Viaţa gazetei, aflată pe „lista neagră” a 
oficialităţilor şi a poliţiei, n-a depăşit cu mult un an; în martie 1907 
îşi înceta apariţia, nu înainte de a publica pe pagina întâi poezia 
lui Andrei Mureşanu Deşteaptăte, române! Vizitele pe care le face, 
începând din 1906, în România îi întăresc sentimentele româneşti 
şi îi prilejuiesc întâlniri cu Nicolae Iorga. Dar constatând că este 
urmărit consecvent optează pentru o retragere strategică din linia 
întâi a vieţii publice: se stabileşte la Bălţi. Fostul redactor-şef se 
transformă în judecător de ocol, apărând pe basarabenii persecutaţi 
de autorităţi. Ceea ce, desigur, nu-i putea asigura longevitatea în 
funcţie! Conduita lui protestatară atinge în 1912, când ocupanţii 
sărbătoresc cu fast „eliberarea” Basarabiei, culmi ale îndrăznelii. 
Avocatul poartă la vedere o banderolă tricoloră cernită. Temerarul 
gest stârneşte indignarea velicoruşilor şi a vânduţilor care-l acuză de 
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spionaj în favoarea românilor, de separatism şi trădare. Mobilizarea 
în armata ţaristă nu i-a frânat avântul. Dimpotrivă, revoluţia rusă 
din  februarie 1917 i-l sporeşte. 

Clarviziunea lui politică, remarcabilă, îl ajută să acţioneze 
nu pentru integrarea obedientă în fluxul revoluţionar panrus, 
ci pentru autonomia Basarabiei pe baze naţionale. Congresul 
ostaşilor moldoveni din octombrie 1917 l-a ales ca deputat în Sfatul 
Ţării. În condiţiile în care în interiorul acestuia se confruntau 
partenerii Rusiei „democrate” cu aceia ai desprinderii de sub tutela 
Petrogradului, a renunţat (ca altădată Kogălniceanu) la şansa 
maximei ascensiuni politice, sfătuindu-şi adepţii să-l aleagă ca 
preşedinte al Sfatului pe Ion Inculeţ, care se bucura şi de simpatia 
alogenilor. Replica dată celor nedumeriţi de această opţiune este 
profetică: „la Inculeţ poate că se va deştepta conştiinţa naţională, 
adormită de ruşi, şi va merge cu noi pentru realizarea idealului”. 
Ceea ce s-a şi întâmplat!

În momentele dificile care au urmat, buna orientare, tactul 
diplomatic, luciditatea au imprimat acţiunilor Partidului Naţional 
Moldovenesc cursul care avea să ducă la independenţa Republicii 
Democratice Moldoveneşti şi la unirea ei cu România. Ministru 
de Externe, a iniţiat contactele de la Iaşi cu miniştrii Antantei şi cu 
guvernul lui I. I. C. Brătianu; apelul său a contat mult în trimiterea 
diviziilor armatei române în Basarabia, cu scopul de a opri 
prădăciunile şi samavolniciile bolşevice. 

După 27 mart./9 apr. 1918 Ioan Pelivan a făcut parte din 
delegaţiile basarabene care au participat la marile adunări naţionale 
ale românilor din Bucovina (Cernăuţi, 28 noiembrie) şi Transilvania 
(Alba Iulia, 1 decembrie 1918) care au votat pentru revenirea 
teritoriilor strămoşeşti la Patria-Mamă. Apreciindu-i patriotismul, 
cultura, abilitatea, guvernul de la Bucureşti l-a integrat în delegaţia 
română care participa la Conferinţa de pace de la Paris, deschisă la 
18 ianuarie 1919. În numeroase articole publicate în presa pariziană 
(Le Temps, Le Journal, La voix nationale, Figaro, La Victoire, La 
Patrie, L’Humanité ş.a.), în broşuri, a combătut eficient propaganda 
velicorusă şi prosovietică. Panoplia lui publicistică s-a îmbogăţit 
cu lucrări importante care au clarificat opinia publică din Franţa 
asupra situaţiei din Basarabia şi au contribuit la recunoaşterea 
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Unirii acesteia cu Ţara de către Marile Puteri. Cităm aici doar 
câteva titluri: La Bessarabie. Études historiques, ethnographiques 
et économiques (1919), L’Union de la Bessarabie à la mèrepatrie, 
la Roumanie (1919), La chronologie de la Bessarabie depuis son 
annexion à la Russie (1812) jusqu’ à la ratification de l’Union de la 
Bessarabie à la Roumanie par l’Assemblée Constituante de la Grande 
Roumanie (1919), Les droits des Roumains sur la Bessarabie au point 
de vues historique, ethnique et de l’autodétermination (1920), L’état 
économique de la Bessarabie (1920), L’image de la Bessarabie (album, 
1920), câteva dintre acestea apărând şi în versiuni englezeşti.

Întors în ţară la 20 mai 1920, Ioan Pelivan s-a îndreptat spre 
naţional-ţărănişti, fiind ales deputat în mai multe legislaturi (1920, 
1922 – 1926, 1927, 1928, 1933). Dobândise aura unui erou naţional, 
iar la 1 iunie 1936, când împlinise deja 60 de ani, a fost sărbătorit 
într-un cadru emoţionant ce depăşea limitele de partid. Refugiat 
peste Prut după ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940, a protestat 
împotriva brutalei anexiuni prin articole, monografii, evocări ale 
spaţiului natal. Cei instalaţi după 6 martie 1945 la cârma ţării de către 
autorităţile de ocupaţie sovietice l-au pus pe lista neagră. Arestat la 
8 mai 1950, la ora 3 noaptea, este încarcerat în penitenciarul de la 
Sighet, stingându-se din viaţă la 25 ianuarie 1954. La 4 aprilie 1976 
osemintele lui au fost reînhumate solemn în cimitirul Mânăstirii 
Cernica. Doarme acolo sub o lespede de marmură cu capul spre 
răsărit, iar sufletul lui mare, neliniştit, veghează dorul de reîntregire.

14 – Pantelimon Erhan (n. 1884 la Tănătari, jud. Tighina – d. 
1971, Bucureşti), profesor şi om politic de peste Prut. Ca şi alţi lideri 
politicieni basarabeni, a absolvit cursurile Seminarului Teologic din 
Chişinău. La încheierea studiilor secundare s-a înscris la Facultatea 
de Litere din Petersburg, după licenţă fiind asistent universitar 
şi profesor la Liceul principilor din oraşul de pe Neva. Opţiunile 
lui politice de stânga l-au apropiat de Ion Inculeţ, împreună cu 
care se întoarce (în iunie 1917) în Basarabia. Membru în Sovietul 
deputaţilor ţărani şi muncitori din Chişinău, apoi al Sfatului Ţării, 
în rândurile căruia a reprezentat Fracţia Ţărănească. Echilibrul 
lui diplomatic i-a atras simpatia multor deputaţi şi i-a facilitat 
cariera politică. A condus (între 16 aug. – 18 nov. 1918) Comisia 
Agrară, semn al autorităţii de care se bucura printre comilitoni. 
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Alt indiciu al prestigiului său este desemnarea lui ca Prim-
director (prim-ministru) al Republicii. A cerut ajutor militar din 
partea reprezentanţilor Antantei de la Iaşi, iniţiativă pentru care 
Frontotdelul bolşevic îl aduce în faţa „tribunalului revoluţionar” 
ca separatist. Situaţia dificilă în care se afla i-a impus o politică pe 
două fronturi. Aşa cum transilvăneanul Vaida-Voevod preconiza 
„păstrarea în foc a două oţele”, tot aşa şi Erhan şi-a acoperit 
filoromânismul, protestând telegrafic împotriva intrării trupelor 
române în Basarabia. În al doilea guvern basarabean, condus de 
Daniel Ciugureanu, a deţinut portofoliul Instrucţiei. Ca deputat, 
a votat pentru unirea Basarabiei cu Regatul Român şi a contribuit 
la elaborarea Instrucţiilor agrare (vezi infra, p. 97-104). După 
strălucitul act din 27 mart./9 apr. 1918 a fost deputat în parlamentul 
României Mari şi director general al învăţământului din Basarabia. 
În 1940 a trecut în dreapta Prutului. Telegrama din ianuarie 1918 i-a 
salvat viaţa şi i-a ocrotit bătrâneţile …

15 – Mihail Savenco, deputat ucrainean în Sfatul Ţării şi 
Director (la Justiţie) în cabinetul lui Pantelimon Erhan. După 
ce situaţia din Basarabia a evoluat în direcţia Unirii, s-a alăturat 
duşmanilor acesteia. Secundat de evreul Slonim (deputat „din partea 
Basarabiei” în „Constituanta” rusă), a acţionat la Paris – împreună 
cu Vladimir Ţiganko, Aleksandr N. Krupenski (mareşalul nobilimii 
basarabene), Alexandr Karol Schmidt (fost primar al Chişinăului) – 
pentru „salvarea Basarabiei de sub jugul românesc”.

16 – Nicolae N. Bossie –Codreanu, medic, director la Lucrări 
Publice în guvernul lui Petre Cazacu. Condamnat la moarte de 
Frontotdel, a ştiut să se ferească din calea asasinilor moscoviţi. 

17 – Teofil Ioncu (1886 - ?), inginer, membru al Comisiei 
organizatorice a Sfatului Ţării şi deputat de Hotin. În guvernul 
Pantelimon Erhan a fost ministru de Finanţe. A participat la 
Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 şi a rostit un 
emoţionant discurs de salut în numele românilor basarabeni.

18 – Const[antin] Brăescu, descendent al unei vechi familii din 
Moldova septentrională, ministru de Război, conform amintirilor 
lui Duiliu Zamfirescu. 
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19 – Congresul ostaşilor moldoveni şi-a desfăşurat lucrările între 
20-27 octombrie 1917 în casa Eparhială din Chişinău. La dezbateri 
au participat circa 1000 de delegaţi care-i reprezentau pe cei 300.000 
de militari basarabeni mobilizaţi în armata rusă. Congresul a decis 
proclamarea autonomiei Basarabiei, formarea unui parlament 
(Sfatul Ţării) al statului, organizarea armatei pe criterii naţionale, 
înfiinţarea unor unităţi moldoveneşti (cohorte şi regimente), 
realizarea reformei agrare, naţionalizarea învăţământului şi a 
corpului funcţionăresc.

20 – Vasile Cijevski (1881 - ?), căpitan de cavalerie, deputat 
de Bender în Sfatul Ţării, lider al Blocului moldovenesc. În 
şedinţa decisivă din 27 mart./9 apr. 1918 a votat pentru Unire. 
Inexperimentat politic, „rânzos”, a căzut ulterior pradă elementelor 
„autonomiste” ce făceau jocul „democraţilor”  velicoruşi. A fost 
semnatarul unui memoriu prin care se cerea ridicarea stării de 
asediu (normală atunci într-un stat ameninţat din toate părţile 
şi nevoit să lupte pe două fronturi cu bolşevicii ruşi şi maghiari), 
libertatea presei, îndepărtarea jandarmeriei, restabilirea în posturi a 
funcţionarilor ruşi demisionari, reintroducerea instanţelor judecă-
toreşti ruseşti. Memoriul redactat împreună cu Nicolae Alexandri, 
Macarie Epure, Vasile Ghenzul, Vladimir Neaga, Ioan Păscăluţă 
ş.a. a fost utilizat de emigraţia rusă la Conferinţa de pace de la 
Paris. Interesant este că toţi aceşti protestatari n-au suferit nimic 
din partea „opresorilor” români şi au trăit confortabil, în posturi 
bine plătite, sub „jugul” acestora, „raiul” egalitarist pe peste Nistru 
nesurâzându-le deloc.

21 – Ştefan Holban (n. 1 august 1886, Cărpineni, jud. Lăpuşna 
– d. ?), avocat. Absolvent al Facultăţii de Drept din Iaşi. Deputat 
în Sfatul Ţării. După Unire, a fost vicepreşedintele organizaţiei 
Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Lăpuşna. Membru al gru-
pului celor 11 membri ai Comitetului Central al Partidului Ţărănesc 
din Basarabia care s-a desprins de gruparea lui Ion Inculeţ ( înclinată 
spre colaborarea cu Partidul Naţional Liberal) şi s-au înscris în 
Partidul Ţărănesc din vechea Românie condus de Ion Mihalache. 
Deputat în Parlamentul României în  mai multe legislaturi: 1919-
1920; 1920 – 1922; 1932 – 1933.
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22 – Ion C. Inculeţ (n. 5 apr. 1884, Răzeni, jud. Lăpuşna – d. 
19 noiembrie 1940, Bucureşti), om politic basarabean, membru 
(din 1918) al Academiei Române. Itinerariul lui şcolar coincide 
în numeroase puncte cu acela al altor fruntaşi politici basarabeni. 
Cu pregătire ştiinţifică ireproşabilă, este angajat privat-docent 
(conferenţiar – n.n.) la Universitatea din Petersburg, predând 
astronomia şi matematicile. Revoluţia rusă din februarie 1917 îl 
scoate din rutina burgheză.  Orientat spre tabăra momentan învin-
gătoare, se alătură lui Kerenski, şeful guvernului provizoriu, care-l 
trimite (împreună cu alţi 40 de propagandişti) să „adâncească” 
revoluţia în Basarabia. Fostul deputat în Sovietul din Petersburg a 
avut mandat de deputat şi în Sfatul Ţării. Nu era însă purtătorul de 
cuvânt al bolşevicilor, cum afirmă Duiliu Zamfirescu, ci al eserilor 
[social-democraţii – n.n.], care se pronunţau pentru includerea 
Moldovei într-o Republică Democratică Federativă Rusă. La 21 
noiembrie 1917 este ales în unanimitate preşedinte al Sfatului Ţării, 
fiindcă ştiuse să-şi atragă simpatia minorităţilor. Echilibristica 
politică – în care se arată un veritabil expert – îl ajută să scape de 
acţiunile răzbunătoare ale bolşevicilor. Semnează ca şi Pantelimon 
Erhan telegrama prin care se protesta contra intrării armatei 
române în Basarabia, dar se pronunţă in petto, apoi şi în public, 
pentru unirea cu România. În 10 octombrie 1918 este ales membru 
al Academiei Române (l-a recomandat Petru Poni), calitate la care 
C. Stere a aspirat zadarnic. Ministru secretar de stat reprezentând 
Basarabia în guvernele Al. Marghiloman (9/22 apr. 1918 – 24 oct. /6 
nov. 1918), C. Coandă (24 oct. / 6 nov. 1918 – 27 nov. /12 dec. 1918), 
Artur Văitoianu (17 sept. 1919 – 30 nov. 1919), Al. Vaida-Voevod 
(1 dec. 1919 – 13 mart. 1920), Alexandru Averescu (13 mart. 1920 
– 2 mai 1920), se raliază definitiv liberalilor, care-i rezervă iniţial 
un post de secretar de stat (19 ian. 1922 – 29 mart. 1926), apoi 
portofoliul Sănătăţii  (22 iun. 1927 – 23 nov. 1927 şi 24 nov. 1927 – 
10 nov. 1928), al Internelor (14 nov. 1933 – 29 dec. 1933, 3 ian. 1934 
– 29 aug. 1936, aici fiind însă numai secretar de stat), vicepreşedinte 
al Consiliului de Miniştri (29 aug. 1936 – 17 nov. 1937), în fine, 
postul de ministru al Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor (27 nov. 
1937 – 28 dec. 1937).
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23 – Pentru părţile de margine (lat). Formulă diplomatică 
denumind miniştrii fără portofoliu, reprezentanţii speciali, ai 
guvernului în zonele laterale ale statului.

24 – Ce condiţia de a pleca (fr.).

25 – A trăi cu puţin (lat.).

26 – Pantelimon Halippa (n. 1 aug. 1883, Cubolta, jud. Soroca – 
d. 30 apr. 1979, Bucureşti), om politic şi scriitor basarabean, membru 
corespondent al Academiei Române. A făcut şcoala primară în 
satul natal, urmând apoi cursurile Şcolii Spirituale din Edineţ şi ale 
Seminarului Teologic din Chişinău. După o tentativă de a frecventa 
cursurile Facultăţii de Fizică şi Matematică din cadrul Universităţii 
din Dorpat, revine acasă în 1905 şi colaborează la Basarabia. Fiindcă 
a republicat în coloanele acesteia imnul Deşteptăte, române! este 
urmărit de autorităţi şi nevoit să fugă la Iaşi, unde s-a înscris la 
Facultatea de Litere şi Filozofie. În paralel cu studiile universitare 
(1908 – 1912), colaborează cu articole la Viaţa românească şi cu 
versuri la Arhiva. Reîntors la Chişinău, fondează bisăptămânalul 
Cuvânt Moldovenesc (1913), tipărit cu litere chirilice. Începând din 
august 1914, publicaţia are şi un supliment literar cu acelaşi titlu. 
Revoluţiile din 1917 îi dau prilejul să se afirme ca lider al mişcării 
naţionale de emancipare de sub dominaţia Rusiei. Vicepreşedinte, 
apoi preşedinte al Sfatului Ţării, a fost un unionist fervent. 

După Unire a deţinut funcţii de înaltă răspundere în diverse 
guverne: secretar de stat pentru Basarabia în cabinetul Al. Vaida-
Voevod (12 dec. 1919 – 13 mart. 1920), secretar de stat şi ad interim 
la Lucrări Publice (4 – 20 iun. 1927), premier fiind Barbu Ştirbey, 
ad interim la Lucrări Publice şi Comunicaţii (10 nov. 1928 – 14 nov. 
1929, 14 nov. 1929 – 7 iun. 1930), sub conducerea lui Iuliu Maniu, 
naţional-ţărăniştii încredinţându-i interimatul Ministerului Muncii, 
Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (13 iun. – 10 oct. 1930) ori portofoliul 
de ministru de stat (10 oct. 1930 – 18 apr. 1931, 6 iun. – 10 aug. 
1932, 20 oct. 1932 – 13 ian. 1933, 14 ian. – 13 nov. 1933). Din 1918 
până în 1934 a fost senator şi deputat în Parlament. 

Treptat, se retrage din politică, consacrându-se activităţii 
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culturale. În 1932 fondează Viaţa Basarabiei, publicaţie longevivă 
cu mare impact, lucrând apoi ca redactor la revista Itinerar (1938 – 
1940) şi colaborând la o mulţime de alte periodice. 

Stabilit în dreapta Prutului după ultimatumul sovietic din iunie 
1940, a fost arestat de Securitate în 1950 şi închis timp de doi ani în 
sinistrul penitenciar construit de Habsburgi la Sighetu Marmaţiei. 
A avut tristul privilegiu de a-şi revedea tărâmul natal în 1952, când 
a fost predat N.K.V.D.-ului, dus la Chişinău şi condamnat la 25 de 
ani de muncă silnică în Siberia. Din motive misterioase, unul fiind 
faptul că l-a cunoscut personal pe Lenin în iunie 1917, care i-a 
propus ca pentru satisfacerea nevoilor culturale ale moldovenilor 
şi să ia legătura cu Iaşii fiindcă „e şi mai normal şi mai practic”, e 
„restituit” Securităţii şi închis la Aiud până în 1957. A acceptat să 
relateze autorităţilor comuniste din ţară conţinutul conversaţiilor 
cu Lenin cu condiţia să i se restituie casa care îi fusese confiscată. 
Dorinţă împlinită! A murit la vârsta patriarhilor în Bucureşti, lăsând 
în urmă amintirea unui Patriot şi un emoţionant Testament pentru 
urmaşi, publicat în 1967 la München şi retipărit fragmentar la 
Chişinău în 1991. Vezi şi supra, p. 56-57.

27 – Referire la bisăptămânalul Cuvânt moldovenesc, publicaţie 
apărută între mai 1923 – 25 decembrie 1921 şi intermitent între 
1932 – 1939. Până la 1 decembrie 1920 a apărut cu litere chirilice. 
Ziarul a fost şi oficiosul Sfatului Ţării.

28 – Vasile Ţanţu (1885? – 1937), învăţător, deputat şi preşe-
dintele Blocului Moldovenesc din Sfatul Ţării. În legătură cu 
anul lui de naştere există dubii. Petre Cazacu, care dă în Moldova 
dintre Prut şi Nistru. 1812 – 1918 lista deputaţilor permanenţi 
şi temporari din Sfatul Ţării, afirmă că avea 35 de ani, ceea ce ar 
însemna că s-a născut în 1882. Or, Cazacu a studiat minuţios 
arhiva Parlamentului basarabean. Cert este că, în calitate de 
ofiţer de rezervă (sublocotenent), Vasile Ţanţu a fost mobilizat în 
armata rusă. Prăbuşirea puterii imperiale şi haosul care i-a urmat 
i-au permis revenirea în spaţiul de origine. Învăţăturile pe care i 
le predase la Bălţi inimosul Ioan Pelivan au dat roade. Congresul 
ostaşilor moldoveni l-a desemnat la 27 octombrie 1917 ca şef al 
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Biroului de organizare a Sfatului Ţării. Întrunit în 15 şedinţe în 
plen şi într-o sumedenie de şedinţe ale comisiilor de specialitate 
(militară, financiară, administrativă, organizatorică ş.a.) şi ad hoc, 
Biroul a stabilit criteriile de reprezentare a partidelor, asociaţiilor, 
societăţilor, consiliilor existente pe teritoriul guberniei. În 
generozitatea lui de reprezentant al unei naţiuni tinere, tolerante, 
fără tentaţii exclusiviste, Biroul a mărit numărul deputaţilor de la 
120 la 150, tocmai pentru a asigura o prezenţă mai însemnată a 
minorităţilor. În consecinţă, 105 (70%) mandate erau rezervate 
moldovenilor şi 45 (30%) alogenilor. Era respectată astfel scrupulos 
componenţa etnică a populaţiei. 

Ca unionist, Ţanţu a făcut parte (împreună cu Ioan Pelivan, 
Gheorghe Buruiană şi Mihail Minciună) din grupul plecat în 7 
ianuarie 1918 la Iaşi pentru a cere ajutor militar guvernului român. 
A fost o călătorie aventuroasă, sub bătaia armelor bolşevice, 
dar cu final fericit. La Huşi l-au întâlnit şi pe Anton Crihan, care 
evadase din arestul roşu din Chişinău, şi au prezentat cu forţă de 
convingere situaţia din republică. Cererea lor a fost sprijinită şi de  
comandantul armatei ruse din Moldova, Şcerbacev, care însă avea 
doar o autoritate nominală. Trupele române au trecut Prutul pe 8 
ianuarie, înaintând pe trei direcţii, Divizia 11 Infanterie (comandant 
generalul Ernest Broşteanu) s-a deplasat dinspre nord şi dinspre sud 
spre Chişinău – Bender. În sud, divizia 13 infanterie (comandată de 
generalul Ioan Popescu) s-a îndreptat spre Bolgrad – Cetatea Albă. 
Spre nord, vizând Bălţi şi Soroca, opera Divizia 1 Cavalerie, condusă 
de generalul Mihail Schina.

29 – Ion Buzdugan (1889 – 1967), poet basarabean. Vezi infra, 
p. 123-124.

30 – Nicolae Vladimirovici Tziganko (Ţiganko) (? – d. 9 
oct. 1934), arhitect şi om politic din Basarabia. Studii liceale la 
Chişinău. Absolvent al Şcolii Politehnice din Riga. Revenit în 
Moldova transpruteană, e angajat în 1907 ca inginer, apoi inginer 
şef al judeţului Orhei. Evenimentele revoluţionare din 1917 – 1918 
îl găsesc în postura de şef al Serviciului tehnic al Primăriei din 
Chişinău. Naţionalist (rutean, filorus) şi demagog, ştie să exploateze 
nemulţumirile „norodului” din postura de preşedinte al „Fracţiei 
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ţărăneşti” (stânga rusofonă) din Sfatul Ţării. Se pronunţa pentru o 
ipotetică autonomie a Basarabiei în cadrul unei ipotetice (atunci) 
Rusii Sovietice şi încerca prin diferite tertipuri să provoace o criză 
guvernamentală (deci şi una a puterii). În şedinţa din 27 martie/9 
aprilie e în grupul celor 36 de deputaţi care s-au abţinut (26 dintre 
ei nu erau moldoveni, ci colonişti trimişi în gubernie de autorităţile 
ţariste în scopul rusificării populaţiei; cei 3 oponenţi făţişi au fost un 
bulgar şi doi ucraineni). După Unire, Tziganko, „socialistul” cu „idei 
fantastice” care-l contraria pe Duiliu Zamfirescu, a plecat la Paris în 
compania unor „tovarăşi”  opuşi principial opţiunilor lui politice: 
Alekandr Nicolaevici Krupenski (fost mareşal al nobilimii din 
provincie), Aleksandr Karol Schmidt (un evreu german, fost primar 
al Chişinăului) şi alţii. Formau o delegaţie care ar fi reprezentat în 
capitala Conferinţei de pace „Comitetul de salvare a Basarabiei de 
sub jugul românesc”. Ralierea ucraineanului Mihail Savenco şi a 
deputatului evreu rus Slonim le-a sporit efectivul. Cercetări de dată 
recentă au arătat că „în acest format extins, «delegaţia» Basarabiei 
s-a bucurat de sprijinul «Conferinţei politice ruse», al emigranţilor 
revoluţionari ruşi, precum şi al organizaţilor evreeşti ce se aflau la 
Paris.” (Apud Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan 
Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia, ed. cit., p. 147). 

Coaliţia atâtor grupuri de interese a facilitat apariţia unei 
multitudini de cărţi, broşuri, articole şi materiale de presă în 
franceză şi engleză care deplângeau atrocităţi româneşti imaginare, 
demascau Sfatul Ţării şi ocupaţia românească, acţiuni contracarate 
eficient de Ioan Pelivan, Sergiu Victor Cujbă, Emanoil Catélly, Ion 
Codreanu şi de alţi membri ai delegaţiei române la Conferinţă. 
Pentru a spori efectul propagandistic, „delegaţia” vizita redacţiile 
cotidianelor importante în compania unor „ţărani basarabeni” de 
carnaval (deconspiraţi ulterior ca ucraineni) care se plângeau la 
rându-le de „jugul românesc”. Conferinţa n-a ţinut până la urmă 
seama de născocirile lor, Marii Aliaţi recunoscând Unirea Basarabiei 
cu România. Singura excepţie a fost SUA, unde cercuri financiare 
influente voiau exclusivitatea petrolului românesc, concesionarea 
lucrărilor de infrastructură din Basarabia firmelor americane. 
În ziarul Viitorul din 13 august 1919 se cita semnificativ dintr-un 
articol publicat în Le Temps: „România poate că ar fi fost mai bine 
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tratată dacă ar fi dat curs unor propuneri de împrumuturi oneroase 
sau unor cereri de concesiuni petrolifere”. O afirmaţie  imprudentă a 
premierului I. I. C. Brătianu (care nu voia să-şi pună ţara la dispoziţia 
unor „lăcuste lacome”) a sporit reticenţele Washingtonului.

După Conferinţa de pace, Ţiganko nu s-a dus în „larga 
patrie” sovietică sfâşiată de războiul civil, ci a revenit în Basarabia. 
„Ocupanţii români” nu l-au împiedicat să practice arhitectura la 
Chişinău (1920 – 1929), ba chiar l-au instalat ca şef al lucrărilor 
edilitare în serviciul Ministerului Lucrărilor Publice (1929 – 1931) şi 
director al Serviciului tehnic din Primăria Chişinău (1931 – 1934).

 
31 – Gheorghe (Gurie) Grosu (n. 1 ian. 1877, Nimoreni, jud. 

Lăpuşna – d. 14 nov. 1943, Bucureşti), mitropolit al Basarabiei. Studii 
la Şcoala mănăstirească de la Curhi (1887 – 1888), Şcoala Spirituală 
(1888 – 1892) şi Seminarul Teologic din Chişinău (1892 – 1898), 
Academia Teologică din Kiev (1898 – 1902), care-i acordă titlul 
de magistru în teologie. La finalul studiilor, întotdeauna excelent 
notate, se călugăreşte. Ieromonahul primeşte însărcinări misionare 
în domeniul combaterii sectanţilor care proliferau în Basarabia. La 
mânăstirea Noul Neamţ (Chiţcani) scrie o Istorie a aşezământului 
respectiv, pentru care se deplasează în 1904 în România. Constatând 
decalajul cultural dintre stânga şi dreapta Prutului, se dedică operei 
de propăşire spirituală a basarabenilor. În 1906 deschide Tipografia 
Eparhială şi elaborează un program editorial. De la 1 ianuarie 1908 
este redactor al revistei, atunci înfiinţate, Luminătorul, publicând 
ulterior volume precum Carte de învăţătură despre legea lui 
Dumnezeu, Cartea de citire cu ştiinţe din gramatica moldovenească, 
Bucoavna moldovenească. 

Iniţiativele lui culturale nu sunt bine văzute de autorităţi şi de 
superiorii ecleziastici, episcopul Serafim Ciciagov (un fost ofiţer 
care-şi băgase mâna lungă în fondurile unităţii şi trebuise să 
părăsească armata) silindu-l să plece în exil în zona Donului. 
A putut reveni în Basarabia numai după prăbuşirea regimului 
imperial. Cofondator al Partidului Naţional Moldovenesc, oficiază 
în 21 noiembrie 1917 slujba de deschidere a Sfatului Ţării. În 
guvernul doctorului Daniel Ciugureanu a deţinut funcţia de director 
al Învăţământului şi Cultelor. În februarie 1918 este iarăşi la Iaşi, 
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preconizând prudenţă în chestiunea naţională. Iorga îi consemnează, 
la 5 februarie, ezitările: „Ieri a fost la mine arhimandritul Gurie din 
Chişinău, care a suferit mult pentru cauza «moldovenească». Om 
încă tânăr, cu ochii mici, sclipitori de vioiciune. Vorbeşte ferit, cu 
oarecare nesiguranţă. Şi el crede că s-a mers cam iute în ce priveşte 
atitudinea naţională în Basarabia.

E mare lucru că Arhimandritul s-a putut decide să vie aici, 
spune [Onisifor] Ghibu, care e în Iaşi şi el” (N. Iorga, Memorii, II, 
p. 272-273).

Îşi învinge totuşi repede circumspecţia spre care-l împingea 
profesia. În fruntea unui sobor de preoţi, sfinţeşte Actul Unirii 
printr-un solemn Te Deum oficiat în Catedrala Naşterii Domnului 
din Chişinău. După aceea are o ascensiune ecleziastică vertiginoasă: 
arhiereu (cu titlul Botoşăneanul), vicar de Bălţi (1919), vicar al 
Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului (1920-1925), mitropolit 
al Basarabiei. Teolog cu înaltă moralitate, şi-a riscat cariera, 
nepermiţându-i regelui Carol II (mare iubitor al slujbelor religioase 
cu tipic rusesc) să intre în altar prin porţile împărăteşti fiindcă nu 
avea coroana pe cap şi nu era însoţit de soţie, principesa Elena. 
Aluzia la viaţa extraconjugală a regelui cu diabolica Elena Lupescu 
l-a costat: a fost suspendat din funcţie din cauza unor pretinse 
nereguli financiare. Înmormântat, ca şi alţi fruntaşi basarabeni, în 
cimitirul Mânăstirii Cernica. A lăsat în urmă numeroase scrieri 
teologice: Rugăciunile şi lămurirea lor (1920), Despre post (1923), 
Despre omul „trupesc, „sufletesc” şi „duhovnicesc” (1924), Istoria 
sfântă a Noului şi Vechiului Testament (1924), Slujirea lui Dumnezeu 
(1925), Carte pastorală (1930), istorice: Unitatea etnică a românilor 
faţă de revizionism (1934, în colaborare cu I. Lupaş), traduceri: 
Treptele „scării” cuviosului I. Scărarul (f.a.) ş.a. 

Un loc aparte în opera lui îl ocupă Abecedarul moldovenesc 
(1917),  amintit şi de Duiliu Zamfirescu. Era primul pas, primul 
punct al unui program de naţionalizare a şcolilor, a instituţiilor 
şi stabilimentelor culturale, urmărind dezvoltarea „conştiinţei 
româneşti”. Programul din 10 aprilie 1918 al celui de-al treilea 
guvern basarabean (condus de Petre Cazacu) avea prevederi limpezi.

„În învăţământul popular ne punem de gând să schimbăm 
şcoala din Basarabia în aşa fel, ca ea să corespundă nevoilor zilnice, 
sufletului şi trecutului neamurilor din Basarabia.

90 ■ DUILIU ZAMFIRESCU



Înainte de toate ea trebuie dezrusificată, adică este nevoie să 
facem şcoală naţională. Stând pe punctul de vedere a[l] dreptului 
fiecărui neam de a avea şcoală în limba neamului său, Consiliul 
Directorilor vrea să puie în viaţă naţionalizarea treptată a şcoalei 
inferioare. Având în vedere cele făcute în această direcţie anul 
trecut, cu  începerea anului şcolar ce vine naţionalizarea în şcoalele 
inferioare va fi deplină. În şcoala secundară naţionalizarea se va face 
treptat, începând cu clasele de jos. Consiliul Directorilor se va ocupa 
îndeaproape cu pregătirea corpului didactic. Afară de măsurile ce 
avem pentru învăţători, va trebui ca şcolile normale, seminariile şi 
celelalte instituţiuni să le potrivim după nevoile naţionale ale ţării 
şi dacă se va putea să deschidem şi noi şcoli. Cum şcoala de până  
acum a fost lipsită de legătură cu viaţa, vom căuta să introducem 
în program şi cunoştinţele practice de agricultură şi meserii. Vom 
căuta ca în şcoală să se păstreze părţi bune de la şcoala rusească şi 
să înlocuim părţile rele, introducând numai părţi bune de la şcoala 
românească şi de la cea europeană”.

„Naţionalizarea” nu s-a putut face peste noapte. Însă în cei 22 
de ani de existentă a României Mari s-au realizat adevărate miracole. 
În 1918 nu exista în Basarabia nici o şcoală primară românească, 
deşi majoritatea populaţiei din gubernie o formau românii. La 1940 
funcţionau 2628 şcoli primare cu 4653 săli de clasă şi 7581 învăţători. 
Tot atunci populaţia şcolară se ridica la 347.747 elevi, număr care 
întrecea cu mult pe acela al tuturor ştiutorilor de carte basarabeni 
(care nu erau majoritar moldoveni) indicaţi de recensământul ţarist 
din 1897: 301.174 locuitori.

Învăţământul secundar cuprindea 17 licee de băieţi, 9 licee de 
fete, 24 de gimnazii şi şcoli medii, toate înfiinţate sub oblăduirea 
românească. Cursurile lor erau frecventate de 17350 elevi. Sub 
români s-au pus peste Prut bazele învăţământului superior, prin 
înfiinţarea facultăţilor de Agronomie şi Teologie. O Şcoală de Arte 
Frumoase, o Pinacotecă şi un Teatru naţional, o Bibliotecă Centrală 
şi un post de radiodifuziune completau acest patrimoniu spiritual.

32 – Populaţia evreiască (Duiliu Zamfirescu îi spune „colonia 
evreiască”) număra în 1918 circa 270.000 de suflete (9,8% din 
total). După anexarea din mai 1812 Rusia a favorizat colonizarea 
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teritoriului, tocmai pentru a diminua ponderea elementelor băşti-
naşe şi a favoriza rusificarea. În timp ce moldovenii erau duşi să 
„desţelenească” pământurile Asiei Centrale şi ale Siberiei, din 
celelalte gubernii erau aduşi străini. După un secol de rusificare, 
tabloul etnografic al provinciei cuprindea: 1.810.000 moldoveni 
(români) sau circa 66,5% din populaţie, 330.000 ruşi şi ucraineni 
(12%), 210.000 bulgari şi găgăuzi (7,7%), 75.000 germani (2,7%), 
30.000 greci, armeni ş.a. (1,3%), minorităţile ocupând în proporţie 
covârşitoare posturile din aparatul administrativ, din învăţământ, 
armată, biserică ş.a.m.d. Îndeobşte  instruită, populaţia evreiască 
afişa sinucigaşe sentimente filoruse, chiar dacă în „gubernie” 
aveau loc pogromuri (ultimul a fost în 1905) şi mari rezerve faţă de 
România unde se aplica naturalizarea („împământenirea”) selectivă. 

Ca majoritatea junimiştilor, Duiliu Zamfirescu era filosemit 
(ziarele  liberale îi vor reproşa asta în 1919). Încă din 1903, când 
publica sub asteronim studiul Istoria diplomatică a chestiunei 
israelite în România, acesta îi scria lui Maiorescu: „Eu socotesc că 
chestiunea asta are să ne facă mult rău în viitor, dacă nu vom şti să 
ne îndulcim unele asperităţi de astăzi. Să dea D-zeu să fiu proroc 
mincinos” (Scrisoare din 11/24 ian. 1903, în Duiliu Zamfirescu, 
Opere, VII, ed. cit., p. 450). N-a fost! În serialul din Îndreptarea  
vorbeşte despre Comitetul de conducere al „coloniei” în termeni 
flatanţi, eschivându-se elegant când e vorba să-i analizeze 
iniţiativele. Adevărul este că reprezentanţii populaţiei evreeşti au 
fost foarte activi în Sfatul Ţării. Pe lângă deputaţii permanenţi: 
Königschatz Eugeniu (avocat, 58 ani, Chişinău) şi Gherman Isac 
(avocat, 60 ani, Chişinău), prezenţi la dezbateri de la 21 nov. 1917 
până în 28 nov. 1918, au acţionat vocal, abil şi deputaţii temporari: 
Cohn Miron, Eigher Solomon, Gh. Grimberg, V. E. Grinfeld, N. E. 
Grinfeld, N. S. Rabei, A. Z. Rabinovici, N. A. Sadagurski, Schiein, 
înscrişi la discuţii între 21 nov. – 29 dec. 1917, şi Samuil Grosmann, 
Samuil Lichtmann, G. Londau, Moise Slutzki, Mendel Schelemberg, 
care şi-au manifestat aptitudinile legislative în iarna şi primăvara lui 
1918. Nadejda Grinfeld (alias Königschatz), preşedintele Partidului 
Social-Democrat Muncitoresc Rus (menşevic) a deţinut în cabinetul 
lui Pantelimon Erhan portofoliul Industriei şi Comerţului. În timpul 
dezbaterilor din Sfatul Ţării prilejuite de chestiunea solicitării unui 
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ajutor militar extern pentru combaterea anarhiei, propune din 
partea minorităţilor o moţiune de neîncredere în guvern şi declară 
ritos:

„Să vorbim clar. Dacă vin armatele româneşti, nu există tratate 
scrise şi garanţii că va fi o ocupaţie temporară. În condiţiile în 
care se va face pacea, interesele Rusiei se vor nesocoti şi când se va 
vorbi de compensaţii, România le va cere şi le va primi. Şi oricare 
ar fi afirmările consulilor francez şi englez, trebuie să scontăm 
raporturile de forţe reale, care se alcătuiesc astfel, că Basarabia nu va 
rămâne în hotarele republicii ruseşti. Ce este de făcut astăzi?

Pe noi nu ne interesează o zi, ci istoria de mâine. Fie ziua de 
astăzi groaznică, – numai Rusia să fie vie! De vine armata, – va fi 
război civil sângeros; el este inevitabil. Nu se poate lăsa totul pe seama 
lui Şcerbacev. În sfârşit, vie orice armată! Nu însă cea românească.” 
(Apud Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812 – 1918, 
ed. cit., p. 342).  Moţiunea a fost respinsă cu o majoritate de 39 de 
voturi, contra 9.

33 – Widmer din Tarutino n-a făcut parte din Sfatul Ţării. 
Minoritatea germană a fost reprezentată de Filip Almendigher 
(agricultor, cu studii secundare) şi de Lösch fon Robert (contabil, tot 
cu studii secundare), amândoi fiind din judeţul Akkerman. În ziua 
votului decisiv delegaţia germanilor s-a abţinut, susţinând că nu are 
împuternicirile necesare din partea grupului său etnic. A promis 
însă că va prezenta opţiunea acestuia, după congresul coloniştilor 
germani. Desfăşurat ulterior, sub preşedinţia pastorului Haaze, 
congresul s-a declarat pentru Unire şi a notificat această  dorinţă 
reprezentanţilor de la Bucureşti ai Puterilor Centrale.

34 – Îndemnul lui Duiliu Zamfirescu n-a fost respectat 
integral de autorităţile române din perioada interbelică.

35 – Pantelimon Victorovici Sinadino (n. 17 iulie 1875, 
Chişinău, d. ?, în Gulag), om de afaceri grec, mare proprietar, medic, 
scriitor şi om politic, primar al Chişinăului în mai multe rânduri 
între anii 1903 – 1910. Bunicul său, Pantelimon I. Sinadino, a fost 
şi el primar al Chişinăului între 1837 – 1839 şi 1840 – 1842. Averea 
imensă i-a permis urmaşului său, Victor Sinadino, să ctitorească 

ÎN BASARABIA ■ 93



edificii impunătoare în capitala guberniei: Biserica Sf. Pantelimon şi 
Banca orăşenească. Fiul lui a urmat cursurile Liceului nr. 1 din oraş, 
absolvite în 1894, şi ale Universităţii din Kiev. Aici face simultan 
studii de economie, finanţe şi medicină. Mandatele de primar au 
fost întrerupte între februarie 1907 şi octombrie 1909, perioadă în 
care a fost ales membru în Duma de Stat. În 1917 este desemnat 
membru în Sfatul Ţării din partea minorităţii greceşti. Cu opţiuni 
politice conservatoare a făcut parte din delegaţia marilor proprietari 
basarabeni veniţi în februarie la Iaşi pentru a protesta contra Sfatului 
Ţării – prea revoluţionar în ochii lor – şi pentru a cere guvernului, 
oamenilor politici, regelui Ferdinand sprijinul armatei române. 
Vedeau în Unire un mijloc de a-şi păstra proprietăţile. Memoriul 
prezentat atunci conţinea şi aceste pasaje semnificative:

„Am crezut că este bine ca într-un rezumat precis, documentat 
cu date, să se cunoască adevărata situaţiune politică şi agrară din 
Basarabia, căci numai astfel se va putea vedea cât de dreaptă este 
aprecierea a tuturor acelora care într-adevăr prin situaţiunea lor 
intelectuală, culturală, morală şi naţională au dreptul şi datoria 
către Basarabia de a o apăra în contra acelora ce voind să abuzeze 
de o stare de dezorganizare, caută să tragă beneficii personale în 
detrimentul binelui şi al viitorului Ţărei.

Cum se va vedea, actualul guvern şi pretins Sfat al Ţărei este o 
creaţie ocazională de oameni politici ocazionali şi aventurieri, care 
profitând de revoltele bolşeviste, pe care le conduceau chiar ei la 
început, deoarece Erhan şi Inculeţ au venit din Petrograd la Chişinău  
ca delegaţi bolşevişti; au decretat o republică independentă şi 
au acaparat situaţiunea, promiţând maselor prădarea averilor, 
proprietăţilor şi remiterea lor fără nicio plată, distrugerea burjuilor 
şi acordarea unei libertăţi anarhice, fără respectul legilor, dreptului 
şi vieţilor cetăţenilor. […] Aceste mijloace însă prepară viitoarea 
dezordine şi constituiesc un pericol nu numai pentru Basarabia, 
dar şi pentru armata română, care trăieşte în acest mediu dizolvant. 
Guvernul actual nu face altceva decât de a trăi prin expediente 
zilnice, fără a face vreo organizare administrativă. Această stare 
de lucruri nu poate dura mai mult. Ea pune în pericol şi viitorul 
Basarabiei şi tendinţele ei de unire cu România. Nu poate să mai 
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dăinuiască o administraţie care are ca ţintă dezordinea, ilegalitatea 
şi bunul plac.

De aceea cerem ca, pe baza celor ce vor fi arătate mai jos, să se 
vadă justa noastră protestare şi  un moment mai curând România, 
cu care noi, fără nici un înconjur, cerem a fi uniţi, să ne dea sprijinul, 
sfatul şi concursul moral şi material pentru a înlătura o stare de 
revoltă organizată de un pretins guvern şi un pretins Sfat al Ţării”. 
(Apud Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812 – 1918, ed. 
cit., p. 305 – 306).

După acest episod Pantelimon Sinadino e nevoit să accepte 
o evoluţie istorică implacabilă. Reforma agrară hotărâtă de Sfatul 
Ţării a devenit o realitate, latifundiile au fost împărţite, statul român 
legalizând transferul de proprietate funciară şi impunând totuşi 
modice despăgubiri. Între 1924 – 1940 Sinadino este unul dintre 
conducătorii influenţi ai Băncii Populare din Basarabia. Răspunzând 
invitaţiei lansate de Ion G. Duca, el se înscrie în Partidul Naţional 
Liberal şi intră în Parlament pe listele acestuia. Reocuparea Basara-
biei de către ruşi este pentru el începutul calvarului. În 9 iulie 1940 
este arestat de N.K.V.D. şi i se pierde urma pentru totdeauna. Poate 
că tot Siberia, albită de oasele atâtor basarabeni, îi ascunde pe vecie 
trupul. Întreprinzătorul exersat în multiple afaceri a lăsat posterităţii 
două cărţi de specialitate: Ce este necesar pentru însănătoşirea 
vieţii economice în Basarabia (1916), Creditul în Basarabia (1929) 
şi un volum de amintiri: Chişinăul nostru (1904 – 1906), rămas în 
manuscris.

36 – Dimitrie Nicolaevici Semigradov, latifundiar basarabean, 
preşedinte al zemstvei guberniale şi fost membru al Consiliului 
Imperial. A făcut parte din delegaţia marilor proprietari veniţi la 
Iaşi pentru discuţii cu generalul Averescu (premierul în funcţie), cu 
regele Ferdinand ş.a. Omul cu figură „ironică şi simpatică” pe care 
îl admira Duiliu Zamfirescu s-a dovedit foarte categoric în apărarea 
intereselor lui de clasă. Când politicienii din dreapta Prutului au 
propus trimiterea la Paris, pentru contacte cu mediile democratice, 
a unui „desant” compus din profesori, prelaţi, reprezentanţi ai 
minorităţilor naţionale, mari proprietari precum Pavel Gore şi 
Vladimir Herţa, Semigradov (împreună cu P. Sinadino, N. Botezatu 
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ş.a.) s-a opus, iar  în absenţa mandatului „breslei” cei doi latifundiari 
cu bune sentimente româneşti n-au mai putut pleca.

37 – A treia secvenţă a serialului a apărut în Îndreptarea, I, 29, 
17 mai 1918, p.2, sub titlul Basarabia. O anecdotă, fiind semnată cu 
iniţialele D.Z. Ea nu figura în planul iniţial al memorialistului. Era 
un ecou al scrisorilor primite de Zamfirescu de la cititorii miraţi 
(şi bucuroşi) ca după un veac de cruntă stăpânire rusească, mulţi 
basarabeni nu ştiau încă să vorbească ruseşte. Era un semn că îşi 
păstraseră naţionalitatea, că nu se topiseră în marea slavă. Am 
socotit necesar să intercalăm episodul în serial, respectând ordinea 
cronologică, deşi în ziar nu era numerotat. Interesant este însă că 
redactorii Îndreptării au  numerotat şi ei fragmentele ulterioare tot 
după criteriul cronologic.

38 – Vezi supra, p. 34-40, 60-64 şi infra, p. 111.

39 – Pentru lămurirea cititorilor dăm în continuare textul 
Instrucţiilor agrare elaborate de Sfatul Ţării şi înaintate la 21 
februarie 1918 organismelor de resort:

Republica Democratică Moldovenească. Instrucţie (Îndrumare) 
Comitetelor pământeşti. Temeiurile  obşteşti:

I

I. Din pricina vremii grele, care o trăim noi acuma, şi fiindcă 
ţara se află în primejdie de foamete, pănce treaba pământului 
va fi hotărâtă cu desăvârşire în rânduiala legiuitoare, Stăpânirea 
Republicii Democratice Moldoveneşti ia pe seama ei toate 
pământurile, care au însemnătate pentru gospodăria sătească.

II. Împărţirea pământului între acei ce-l pot lucra se face de 
către aşezământurile stăpânirii, de către comitetele pământeşti de 
voloste[plasă – n.n. I.A.], de ţinut şi de comitetul ţării.

În seama comitetelor pământeşti trebuie să se afle:
1) Numărătoarea (aducerea la cunoştinţă) tuturor pământurilor 

şi feţelor[persoanelor], care sânt în stare să le lucreze.
2) Împărţirea pe locuri a pământului slobod şi nesămănat, ori 

al cui el ar fi, între oamenii care îl pot lucra.
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3) Supravegherea asupra schimbărilor şi mutărilor dreptului de 
proprietate (stăpânire) pe pământ.

Notă (însemnare): trecerea dreptului de proprietate pe pământ 
poate să se facă numai cu dezlegarea Stăpânirii.

4) Supravegherea ca cu pământul (arătat în capitolul I) să nu 
se facă nici o speculaţie, aşişderea şi purtarea de grijă ca pământul 
să fie folosit cât mai bine în ceea ce priveşte semănarea lui în anul 
curgător.

5) Paza moşiilor ce au însemnătate pentru gospodăria sătească, 
ca ele să nu fie despreţăluite[depreciate] de către stăpâni sau acei ce 
îl lucrează.

6) Luarea măsurilor pentru păstrarea moşiilor ce au 
însemnătate pentru gospodăria sătească de orice încercări, care aduc 
paguba gospodăriei, şi să nu se lase ca pământul să se ia cu hapca.

III. Împărţirea pământului între acei ce îl pot lucra trebuie să se 
facă în interesele ţării şi ale norodului muncitor.

În interesul ţării trebuie numaidecât de păstrat însemnătatea 
gospodărească pentru moşiile temeinic aşezate, care vor fi socotite 
ca unele din acestea, numai cu dezlegarea comitetelor pământeşti şi 
trebuie să se ee toate măsurile economice pentru facerea pâinii.

IV. Comitetele pământeşti trebuie să ee măsuri ca să fie făcut 
un fond vremelnic de arendă a pământului şi să împartă dintr-însul 
pământ pentru lucru şi folosirea locuitorilor, în scopul ca pământul 
acesta să fie folosit mai mult pentru semănarea pâinii.

În fondul pământului de arendă intră:
1) Pământurile care se aflau în anul trecut în arendă, aşişderea 

şi pământurile ce au însemnătate pentru gospodăria sătească, 
care au fost ale hăznalei [trezoreriei – n.n. I.A.], ale ocârmuirii 
moşiilor aşezămintelor duhovniceşti de peste graniţe şi pământurile 
mănăstireşti.

Pământurile orăşeneşti intră în fondul obştesc al pământului de 
arendă şi se împart de către Comitetele pământeşti ţinutale.

2) Pământurile care se lucrau în aceşti ani trei de pe urmă 
numai cu nămirea inventarului (instrumentelor de gospodărie) 
ţărănesc.

3) Pământurile care de bunăvoie se dau în fondul pământesc de 
arendă de către stăpânii lor.
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4) Întâmplându-se că va fi lipsă de pământ în gospodăriile 
muncitoare ce fiinţează, apoi în fondul pământesc de arendă pot 
să fie luate şi unele părţi din moşiile ce au însemnătate pentru 
gospodăria sătească care se lucrează cu mijloacele stăpânului.

Notă (însemnare): a) din pământurile până la 100 deseatini 
va rămânea în mâinile stăpânilor tot pământul, care în anul trecut 
l-au lucrat ei singuri. Tot aici merg şi pământurile bisericeşti şi 
pământurile slujbaşilor.

Să se statornicească precum pentru stăpânii pământului, aşa şi 
pentru arendaşii care-l samănă, care singuri poartă gospodăria, pe 
o moşie mai mare de o sută (100) de  deseatini următorul procent 
(parte) de luare pământului, care a fost lucrat în anul trecut; b) dacă 
moşia va fi de la 100 la 600 deseatini, apoi se dă în arendă ţăranilor 
2/3 din tot pământul (2 părţi din 3); c) de la 600 în sus – ¾ (trei 
sferturi) de pământ, asta se face astfel că rândul următor nu poate să 
fie mai jos decât cel dinainte, adică dacă cineva are mai mult pământ, 
de aceea mai mare parte o să i se ee. Părţile statornicite privesc 
precum pământul de câmp, aşa şi imaşurile naturale şi şesurile de 
fân, cu care se folosesc în gospodărie pentru nevoile proprii, adică la 
numărare se ia tot pământul, şi cel de câmp, şi imaşurile, şi aşa mai 
departe.

Norma (câtimea pământului, arătată sub buchea c), părţile 
pământului, care se lasă stăpânului pentru folosire, nicidecum nu 
trebuie să fie mai mare de o mie de deseatini.

5) În scopul de a îndrepta nelegiuirile şi de a opri anarhia, 
în fondul pământesc de arendă se iau pe temeiurile obşteşti şi 
pământurile luate de către ţărani şi nelucrate, care trebuie împărţite 
după dreptate.

6) În fondul pământesc de arendă intră şi pământurile ţăranilor, 
care au rămas nelucrate, dar numai cu aceea condiţie (oslovie) că 
aceste pământuri ies din fondul pământesc de arendă, dacă stăpânii 
vor spune că ei vreau să-şi lucreze singuri pământurile lor.

V. Toate pământurile semănate ori de cine ar fi nu pot fi 
împărţite din nou. Semănăturile aceste rămân în seama feţelor care 
le-au făcut. Stăpânirea le chezăştuieşte lor putinţa de a-şi strânge 
roada ei singuri. Toată pâinea [grâul] se va vinde Stăpânirii pe 
preţurile statornice.
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Notă: Întâmplându-se că răpirea pământului călca interesele 
gospodăriilor mici muncitoare, comitetele pământeşti au voie să facă 
socoteală cheltuielilor pentru lucrarea şi semănarea pământului care 
le-au avut răpitorul şi să propună feţelor obijduite să le plătească şi 
să intre în folosirea pământului.

VI. Supravegherea şi îndrumarea obştească a comitetelor 
pământeşti de voloste şi ţinut se află în mâinile Ministerului de 
Agricultură (gospodărie sătească) şi comitetului pământesc al ţării, 
care fiinţează pe lângă Ministerul de Agricultură.

VII. Împărţirea pământului pe loc se face de către comitetele 
pământeşti de voloste.

1) Comitetele pământeşti de voloste se alcătuiesc din urmă-
toarele feţe: 5 părtaşi de la zemstva de voloste, 3 locţiitori ai lor,  
agronomul sau ajutorul lui, sau instructorul, judecătorul de pace şi 
împuternicitul Ministerului de Agricultură şi câte un împuternicit 
de la fiecare sat din voloste cu dreptul de glas sfătuitor şi cu glas 
hotărâtor în trebile ce privesc satul lui. Comitetul pământesc de 
voloste îşi alege din părtaşii săi preşedinte şi tovarăş de preşedinte. 
Secretarul poate fi şi din părtaşii comitetului, dar poate să fie şi de 
afară.

Notă (însemnare): În ţinutul Ismail comitetele pământeşti de 
voloste se alcătuiesc după proiectul zemstvei de voloste din ţinut, de 
aceea toţi împuterniciţii comunelor, care intră după proiectul nou 
într-o zemstvă de voloste, se adună şi aleg comitetul pământesc de 
voloste vremelnic până la alegerea zemstvei de voloste.

2) Pământurile, din care se alcătuieşte fondul pământesc 
vremelnic de arendă, alcătuit după cap. IV, se împart de către 
comitetele pământeşti în felul următor: a) mai întâi de toate 
lămuresc câtimea tuturor pământurilor şi numărul feţelor care pot 
să le lucreze; b) în rândul întâi li se dă pământ la acei ce n-au deloc 
ori au puţin pământ; c) se hotărăşte câtimea imaşurilor pentru 
vite şi şesurile pentru fân, care nu trebuiesc arate; d) împărţirea 
pământului trebuie să fie mântuită nu mai târziu de 5 martie 
anul 1918; e) împărţirea pământului trebuie să se facă cu băgare 
de seamă la timpul de semănat: pentru pâinea albă mai înainte, 
pentru popuşoi mai târziu şi pentru nutreţuri cel mai de pe urmă, 
dar nu mai târziu de 1 aprilie; f) mai întâi de toate li se dă pământ 
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oamenilor din satul cela în hotarele căruia se află moşia, şi-apoi 
şi la alţi locuitori din voloste; g) comitetele pământeşti de voloste 
statornicesc pentru volostea sa norma muncitoare (cât pământ 
poate lucra un om) pentru împărţirea pământului; norma aceasta 
trebuie să fie întărită de către comitetul pământesc ţinutal; h) 
trecerea pământului luat pentru lucru se face cu ştirea şi dezlegarea 
comitetului pământesc de voloste.

3) Toţi care au luat ori au lăsat după dânşii pământul pentru 
lucrare, precum sub semănăturile de primăvară, aşa şi pământurile 
de toamnă, dau înscriere că ei vor lucra precum al lor, aşa şi 
pământul cel de la comitetul pământesc; întâmplându-se că ei nu 
vor lucra pământul după o pricină neînsemnată, statornicită de 
comitetul pământesc de voloste, apoi vinovaţii vor plăti un ştraf 
[amendă – n.n.] de 50 până la 100 ruble de deseatină, pus de 
comitetul pământesc de voloste.

Notă: Toţi care lucrează pământul sânt datori să dee comitetelor 
pământeşti înscriere, în care trebuie să fie arătată: a) câtimea 
pământului, care faţa arătată s-a îndatorit s-o lucreze; b) că câtimea 
ştrafului pentru nelucrarea pământului e adusă la cunoştinţa lui.

4) Ceea ce priveşte pământul, care n-a fost de nimeni cerut 
şi care poate să rămâie nelucrat, comitetul pământesc de voloste, 
aducând despre asta la cunoştinţa comitetelor pământeşti vecine, ia 
măsuri ca el să fie lucrat şi îndată aduce la cunoştinţa comitetului 
pământesc ţinutal, comitetului ţării şi Ministerului de Agricultură 
despre câtimea acestui pământ şi despre măsurile luate spre a fi 
lucrat acest pământ.

5) Nu pot fi împărţite pământurile, care sânt însemnate pentru 
semănături speciale: sfeclă pentru zahăr, tutun, aşişderea nu pot fi 
împărţite grădinile, pământurile semănate cu ierburi pe mai mulţi 
ani, viile şi livezile.

6) Pentru nevoile gospodarilor cu vii şi livezi se lasă atâta 
pământ cât e de neapărată trebuinţă lor, această câtime se hotărăşte 
de comitetul pământesc de voloste (câte o deseatină de câmp pentru 
fiecare deseatină de semănătură specială, dar nu mai mult de 50 
deseatini pentru gospodărie).

7) Nu pot fi împărţite şi pământurile care se află în seama 
aşezământurilor; aşa nu poate fi împărţit pământul care se află 

100 ■ DUILIU ZAMFIRESCU



sub şcoli, care se află sub gospodărie arătătoare, gospodăriile 
pentru seminţă, sub pitomnice de pomi şi zăvoade de vite de soi, şi 
pământurile care se află în seama şcolilor de gospodărie sătească şi 
care se lucrează cu mijloacele şcolilor.

8) Zăvoadele de cai care acum fiinţează în Republica noastră, 
făcute de către fosta stăpânire rusească, au voie să-şi lase pentru 
nevoile lor atâta pământ pentru semănături cât le trebuie, dar 
câtimea pământului trebuie hotărâtă de cuvenitele comitete 
pământeşti ţinutale.

II
Comitetele Pământeşti Ţinutale

VIII. Comitetele pământeşti ţinutale se alcătuiesc din 
următoarele feţe: câte un împuternicit de la comitetele de voloste, 
câte patru de la adunările zemstveşti ţinutale, unul din duma 
orăşană, agronomul zemstvesc, zemlemerul, statistul zemstvesc, 
judecătorul de pace şi împuternicitul Ministerului de Agricultură.

1. Comitetele pământeşti ţinutale aleg din sânul lor Uprava 
[conducerea – n.n.] din trei feţe: Preşedinte, Tovarăş de Preşedinte şi 
Secretar. Comitetele ţinutale au şedinţe după sesiile pe care hotărăsc 
ele singure.

2) Planul lucrărilor comitetelor pământeşti ţinutale: 
a) dezbaterea neînţelegerilor între comitetele de voloste; b) 
supravegherea şi îndrumarea comitetelor pământeşti de voloste; c) 
dezbaterea plângerilor asupra comitetelor pământeşti de voloste; 
d) îngrijirea despre îndestulări cu seminţă şi inventar (instrumente 
pentru gospodărie).

3) Comitetele pământeşti ţinutale au în seama lor folosirea 
(exploatarea) stuhului şi a iazurilor, care se face cu dezlegarea 
comitetelor pământeşti ţinutale.

IX. Preţurile pe pământ se hotărăsc de către Stăpânirea 
Republicii Moldoveneşti. Toate dările de pe pământ se trimit 
în casnaceistvă, în depozitul Sfatului Miniştrilor al Republicii 
Poporane Moldoveneşti.

III

X. Despre inventar
1) Tot inventarul nemişcător se ia, după ce el va fi întors în 
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economii, în seama comitetelor pământeşti, din inventarul acesta o 
parte se lasă pentru nevoile moşierului, făcându-se socoteală după 
câtimea pământului lăsat lui pentru lucrare; inventarul de prisos 
se vinde prin mijlocirea comitetelor pământeşti ţăranilor care n-au 
deloc sau au prea puţin inventar, cu preţurile care inventarul le-a 
avut până în războiul din anul 1914.

Notă. Comitetele pământeşti de voloste sunt îndatorite să 
nu vândă inventarul mare, cum sunt: locomobilile (parovicele), 
maşinile de trier şi altele, feţelor deosebite, care pot să facă cu 
dânsele speculaţie, aşişderea să nu lase ca în voloste să aibă loc 
exploatarea nelegiuită a inventarului.

2) Tot inventarul viu de muncă, după adunarea în economii, se 
ia pe seama comitetelor pământeşti, care lasă partea trebuincioasă 
de inventar pentru moşier, făcându-se socoteală după câtimea 
pământului care el îl lucrează; cealaltă parte a inventarului viu, 
adică a vitelor de muncă, prin comitetele pământeşti se vinde 
gospodarilor care n-au ori au puţine dobitoace de muncă după 
preţurile statornicite, puse până la 1 ianuarie 1918, cu scutirea 
acestui preţ cu 20 procente, caii pentru muncă se vând cu preţurile 
din iarmaroc, care se statornicesc de comitetele pământeşti şi care 
nu trebuie să fie mai mari de preţurile de cai de soiul cel de pe urmă, 
care se rechizează (se iau) de aşezământul militar pentru nevoile lui.

3) Toate vitele nemuncitoare, adunate în economii, se iau în 
seama comitetelor pământeşti; din numărul acesta moşierul are 
dreptul să-şi lase aşa câtime, care poate să ţie pe pământul lăsat lui; 
celelalte vite pot să fie vândute gospodarilor care n-au deloc sau 
au puţine vite, vânzarea să se facă sub controlul (supravegherea) 
comitetelor pământeşti de voloste, pe preţurile statornice puse până 
la 1 ianuarie 1918, cu scutire 20 procente din preţul acesta.

Notă. Hotărârea părţii de inventar care trebuie lăsată pentru 
nevoile moşierilor şi părţii care trebuie vândută se face de către 
comitetele pământeşti, la care iau parte şi moşierii.

4) Câtimea de bani scoasă de la vânzarea inventarului 
nemişcător (mort) şi viu se îndreaptă în rânduiala arătată în 
capitolul IX.

Despre păduri
XI. 1) Exploatarea (folosirea) pădurilor se face numai cu 

dezlegarea comitetului de păstrare a pădurilor. Comitetele de 
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voloste şi cele ţinutale sunt datoare să supravegheze ca exploatarea 
pădurilor să fie dreaptă, ca stăpânii să se ţie de taxă şi ca poruncile 
Stăpânirii, care privesc partea aceasta a gospodăriei săteşti, să fie 
îndeplinite. Pentru asta comitetele îşi impun împuterniciţii lor la 
toate condicele şi în locurile unde se taie şi se vinde pădurea.

2) Materialul de pădure tăiat şi scos din pădure samavolnic 
trebuie să fie preţeluit de către anumite comisii, anume pentru 
asta alcătuite de comitetele pământeşti de voloste; preţeluirea 
trebuie să se facă după taxa statornicită de Stăpânire şi paralele 
trebuiesc trimise în Casnaceistvă, în depozitul Sfatului miniştrilor, 
arătându-se drept din ce pădure şi de la ce moşier a fost luată 
pădurea.

XII. Pentru pagubele, care vor fi urmare a neîndeplinirii 
datoriei sau a nestăruinţei comitetelor pământeşti, răspunderea cade 
asupra tuturor feţelor din comitete, precum în partea materială aşa 
şi în partea criminală (răspunderea înaintea legii).

XIII. Toate comitetele pământeşti se susţin pe banii Ţării. 
E primită de Sfatul Ţării la 21 februarie, anul 1918”. (Apud 

Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru 1812 – 1918, ed. cit., p. 
371 – 375).

40 – Amănuntul furnizat de Duiliu Zamfirescu nu este 
întâmplător. Existenţa valului lui Traian fusese atestată şi de 
Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. Numele împăratului 
care a cucerit Dacia, înconjurând-o cu durabile lucrări de apărare, 
intrase în folclor din vremuri îndepărtate şi în toponimia atât de 
compozită a satelor basarabene existau de mult sate ca Traianul 
Vechi şi Traianul Nou, primul figurând în 1817 pe hărţile ruseşti 
de stat major. Un sat numit Traian exista şi lângă Siret, confirmând 
o identitate etnică şi o vechime invidiabilă. Plecând de la Siret, 
fortificaţia traiană îmbrăţişa sudul Moldovei din dreapta Prutului 
până la Tuluceşti, sat riveran, continuând pe malul stâng pe lângă 
Vadul lui Isac, Cahul, Ialpug, Cătlăbug, Chitai, lacul Cunduc (lângă 
Marea Neagră).

Conştientizând valoarea probatorie a toponimului, ocupanţii 
ruşi şi năimiţii lor au confecţionat o teorie nebuloasă conform căreia 
valul lui Traian ar fi fost în realitate un „hândichi” (= şanţ) tătăresc, 
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ipoteză demontată cu umor şi rigoare de Petre Cazacu. Obiecţia 
adusă de el rămâne şi azi în picioare. „Se compară aceste «valuri ale 
lui Traian» – «ridicături de pământ» – cu «hândichiul de la o vie 
din preajma Chişinăului, menţionat într-un act de hotărnicie din 
1741» şi cu acel pentru care, după Enache Kogălniceanu, generalul 
rus Minih «au scos un bir pentru săpatul hândichiului, căci au găsit 
cu cale să înconjure hora cu şanţ împrejur, ca să nu vie fără veste 
turcii şi tătarii să-i calce», uitându-se că comparaţia ar fi admirabilă 
numai dacă hândichiul de la via din Chişinău şi cel al lui Minih ar 
fi lăsat urme astăzi (sunt doar mult mai noi), dacă ţăranii le-ar fi 
numit valuri ale lui Traian şi ar fi fost înscrise pe hărţi.” (v. Petre 
Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812 – 1918, ed. cit., p. 93).
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Scrisoare deschisă către d. Ministru de 
Finanţe M. Săulescu

Nu ştiu dacă permiteţi, Domnule Ministru1, unui poet, 
să se ocupe de Finanţe. Diletantismul universal al ţării 
noastre ar îngădui poate această incursiune, dacă ea nu ar fi 
făcută cu pasiune „con fuoco”.

Nu aş vrea să vă atrag pe terenul acesta primejdios. 
Pasiuni, la vârsta noastră! … Cu toate astea – nu ştiu de ce 
– cred că nu împărtăşiţi părerea vulgului, că pasiunile sunt 
numai ale tinereţii. Şcoala bună de la care aţi ieşit, şi la care 
am fost crescut şi eu – Junimismul – admitea pasiunile la 
toate vârstele, iar neuitatul Pogor2 aplica amorului una din 
legile lui Newton: toate corpurile … cereşti atrag în raport 
direct cu masa şi în raport invers cu pătratul distanţei. Nu 
ştiu dacă prindeţi pudicitatea acestei expresii de mecanică 
cerească: toate corpurile atrag în raport direct cu masa.

Dar, dacă vremea v-a schimbat atât de mult, încât nu 
mai înţelegeţi pasiunile vinovate, – liniştiţi-vă. Nu e vorba 
de lucruri urâte, ci de un lucru foarte frumos: dragostea de 
ţară. E vorba despre Basarabia.

Domnia-Voastră, împreună cu ceilalţi colegi din 
minister, aţi făcut pe amanţii pasionaţi în primele zile ale 
logodnei, iar, după căsătorie, aţi părăsit-o.



Domnia-Voastră, personal, aţi scris Basarabiei un 
singur bilet dulce: atunci când aţi redus rubla de la 2 şi 22 
la 1 şi 60. Când zic dulce, vă rog s-o luaţi în înţeles atic. 
Ei bine, literatura asta sentimentală a fost rău pricepută. 
Basarabenii sunt de părere că valuta unei ţări nu se schimbă 
printr-o trăsătură de condei.

Eu viu acuma din Basarabia <…>
Nimeni nu ştie ce valoare mai are rubla. Bancherii 

serioşi de la Odessa cred că emisiunea internă făcută 
de guvernele revoluţionare variază între 50 şi 100 de 
miliarde, – peste datoria publică a Imperiului. Asta este o 
monstruozitate.

Nu cred că puteţi tolera mai departe o asemenea stare 
de lucruri, care constituie una din cauzele de perturbaţiune 
permanentă în care trăieşte ţara de peste Prut. De aceea, vă 
supun următoarele umile observaţiuni.

Basarabia s-a alipit de ţara-mamă, de bunăvoie. 
Deşi am intervenit acolo cu armata, nu am cucerit-o cu 
armele. Prin urmare, după cele mai elementare regule de 
drept public internaţional, noi trebuie să luăm activul şi 
pasivul Basarabiei, iar la ziua răfuielii generale, va trebui 
să acceptăm o cotă-parte din datoria publică rusească, 
proporţională cu întinderea teritorială şi cu numărul 
populaţiunii.

Care sunt beneficiile pe care le-a tras Basarabia  din 
împrumuturile Imperiului? Căile ferate, instituţiile de cre-
dit, clădirile publice care nu aparţin zemstvourilor3 etc. etc.

La ce sumă se ridică valoarea lor?
Căile ferate ale statului rus trecute astăzi la statul 

român sunt cam 700 kilometri. După informaţiunile cele 
mai serioase, valoarea lor de cost, cu material mişcător, 
gări etc. ar fi cam 100 mii ruble kilometrul, în aur, – ceea 
ce, în hârtie, ar reprezenta de la 5 la 6 sute mii de ruble 
kilometrul, – adică 1 milion de lei. Cine mai ştie care este 
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valoarea fierului şi a oţelului, astăzi? Şi care va fi valoarea 
lor şi după război, mulţi ani? Un vas plutitor, care a costat 1 
milion înainte de război, astăzi reprezintă o valoare de 5 sau 
10 milioane, şi mulţi ani după încheierea păcii preţurile nu 
se vor coborî simţitor.

Prin urmare:
Căile ferate,
Domeniile Statului, a căror întindere este de 62 mii 

desiatine (fără cele de mână-moartă).
Împrumuturile creditului fonciar de stat,  – cam vreo 

60 milioane.
Clădirile publice, – altele decât ale zemstvourilor, <…>
toate acestea la un loc se ridică la cifra respectabilă de 

aproape un miliard de lei.
Acum vine întrebarea cea mare: la ce sumă se ridică 

valoarea totală a rublelor din Basarabia?
Părerile cele mai autorizate o pun între 500 şi 700 

milioane de ruble. Eu îmi iau libertate să cred că nu trece 
de 500 milioane, adică 1 miliard de lei. Circulaţiunea totală 
a României este astăzi de 3 miliarde 300 milioane, din cari 
2 miliarde 300 milioane ale Băncii Naţionale şi 1 miliard al 
Băncii Generale din Bucureşti. Această sumă îndestulează 
cu belşug – cu prea mult belşug – 8 milioane locuitori. E 
probabil că proporţia rămâne aceeaşi pentru Basarabia, 
care are 2.800.000 locuitori.

Dacă aceste cifre sunt aproximativ exacte, s-ar cuveni 
să examinăm următoarea soluţiune:

Guvernul român ar face o emisiune de 1 miliard de lei, 
cu care ar răscumpăra cele 500 milioane de ruble, cu un 
preaviz de 6 luni pentru purtători, pe preţul de doi lei, aşa 
cum consideră piaţa valoarea rublei.

Obiecţiunile ce se prezintă la această propunere sunt 
următoarele:

1. Cele mai multe ruble, în Basarabia, sunt în mâna 
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ţăranilor. Aceştia, fie din ignoranţă, fie din simpatie pentru 
hârtia cu care sunt deprinşi, nu s-ar conforma ordonanţei 
de a se prezenta la ghişeuri pentru schimb, în termen de 
6 luni, şi atunci ar trebui să se acorde prelungiri peste 
prelungiri, –  ceea ce ar compromite operaţia.

La aceasta răspund: aveţi un mijloc sigur de a scoate 
rublele de la ţărani. Să interveniţi pe lângă Sfatul Ţării – 
în special pe lângă Comisiunea agrară – pentru a admite 
vânzarea prin bună înţelegere, a unei părţi din marea 
proprietate, acelora dintre ţărani cari au mijloace. Măsura 
aceasta, şi justă şi folositoare, este cerută şi de proprietari şi 
de ţărani.

2. A doua obiecţiune: pe ce garanţii să se facă 
emisiunea?

Răspund: pe de o parte, pe garanţia drumurilor de fier, 
a domeniilor şi a creditului fonciar; pe de alta, pe garanţia 
rublelor retrase din circulaţie, care, fiind regulat emise de 
guvernul imperial, trebuie să fie primite de către creditorii 
statului rus, sau imputate statelor ce se vor forma în Rusia.

3. A treia obiecţiune: cum să se împedice afluenţa în 
Basarabia a rublelor de peste Nistru?

Răspuns: prin măsuri administrative, cum se împedică 
atâtea contrabande, de tutun, de alcool etc. etc. şi prin 
borderouri de proveninţă.

4. În fine, a patra obiecţiune; unde să se imprime, pe ce 
hârtie şi  ce fel de cerneală, noua emisiune?

Răspund: vă priveşte.
Iată, Domnule Ministru, ceea ce aveam să vă spun.
Chestia valutei, în Basarabia, este de o importanţă 

capitală. Şi atât este de importantă întreagă problemă a 
României de peste Prut,  încât vă conjur să o socotiţi ca 
prima grije a Guvernului, mai mare decât toate celelalte, 
decât însăşi rămânerea Domnielor-Voastre la cârma 
statului.

108 ■ DUILIU ZAMFIRESCU



Iar acum, dacă incursiunea mea pe terenul finanţelor vi 
se pare nejustificată, – vă rog să scriţi o poezie bună. 

Scrisoare deschisă către d. Ministru de Finanţe M. 
Săulescu, în Îndreptarea, I, 76, 14 iul. 1918, p. 1.

Semnat: Duiliu Zamfirescu, Membru al Academiei 
Române. 

Scrisoarea  deschisă, amicală, ca de la junimist la junimist, 
a lui Duiliu Zamfirescu nu poate fi comentată limitând discuţia 
doar la realităţile basarabene. Poziţia, posibilităţile de manevră 
ale lui Mihail Săulescu, ministru de Finanţe în guvernul lui 
Al. Marghiloman, nu erau dintre cele mai comode. Pacea de la 
Bucureşti prevedea controlul total al activităţii Băncii Naţionale. 
Un comisar german „ataşat” pe lângă guvernator şi consiliul de 
administraţie şi un altul cu atribuţii similare la Casa Centrală 
a Băncilor Populare supervizau şi aprobau „orice afacere de 
împrumut intern sau extern şi orice operaţie cu străinătatea”. Se 
înfiinţase chiar o centrală de devize, funcţionând pe lângă Banca 
Naţională, organism financiar în care comisarii germani aveau 
dreptul de veto. În teritoriul cucerit de invadatori funcţiona 
Banca Generală care a emis un leu „nou”; cu acesta se plăteau 
armata de ocupaţie, materiile rechiziţionate, serviciile şi 
funcţionarii publici. Rotativa acesteia a fost neobosită, consecinţa 
dureroasă a acestei activităţi fiind existenţa În circulaţie în ţară a 
2.173.000.000 lei tipăriţi, care ar fi trebuit convertiţi în lei emişi 
de Banca Naţională. Ocupanţii mai ridicaseră din România 
750.000.000 lei antebelici (una din cele mai puternice monede 
din Europa şi din lume) şi impuseseră, în plus, un vărsământ 
către Austro-Ungaria de 35.000.000 coroane aur „în paritate 
monetară”.

În Basarabia, de unde Duiliu Zamfirescu se întorsese de 
curând, circulau şi leii, şi rublele. Supraevaluate iniţial, când, 
sub influenţa înfrângerilor din prima parte a războiului, rublele 
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erau echivalate cu întreitul lor în lei, acestea dominau masa 
monetară, mai ales că şi tiparniţa guvernului provizoriu rus 
fusese şi ea deosebit de harnică. Speculanţii (ruşi, români, evrei), 
contrabandiştii plasau şi ei pe piaţă noi şi noi hârtii. Cinicul C. 
Argetoianu consemna în memoriile sale: „Oamenii cumpărau 
ruble la Iaşi cu 2 lei şi veneau şi le vindeau la Odessa cu 3 – se 
înapoiau cu leii la Iaşi, unde cumpărau din nou ruble şi aşa 
mai departe. Sumele variau după trecerea fiecăruia. Această 
neruşinată speculă s-a făcut fără jenă până ce Ministerul de 
Finanţe şi-a dat seama de ea, şi cu jenă de la această dată înainte 
până la prăbuşirea rublei”. (Apud Constantin Argetoianu, Pentru 
cei de mâine.  Amintiri din vremea celor de ieri, volumul al V-lea, 
Partea a V-a (1916 – 1917). Ediţie şi indice adnotat de Stelian 
Neagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 135). 

O mare cantitate de ruble se afla în posesia ţăranilor, bine 
plătiţi (dar cu hârtii fără valoare reală) de guvernul Kerenski 
pentru bogata recoltă a anului 1917. Săulescu, finanţist cu 
experienţă, a redus artificialul curs al rublei de la 2,22 la 1,60 lei, 
ceea ce, fireşte, a provocat protestele posesorilor. Deprecierea 
continuă a rublei a impus Sfatului Ţării mărirea salariilor 
funcţionarilor, votarea unor credite pentru şcoli (numai pentru 
cursurile de vacanţă din 1918 s-au cheltuit 868.000 ruble, adică 
1.388.800 lei), pentru demobilizarea armatei moldoveneşti 
ş.a. Dezorganizarea aparatului administrativ (a celui fiscal 
îndeosebi), imposibilitatea accizării alcoolului (care reprezenta 
venitul major în bugetul republicii), sabotajul constant al 
funcţionarilor ruşi (care dispăreau adesea peste Nistru cu sumele 
încasate) adăugau noi dificultăţi. Părerea lui Duiliu Zamfirescu 
potrivit căreia în Basarabia ar fi circulat 500.000.000 de ruble e 
departe de realitate. Până la urmă s-au schimbat 1.300.000.000 de 
ruble contra a 1.300.000.000 lei. (Suma a fost bine aproximată de 
Duiliu Zamfirescu ca şi masa monetară în circulaţie în România 
în 1918). Ulterior au fost schimbate şi 9.000.000.000 de coroane 
austro-ungare pe 4.500.000.000 lei, precum şi bonuri de tezaur, 
rechiziţii şi arierate de 3.000.000.000 lei. Unificarea monetară a 
costat până la urmă statul român 7.025.991.000 lei şi s-a terminat 
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abia în 1920. La datoria flotantă interioară au contribuit şi cele 
11.000.000.000 de lei, valoarea rentei de expropriere plătită 
marilor proprietari pentru pământurile care au fost împărţite 
ţăranilor.

NOTE

1 – Mihail N. Săulescu (vezi, supra, nota 8, p. 74) avea relaţii 
amicale cu Duiliu Zamfirescu, întreţinute încă din epoca Junimii. 
Conservator şi el, a rămas însă fidel partidului sub cupola căruia s-a 
afirmat. În ianuarie 1918 a refuzat oferta lui Averescu de a face parte 
din guvernul său. A pretextat mai întâi că n-ar vrea să fie ministru 
într-un cabinet care ar accepta micşorarea teritorială a ţării. Iorga 
îi consemnase în 29 ianuarie reţinerile: „Guvernul s-a format. 
Săulescu a refuzat să facă parte. – Nu vreau să iscălesc un tratat care 
ar scădea viitorul României, – ar fi zis el generalului Averescu. – Mă 
crezi aşa de puţin bun român ca să primesc?, a fost răspunsul . Dar, 
pe urmă, a obiectat că şeful lui nu e aici şi că fără autorizaţia lui 
nu poate accepta.” (Apud N. Iorga, Memorii, II, ed. cit., p. 264). A 
acceptat însă prevederile Păcii de Bucureşti, mult mai grele decât 
cele stipulate în Preliminariile de la Buftea. Măsurile lui monetare 
au stârnit nemulţumiri în stânga Prutului. În 2 mai 1918 un număr 
de 13 deputaţi din Sfatul Ţării îl interpelau pe directorul de Finanţe 
(Petre Cazacu) dacă are cunoştinţă de ridicarea leului de la 44 la 
62½ copeici, operaţiune care ar fi dus la „dezordine extremă în viaţa 
economică şi financiară a Basarabiei”. (Vezi Studiul introductiv al lui 
Anatol Petrencu la volumul lui Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi 
Nistru. 1812 – 1918, ed. cit., p. 13).

În paralel cu Scrisoarea deschisă Duiliu Zamfirescu îi expedia 
în 17/30 iulie 1918 lui Mihail Săulescu şi una privată. Reproducem 
mai jos textul ei:

„Stimate domnule ministru,
Sper că scrisoarea mea deschisă nu mi-a înstrăinat afecţiunea 

unui amic. Ca om de spirit ce sunteţi, aţi luat-o cum grano salis, 
făcând partea cuvenită literaturei şi păstrând numai ceea ce era 
serios într-însa, din punct de vedere basarabean. Cenzura, neinte-
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ligentă, a tăiat tocmai partea informativă, în care vă spuneam că 
pentru a schimba un bilet românesc de 100 lei, trebuie să plăteşti 
amendă.

Profit de ocazie spre a vă informa că biletele Băncii Generale nu 
sunt primite, la Iaşi, decât tot cu scăzământ. Mi se spune că Banca 
Naţională le refuză.

Vă mulţumesc foarte mult de graba cu care mi-aţi trimis 
ţigaretele, prim amabilul şef de cabinet, d-l Răşcanu, şi vă rog să 
binevoiţi a-i remite suma aici alăturată de 200 lei.

Sunt indispus de câteva zile, altfel aş fi venit în persoană să vă 
mulţumesc.

Al d-voastre devotat, 
Duiliu Zamfirescu” (vezi Duiliu Zamfirescu, Opere, VIII, ed. 

cit., p. 267).

2 – Vasile Pogor (n. 20 aug. 1834, Iaşi – d. 20 mart. 1906, 
Iaşi), poet şi traducător. Studii juridice la Paris, încununate de un 
doctorat. Răsplătit pentru participarea la conspiraţia contra lui Al. 
I. Cuza cu titlul de prefect al judeţului Iaşi. Fondator al Junimii, ale 
cărei şedinţe s-au desfăşurat multă vreme în casa lui. Ca proprietar 
de imprimerie, a tipărit Convorbiri literare şi alte scrieri ale 
comilitonilor. Carieră politică şi administrativă ascendentă: deputat, 
prim-preşedinte al Curţii de Apel din Iaşi, apoi primar al oraşului. 
Inteligent, instruit, i se spunea „biblioteca contemporană”, ironic 
până la sarcasm, a înviorat adeseori şedinţele Junimii cu glumele lui 
savuroase. Opţiunile politice conservatoare şi le-a confirmat şi prin 
recenzarea în 1868 a Istoriei civilizaţiei în Anglia de Thomas Henry 
Buckle. Genul lui preferat a fost satira, pe care o cultivase şi tatăl 
său, comisul Vasile Pogor (1792 – 1857). Paharnicul Chifterescu e 
un „cânticel comic” în stilul lui Alecsandri, în care sunt persiflaţi 
boiernaşii de provincie. Ca traducător a publicat în 1862 prima 
versiune românească a celebrului Faust de Goethe, asupra căreia a 
revenit în 1879, 1880. A tălmăcit  de asemenea versuri de Horaţiu, 
Virgiliu, Hugo, Charles Baudelaire şi nuvele de E. Poe şi Bret Harte, 
ultimul fiind un autor apreciat de Duiliu Zamfirescu.

3 – Zemstvou, instituţie de administraţie locală cu bază 
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electorală cenzitară introdusă în Rusia după Războiul Crimeii (1853 
– 1856). Prin intermediul ei se simula viaţa parlamentară, deciziile 
adoptate în cadrul său având nevoie de aprobarea guvernatorului 
(investit cu puteri discreţionare) pentru a fi transpuse în practică. 
Practic, în fiecare ţinut existau trei colegii electorale, ierarhizate în 
funcţie de impozit (cens) şi stare socială. Colegiul întâi era rezervat 
nobililor ce posedau minimum 100 – 200 de hectare sau plăteau 
impozite cu o valoare echivalentă celor percepute pentru pământ. 
Deputaţii aleşi în cadrul lui erau mai numeroşi decât cei desemnaţi 
de colegiile inferioare. Colegiul al doilea era destinat proprietarilor 
fără origine nobilă, al căror cens era similar celui plătit de nobili. 
Colegiul al treilea era al ţărănimii, care alegea unul sau doi deputaţi 
de fiecare plasă din ţinut. Alegătorii din primele două colegii erau 
direcţi şi indirecţi, şi unii şi alţii fiind în număr mic pentru a fi uşor 
controlaţi şi manipulaţi. Ispravnicul (= prefectul) ţinutului putea 
restricţiona dreptul la vot al oricărui alegător. Deputaţilor aleşi, 
grupaţi în adunarea ţinutală, li se adăugau cei desemnaţi de Direcţia 
împroprietăririi, direcţiile Agriculturii  şi Domeniilor, de arhiereul 
ţinutului şi de primarul acestuia. Preşedinte era mareşalul nobilimii 
din guvernământul respectiv. 

Alegerile pentru zemstvouri aveau loc la trei ani. La prima 
şedinţă a deputaţilor dintr-o legislatură se proceda la alegerea 
direcţiei (compusă dintr-un preşedinte şi doi membri), care erau 
confirmaţi (sau infirmaţi) de guvernator. „Directorii” nu răspun-
deau în faţa electorilor, ci a organelor statului. Ei înşişi erau 
consideraţi funcţionari de stat. Zemstvele ţinutale din Basarabia 
desemnau câte cinci deputaţi pentru zemstva gubernială, care 
se reunea o dată pe an şi includea la rândul său reprezentanţi de 
drept, netrecuţi prin sita electorală. Competenţele zemstvourilor 
erau strict administrative: aprovizionarea, construcţia de poduri şi 
drumuri, construcţia şi întreţinerea spitalelor, instrucţia publică, 
ajutorarea săracilor, orfanilor, persoanelor cu dizabilităţi, poliţia 
veterinară, încasarea impozitelor, asigurările mutuale, poşta rurală 
ş.a.m.d. „Anatomia” complicatei piramide cu mai multe etaje a 
fost descrisă exemplar de Petre Cazacu în Instituţia publică numită 
„Zemstvo” în cadrul statului absolutist rusesc şi în cadrul statului 
român din timpurile noastre (1921). A făcut-o tocmai pentru a-i 
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sublinia caracterul antidemocratic, rusificator, ascuns sub cuvinte 
frumoase care i-au putut amăgi şi pe intelectuali români din dreapta 
Prutului precum M. Sadoveanu: 

„Fără nici o exagerare, 80-90 la sută din funcţionarii zemstvei 
erau importaţi în Basarabia, fiind ruşi, armeni, greci, ruteni, poloni 
rusificaţi.

Chiar aleşii proprietari locali erau în majoritate străini de 
populaţia moldovenească.

Astfel fiind, zemstvoul real în Basarabia, pe lângă defectele 
generale, pe care le avea în Rusia:

1) instituţie cenzitară de clasă;
2) sub strict şi excesiv control, supraveghere şi constrângere a 

statului;
3) cu atribuţiuni foarte limitate, mai avea şi defectul esenţial: 

era străin, compus din ruşi şi rusificaţi şi nu servea decât scopurile 
statului rus, prin funcţionari ruşi – rusifica. Rusificare subt forma 
unei instituţii locale respectate de toată suflarea democratică şi 
subt aspectul simpatic pentru populaţie de a îngriji nevoile ei : de 
drumuri, de sănătate, de şcoli, de asigurări, de agricultură, industrie 
etc.

Aşa  a fost zemstvoul real, care a trăit de la 1864 până la 1917 în 
Basarabia”. (op. cit. p. 13 – 14).
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“RĂSĂRITUL”

Acesta este numele unei Reviste, ce se intitulează 
„pentru învăţături şi îndemnuri bune” şi se publică la Chişi-
nău, sub conducerea d-lor I. Manolescu1 şi I. U. Soricu2.

Nu se poate calificaţie mai nemerită! Aveam dreptate 
când afirmam că nu e nimic compromis în literatură3. Nu 
numai nu e compromis, dar e încă în plină dezvoltare.

Aproape toată materia acestui număr e bună. O 
nuvelă a părintelui Agârbiceanu, cu care m-am împăcat 
definitiv4, pentru însuşirile sale de scriitor înţelept (a cetit 
şi a prins nota gustului). O nuvelă atât de adânc tăiată în 
suflet omenesc, încât, dacă ar avea mai mult echilibru, ar 
sta alături de cele mai fericite inspiraţii ale lui Andersen. E 
păcat că nu se pricepe bine de unde răsare călugăriţa care 
ridică inima din pieptul bătrânei şi o îngroapă; nu era un 
vis, căci autorul ne spune că „Anastasia nu aţipise, ci, cu 
ochii închişi, urmărea o vedenie”. Fantasmagoria vedenielor, 
atât de interesantă, bunăoară, în Visătorul de vise5  al m.s. 
reginei Maria, nu merge în novela d-lui Agârbiceanu, care e 
bună prin aparenţa de realitate a dramei pe care o creează şi 
prin bărbăţia stilului.

Aş mai avea de observat că într-o lucrare atât de sigură, 



cu un stil atât de potrivit cu subiectul, prin dramatismul şi 
sobrietatea sa, nu ar trebui să se strecoare cuvinte târgoveţe 
ca motivul, senzaţia, fluviul etc. „Preoteasa Anastasia 
având senzaţia că-i soarbe şi-i poartă pe toţi acelaşi fluviu 
misterios al vieţei” ‒ înţelegi, părinte, că nu merge.

Şi de ce senzaţie cu z, când în sensaţie, s litera nu e între 
două vocale. Din gazetele austriace şi ungureşti ne-au venit 
mai multe bucurii fonetice de acestea, până la bazin (prin 
franţuzescul bassin, care insistă pe sunetul s cu de două ori 
s) şi până la seziune (pentru session, cu doi s).

O altă bună povestire populară este Steagul d-lui 
Teodor Miron, scrisă curgător, naiv, cu sfânta credinţă 
că sa întâmplat aşa, cu toate că sunt multe lucruri 
inverosimile în coprinsul ei, printre cari căpitanul de la 
Plevna, actualmente general în activitate şi steagul însuşi, 
păstrat în lada soldatului Mihail Faur.

Mai multe poezii bune. Patria de d. Nichifor Crainic6, 
cu următoarea excelentă strofă:

  Sus cupa morţii cu dureri amare!
  Sorbind-o, te vom binecuvânta:
  Ca râurile ce se-neacă-n mare
  Noi vom muri în nemurirea ta.
Iubirea de d. Nică Românaş7, E ziua ta de d. Liviu 

Marian8 şi câteva versuri populare din război cu
  Frunză verde şi-un bujor
  Viteze mitralior
  Unde-ţi fu ziua să mori.
Lucrurile nouă aduc oameni noi şi cuvinte nouă. În 

curând o să auzim o poezie populară cam aşa:
  Frunză verde maghiran
  Măi şofer de la volan
  Eşti un mare pehlivan.
O foarte interesantă popularizare e legenda lui Icar, de 

d. Soricu.
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O populară din război, a soldatului Ion Budoi din regi-
mentul 6 artilerie, care sună astfel:

  Ţine, Doamne, şi protege
  Pe viteazul nostru rege,
  Că noi făurim cununa
  Măriei-sale regina.
  Noi, ostaşii României,
  Strânşi în faţa datoriei,
  Suntem mândri de război
  Căci e regele cu noi.
  Şi din ceasul strălucit
  Când la luptă am pornit,
  Suveranii mari şi mici
  S-au retras cu noi aici.
  Dumnezeu le dea noroc
  Că-n duşmani noi dăm cu foc,
  Şi luptând strigăm cu anii:
  Să trăiască suveranii! …
Evident, soldatul Ion Budoi are inimă şi sentiment 

dinastic dezvoltat. Totuşi, exagerează, şi redacţia ar fi putut 
să-l facă atent asupra ingratei şi ostenitoarei sarcini „de a 
striga cu anii: să trăiască suveranii”.

Domnul Ştefan Bălceşti are o poezie în stil alviţian, 
adică cu o strofă foarte bună, dar restul în paiantă. La noi, 
şcoala simbolistică modernă admite că poţi să scrii un vers 
de opt silabe şi altul de opt kilometri; că poţi să întrebuinţezi 
iambi şi trohei unii după alţii, şi să zici:

  s-a dus / încet // omul / nostru 
adică iambii
  s-a dus încet
şi troheii
  omul nostru
Strofa bună a d-lui Bălceşti este următoarea:
  Liniştea duce-n ecouri
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   Sub priviri de lună pală
  Clinchetul domol din linul
   legănării de zăbală, 
  Şi-l ducea curat pe unde
   să-l anine de vreun tei
  Sau cu gândurile mele
   să-l încurce-n părul ei.
Iar stilul alviţian este acesta:
  Clipele de bine repede mai trec.
  Parcă nu mă înduram
  Parcă nu-mi venea să plec
  Cu tot zorul ce-l aveam.
  Şi-am plecat.

  Vuia şoseaua
  Şi cu cât strângeam de frâu
  Cu atât mai rău pe alături ca de vânt
  S-apleca pân’la pământ
  Lungul lanului de grâu.

  Dar deodată murgul, murgul s-a oprit
  A privit o clipă împrejuru-i şi-napoi
  Şi cu capu-n jos şi trist, a pornit
    la pas apoi.
Iată un murg care-şi avea convingerile sale. A privit o 

clipă împrejur şi-napoi, şi cu capu-n jos, a pornit-o la pas. 
Probabil era la regim.

Dacă ar putea cineva să vorbească serios cu domnii 
aceştia cari au nume de sate sau de vârfuri de munţi, s-ar 
aşeza lucrurile în înţelesul lor. De ce Ştefan Bălceşti şi nu 
Ştefan Bălcescu? Mania de a-şi anina de coada numelui un 
oraş sau judeţ îmi aminteşte pe evreii din străinătate, cari, 
ieşiţi din fundul unui ghetto medieval, iau numele oraşului 
unde sunt născuţi.
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Aşa, în Italia, când cineva se numeşte Ancona, sau 
Capri, sau Sinigalia, poţi fi sigur că e latin cu zulufi. Tot aşa 
în Franţa, când se numeşte Bordeaux sau Perpignan, e rudă 
cu Iuda.

Pentru ce d. D. Munteanu, care scrie un apel atât de bine 
simţit, pentru alcătuirea unei „Societăţi istorice şi literare” 
la Chişinău, se mai numeşte şi Râmnic? Pentru a se deosebi 
de alt Munteanu? Dar sunt două Râmnicuri: Râmnicu-
Vâlcii şi Râmnicu-Sărat. Atunci cum stăm? Este colegul 
nostru, d. Munteanu-Râmnicu-Vâlcii? Sau d. Munteanu-
Râmnicu-Sărat?

Fireşte că e vexant să se numească cineva Popescu sau 
Ionescu. Depinde de om să schimbe porecla în renume. 
Printre nenumăraţi Ioneşti, unul singur este Take Ionescu. 
Dar şi aici, s-ar zice că gustul public s-a viţiat sau umblă 
după pitoresc, căci partizanii d-lui Take Ionescu, în loc să 
devină Ionescani sau Ionăşeşti, s-au făcut Takişti: e mai 
distins.

Cu aceste mici rezerve, cari sunt glume, Revista 
basarabeană se prezintă bine şi merită să fie susţinută de 
public. 

În Îndreptarea, I, 134, 27 septembrie 1918, p. 1, 2.

Semnat: Duiliu Zamfirescu.

Spirituală şarjă în genul sprinţarelor Palabras din tinereţe. 
Despre Răsăritul, ca revistă, nu sunt prea multe de spus. N. Iorga, 
atent ca întotdeauna la publicaţiile cu simpatii sămănătoriste, 
notează scurt: „Răsăritul a fost întreprinderea unui «regăţean», 
generalul Manolescu, şi revista n-avea un caracter basarabean” 
(Istoria literaturii româneşti contemporane, II, În căutarea fon
dului. Ediţie îngrijită, note şi indici de Rodica Rotaru, prefaţă 
de Ion Rotaru, Editura Minerva, Bucureşti, 1985, p. 28). 
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Lucrurile se pot discuta. Când făcea această afirmaţie Iorga 
nu avea în faţă, probabil, colecţia revistei. Răsăritul a apărut la 
Chişinău, lunar, între 1 sept. – 25 dec. 1918, apoi bilunar, ulterior 
săptămânal, la Chişinău şi Bucureşti, între 15 ian. 1919 – mai 
1944. În septembrie 1919 fondatorilor iniţiali li s-au adăugat G. 
Ţiţeica, Floria Capsali, C. Sandu-Aldea, Nichifor Crainic, Marin 
Ştefănescu, Vasile Militaru, Ion Dragoslav (toţi menţionaţi în 
Comitetul de redacţie), redactori fiind apoi I. Gr. Oprişan, Scarlat 
Preajbă ş.a. În cel dintâi an de apariţie prezenţa scriitorilor 
basarabeni e, dimpotrivă, remarcabilă. În paginile ei sunt 
publicaţi Al. Mateevici, Elena Dobroşinschi, Magdalena Ştirbei, 
George Lungulescu, dar şi bucovineanul George Voevidca. Deşi 
ralia în coloanele sale scriitori tradiţionalişti din toate provinciile 
româneşti, Răsăritul avea mai curând un caracter regional.

Revenind însă la sumarul primului număr, acela recenzat 
de Duiliu Zamfirescu, cred că un plus de atenţie merită 
„reconcilierea” lui Zamfirescu cu Ion Agârbiceanu, semn clar 
şi acesta că romancierul Comăneştenilor nu era un ranchiunos, 
incapabil să recunoască progresul celor pe care-i ironizase 
cândva. Observaţiile sunt şi acum exacte, dar în ceea ce priveşte 
ortografia evoluţia limbii a acreditat tocmai formele incriminate 
de recenzent. Mai importante decât reacţiile antisimboliste 
sunt însă ricanările la adresa versificaţiilor similifolclorice, care 
glorificau pedestru monarhia. Iar despre monarhia românească 
Zamfirescu n-a avut niciodată o părere prea bună. Dimpotrivă!

  

NOTE

1 ‒ Ion Manolescu (1869 ‒ ?), general şi publicist cu veleităţi 
literare, fondator al revistei Răsăritul. A fost preşedinte al Caselor 
Naţionale, al Societăţii „Mormintele eroilor” şi al Asociaţiei 
publiciştilor români. Opere: Cauza cauzelor (1909), Bunul patriot 
(1912), Războiul românorusoturc din 1877 (1921), Cultura 
poporului şi spiritul democratic (f.a.), Omul de nădejde (1937) ş. a.
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2 ‒ I.[on] U. Soricu (1882 ‒ 1957), poet, dramaturg, publicist 
şi traducător. Obişnuia să scrie şi sub pseudonime ca: Ionel 
Sibianul, Iancu Corvinul, Despina, Dafin, M. Mihnea, Ion Oargă, T. 
Miron. Povestirea Steagul, semnată Teodor Miron, este după toate 
probabilităţile tot a lui. Evoluând de la sămătorism la gândirism, 
a lăsat posterităţii o operă compozită, cu accente lirice marţiale (a 
luptat, ca voluntar ardelean, pe frontul din Moldova): Doine din 
zile de luptă (1917), Îngerul a strigat (1931), Când pleacă regimentul 
(f.a.), Cântece de bărbăţie (1941), erotice: Jertfa iubirii (1940), 
satirice: Popeşti din patru unghiuri (1936). De la el a rămas în 
manuscris o colecţie intitulată Cântece de război (1916 – 1918). Nu 
este exclus ca versurile semnalate ironic de Duiliu Zamfirescu să fi 
făcut parte din această colecţie.

3 – Afirmaţia respectivă a fost făcută în articolul Îndreptarea 
literară. O explicare a titlului, apărut în 7 octombrie ca editorial al 
efemerei reviste Îndreptarea literară şi reluat în Îndreptarea, I, 145, 
10 oct. 1918, p.1. Apelul la tehnica „autocitării”, principiu ordonator 
– după Mircea Tomuş ‒ al operei lui Garagiale, îl apropie pe Duiliu 
Zamfirescu de autorul Scrisorii pierdute, cu care avea, în ciuda 
aparenţelor, numeroase lucruri în comun.

4 – Adversar al poporanismului şi al literaturii dialectale, 
Duiliu Zamfirescu îl ironizase pe Agârbiceanu în eseul Metafizica 
cuvintelor şi estetica literară, prezentat ca discurs sub cupola 
Academiei Române la 13 mai 1911: „de câtva timp, un domn, I. 
Agârbiceanu, care se zice că e preot, umple lumea cu proza nuvelelor 
sale, poporaniste şi amoroase.

Omul nu ar fi lipsit de talent, fiindcă, din cele 27 de bucăţi 
ce cuprinde volumul său, În întuneric, cea din urmă, Adieri, e 
bună. Dar pentru a ajunge aici, trebuie să înghiţi pe celelalte 26. 
Dumnezeule, ce plăsmuiri imposibile, ce fond sufletesc  neadevărat 
şi, mai presus de toate, ce limbă!”’…” (v. Duiliu Zamfirescu, Opere, 
VI, Partea I. Ediţie îngrijită de Ioan Adam şi Georgeta Adam. Note 
şi comentarii, indice şi glosar de Ioan Adam. Publicistică (1909 – 
1916), col. Scriitori Români, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, 
p. 89 – 90).
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5 ‒ Zamfirescu prezentase la Academie, în şedinţa din 26 mai/8 
iunie 1915, o comunicare despre Visătorul de vise. Textul ei s-a 
pierdut.

6 ‒ Nichifor Crainic (1889 ‒ 1972), poet, profesor şi publicist. 
Reprezentant al gândirismului şi al ortodoxismului. Ca poet, 
era remarcabil prin „lapidaritatea unor definiţii, aerul solemn şi 
profetic” (G. Călinescu). Aceleaşi caractere le prezintă şi strofa 
extrasă, cu gust sigur, de Duiliu Zamfirescu.

7 ‒ Nică Românaş, pseudonimul lui Ion Buzdugan (1889 ‒ 
1967), poet. A colaborat şi la Luceafărul, Viaţa românească, Flacăra, 
Sburătorul, Gândirea ş. a. Mobilizat în armata rusă şi trimis pe 
frontul din Moldova, îi face lui Iorga o vizită ce va rămâne astfel în 
memoria genialului istoric: „Odată, uşa din faţă a casei mele a fost 
dată violent în lături, şi a apărut un ostaş în lungă mantie cenuşie 
care, fără să zică bună-ziua ‒ şi am crezut că vine să mă execute, 
lucru posibil pe vremea aceea! ‒ s-a aruncat pe canapeaua din 
antreu şi a început a-mi pune, în cea mai bună românească, atâtea 
întrebări, de aşa natură şi aşa de răpede, încât mi-a fost imposibil 
să-l urmăresc. După ce această furie de curiozitate s-a cheltuit şi 
m-am simţit viu, iar pe dânsul l-am văzut potolit, am putut afla că 
el e poetul « Nică Românaş » din vechea revistă cu chirilice de la 
Chişinău, că-l cheamă Buzdugan [de fapt se numea, la naştere, Ivan 
Alex. Buzdâga ‒ n.n. I.A.] şi că a venit, pur şi simplu, ca să mă vadă 
şi să vorbim literatură.

Am ieşit cu domnul Ion Buzdugan pe stradă şi mi-a anunţat 
fără nici un fel de rezervă ce se va întâmpla cu oastea în care era 
cuprins. ‒ Să nu crezi dumneata că ruşii se vor bate pentru burjuii 
de la Paris şi de la Londra” (O viaţă de om aşa cum a fost. Ediţie 
îngrijită de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, studiu introductiv, 
note, comentarii, indice de Valeriu Râpeanu, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1976, p. 518).

Ion Buzdugan a studiat la Moghilev, Cameniţa, Moscova şi Iaşi 
(unde şi-a luat licenţa). Promotor al ideii naţionale, a fost persecutat 
de autorităţile ţariste. În 1917 a fost secretar al Sfatului Ţării, iar 
din 1918 a fost ales deputat de Bălţi în Parlamentul României, 
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exercitându-şi mandatul timp de opt legislaturi! Activitatea literară 
şi-a început-o semnând (sub pseudonimul Nică Românaş) versuri şi 
traduceri în coloanele periodicului Cuvânt românesc din Chişinău, 
revistă condusă de N. N. Alexandri, Simion Murafa şi Pan Halippa. 
Împătimit de folclor, a publicat în 1921 (la Chişinău) şi 1928 
(la Craiova) culegerile Cântece din Basarabia. Ca poet e autorul 
volumelor Miresme din stepă (1922), Ţara mea (1928), Păstori de 
timpuri (1937), Metanii de luceferi (1942).

8 ‒ Liviu Fl. Marian (1883 ‒ 1942), prozator, fiul folcloristului 
Simion Florea Marian. Autor al volumelor de schiţe Suflete stinghere 
(1910) şi Printre stropi (1912).
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Calomnii

De câtva timp, asist la o campanie de calomnii, siste-
matică, împotriva generalului Averescu, care mă umileşte 
şi mă întristează, – mă umileşte ca om şi mă întristează ca 
român.

Ca om, mă umileşte, fiindcă, deşi am intrat târziu în 
politică, aduceam o doză de iluzii destul de mare. Iluziile 
însoţesc viaţa până la mormânt, iar cel ce spune că nu 
mai are iluzii, este un prost. Acei ce lucrează, sistematic, 
la dărâmarea iluziilor omeneşti prostesc omenirea şi o 
umilesc.

Ca român, mă întristează, fiindcă socotesc că românii 
nu sunt mai răi decât alte naţii. Pe unele laturi sunt chiar 
mai inteligenţi decât ale popoare, – sufleteşte, mai vii decât 
bulgarii şi germanii, mai echilibraţi decât ruşii.

Atunci, ce rost au aceste calomnii, duse până la 
demenţă? În politică, calomnia este o armă de tinichea, 
care se îndoieşte în mâna celui ce o posedă, şi mai este o 
ticăloşie, fiindcă, în general, cel ce calomniază se ascunde. 
Când Figaro calomniază, ştiind că spune minciuni, el 
exploatează o notă infamă a naturei noastre omeneşti, care 
e gata să primească vorba rea, şi s-o repete şi altora. Dar 
calomnia nu se tipăreşte, fiindcă victima se apără, şi este de 
esenţa calomniei ca victima să nu se poată apăra.



E curios că domnii de la Viitorul1 nu ştiu atâta lucru, 
dumnealor, care sunt bărbieri de mâna întâi.

*
*            *

În ziarul francez „Le Temps” din 26 octombrie, sub 
titlul Les élections roumaines, se reeditează aceeaşi nerozie, 
că generalul Averescu a fost amicul secret al germanilor şi 
că a cedat Basarabia2.

Nimeni nu este în măsură, mai mult decât mine, de a 
confirma ceea ce spune generalul Averescu în scrisoarea 
sa către ziarul „Le Temps”, că a fost rechiemat din postul 
de ataşat militar la Berlin, tocmai fiindcă era în prea 
strânse relaţiuni cu ataşatul militar francez, colonelul conte 
Foucauld, şi a fost rechiemat de guvernul liberal.

Din aprilie 1918, se găsesc în mâinile mele două caiete 
ale generalului Averescu, – din care primul cuprinde 
însemnările critice ale războiului mondial, şi începe la 8 
martie 1914, – iar altul, însemnările critice ale războiului 
nostru, şi începe la data intrării noastre în acţiune. Din 
cel de-al doilea, am publicat la Iaşi câteva pagini care au 
emoţionat întreaga noastră lume militară3.

Dar, de o importanţă capitală este caietul cu însemnările 
războiului mondial, care ar face onoare celei mai mari 
capacităţi militare din lume, fiindcă acolo sunt înscrise, zi 
cu zi, mişcările de pe fronturi, cu prevederi uimitoare şi 
critici admirabile.

Iată cum se exprimă acest amic al germanilor, la data 
de 2 ianuarie 1915:

„S-a încheiat anul 1914 cu un fiasco complect al 
ofensivei germane. De-abia dacă se mai poate spera într-o 
rezistenţă îndârjită, mulţumită solidităţii extraordinare a 
trupelor.
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Cele două fronturi sunt ca şi staţionare.
Succesele obţinute de Hindenburg4 pe frontul oriental 

sunt de efect local şi trecător. Mie îmi fac impresia unui 
expedient, pentru a mai întreţine moralul şi al trupelor, şi 
al naţiunei mai cu seamă. Cu timpul, aceste succese au să ia 
caracterul unor baloane de oxigen.

Din partea ruşilor, ar fi un remediu, la greşeala făcută  
de a se aventura cu centrul: [şi anume] o retragere a lui, 
astfel ca germanii să nu mai poată avea, imediat în spate, 
comunicaţiuni uşoare paralel cu frontul şi comunicaţiuni 
suficiente în direcţia operaţiunilor.

Berchtold5 a demisionat. Să fie începutul sfârşitului? Să 
fie primul pas către o pace separată despre care jurnalele, 
de mai multă vreme, cred a fi descoperit indicii sigure în 
lumea politică ungurească? Ar fi o lovitură magistrală din 
partea ungurilor. Având ei direcţiunea, ar putea îndruma 
tratativele de pace separată, nu numai în numele lor 
propriu, dar şi în numele Austriei.

 Şi atunci?
[În loc să plătească oalele sparte numai Austro-Ungaria, 

partea cea mai mare ar cădea în spinarea Germaniei.]6

Ar fi o mare dezamăgire pentru noi. Nu ne-am alege cu 
nimic, iar ungurii ar ieşi mai întăriţi de cum erau, dintr-o 
criză care trebuia să-i zdrobească!

Să sperăm că nu va fi aşa. Să sperăm în încăpăţânarea 
cercurilor diriguitoare din Viena, în imposibilitatea unei 
apropieri între Rusia şi Austria şi în lipsa de curaj, la unguri, 
de a rupe făţiş cu austriacii, dacă nu consimt să-i urmeze”.

*
*            *

Iată cum vorbeşte omul care este acuzat că a voit să facă 
pace separată cu germanii! Teama lui este să nu care cumva 
să ne scape ocazia de a ajunge la împlinirea visului nostru, 
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prin fuga ungurilor din război! Şi este evident că acest vis 
nu se putea înfăptui decât alături de Puterile Aliate.

Dar cu Basarabia?!
În momentul tratativelor de la Buftea7, am fost trimis

la Chişinău de către generalul Averescu, cu o misiune 
confidenţială, despre care astăzi se poate vorbi, fiindcă 
a intrat în istorie. Pe când generalul Averescu se lupta 
să salveze, palmă cu palmă, pământul ţării, mareşalul 
Mackensen voia să convingă pe primul nostru plenipoten-
ţiar, d-l Argetoianu8 – care şi acesta este un mare calomniat, 
dar căruia istoria îi va face dreptate – că am putea pierde 
Dobrogea cu seninătate, deoarece câştigăm Basarabia; cu 
alte cuvinte, că am ceda 10 mii de kilometri pătraţi şi am 
dobândi 42 mii de kilometri cu 3 milioane de locuitori.

S-a observat mareşalului Mackensen că Basarabia nu 
poate servi ca marfă de compensaţie, deoarece Republica 
Moldovenească, ieşită din autodeterminarea revoluţiei 
ruseşti, este un stat de sine stătător, care fusese invitată 
la pacea de la Brest-Litowsk, şi, ca atare, recunoscută de 
Ukraina şi de însăşi Germania, ca parte contractantă. 
Pentru aceasta, era însă nevoie ca oamenii politici ai 
Republicii Moldoveneşti să fie convinşi că trebuie să 
protesteze singuri. Am găsit la dânşii tot patriotismul 
necesar, inteligentul d-l Inculeţ9, în forma sa prerafaelită de 
bărbat de Stat, şi-a depus uniforma bolşevistă, a îmbrăcat 
surtucul şi cipicii de glanţ, şi a mers la Iaşi şi la Buftea, 
înarmat cu toate documentele necesare. Trec peste intrigile 
şi bănuielile ce se ţeseau între domniele lor, şi care, toate, 
se vărsau în jiletca mea. Atâta numai: când îi văd astăzi, pe 
domnia sa şi pe   d-l Ciugureanu10, strâns uniţi împrejurul 
d-lui A. Constantinescu, îmi vine să zâmbesc.

Numai astfel a putut d-l Marghiloman să procedeze la 
actul unirei din 27 Martie 1918, iar d-l Brătianu să-şi asigure 
70 de deputaţi basarabeni, cu care speră să guverneze.
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Tocmai la acea epocă se trata şi faimoasa convenţie 
cu Racowsky11. Este şi aci o considerabilă cantitate de
rea-credinţă din partea liberalilor. Guvernul Averescu trata 
cu Rumcerodul de la Odessa, iar nicidecum cu Racowsky. 
Erau în Rusia mii de români a căror viaţă se găsea în pericol. 
La Iaşi, localul Consiliului de Miniştri era luat cu asalt de 
rudele refugiaţilor de la Odessa, printre care foarte mulţi 
liberali. Printre persoanele aflate în sudul Rusiei se găsea 
şi un simandicos obraz de general. D.l Brătianu, ca toate 
corpurile cereşti lipsite de lumină proprie, îşi are umbra şi 
penumbra sa, proiectate, amândouă, în lumea militărească. 
Umbra este d-l general Văitoianu12; penumbra este d. 
general Coandă13. Acesta era simandicosul obraz de general, 
care trebuia salvat cu orice preţ, nu pentru importanţa sa 
personală, ci pentru că fusese atâta timp reprezentantul 
guvernului român pe lângă Stafca14 rusească şi ca atare, se 
găsea păstrătorul a importante arhive de Stat. Pentru acest 
domn s-a pus un articol special în convenţiunea zisă cu 
Racowsky. Generalul Averescu are intenţiuni de acestea, 
pline de ironia destinului.

Dar, oare, faptul că în ultimul moment a intervenit 
Racowsky, care a răsturnat toată înţelegerea cu Rumcerodul, 
– nu se datoreşte maltratărilor şi înşelăciunei uzate de 
liberali faţă de Racowsky? Poate d-l Marghiloman ştie ceva.

În fine, o ultimă calomnie, care trebuie spulberată, 
este antidinasticismul nostru. Ce n-a făcut partidul liberal, 
pentru a stabili în spiritul Regelui că generalul Averescu 
este republican!

A fi republican sau dinastic sunt valori relative.
A fi dinastic în Franţa este aproape o monstruozitate; a 

fi republican, în Anglia, este, pozitiv, o monstruozitate.
Noi credem că a fi dinastic, în România Mare, este o 

dogmă de Stat.
Dar ceea ce cred eu şi alţii ca mine poate să aibă cel 
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mult o importanţă informativă.
Are însă o foarte mare importanţă ceea ce crede 

generalul Averescu.
Iată o scenă istorică:
În momentul de a intra în politică alături de generalul 

Averescu, am mers la Bacău, unde locuia generalul, – spre a 
avea o explicaţie cu d-sa în această privinţă. Tocmai atunci 
veneau veşti de la Bucureşti că răposatul Carp, cu un grup 
al său, voiau să aducă pe tron pe un fiu al Împăratului 
Germaniei15, sau pe prinţul Carol de Hohenzollern. Iată 
răspunsul precis al generalului Averescu:

„Consider ca o adevărată nebunie, ca, pe lângă rănile 
de care suferă ţara, să mai deschidem şi rana succesiunii 
la tron. Regele Ferdinand, care, fiind german de origină, 
şi-a ţinut jurământul de a merge cu ţara către împlinirea 
destinelor sale, şi a mers contra germanilor, reprezintă, 
pentru români un simbol moral.

Nu intru în alte considerente.
Explicaţiunile mele cu Regina după ultimul Consiliu de 

coroană, s-au petrecut în forma cea mai respectuoasă din 
partea mea.”

Cu aceste asigurări, am intrat în politică alături de 
generalul Averescu, pentru a forma un grup de naivi, care 
credem adânc în bine şi dreptate, şi vrem să îndreptăm 
greşelile d-lui Brătianu.

 
În Îndreptarea, II, 298, 12 nov. 1919, p. 1.

Semnat: Duiliu Zamfirescu. 
                            

Ecou al tensionatei situaţii politice a momentului, articolul 
lui Duiliu Zamfirescu poartă amprenta multiplelor confruntări 
dintre partide. Cel care publicase în 1895 romanul Lume nouă 

ÎN BASARABIA ■ 129



şi lume veche are ocazia să constate după un sfert de veac 
existenţa unui alt antagonism. „Vechi” erau acum cei care decenii 
de-a rândul reprezentaseră „noul”. E vorba de liberali, aflaţi în 
competiţie electorală nu atât cu inamicii clasici, conservatorii, 
ci cu partidele afirmate pe scena politică după încheierea 
războiului. I. I. C. Brătianu demisionase la 12 septembrie 1919 
pentru a protesta împotriva deciziilor Consiliului Suprem de 
la Paris care prin Pacea cu Austria impusese României condiţii 
„incompatibile cu demnitatea, independenţa şi interesele ei 
politice şi economice”. Anunţându-şi demisia printr-o scrisoare 
adresată monarhului, el dădea publicităţii declaraţia prezentată 
Consiliului în care recapitula demn nedreptăţile făcute la 
Paris României de către Marii Aliaţi. Era, scria într-un raport 
însărcinatul cu afaceri al S.U.A. la Bucureşti, un „formidabil 
recital al jignirilor [aduse] României”, iar premierul urmărea 
un scop electoral: spera să aibă ecou asupra opiniei publice 
şi să-i aducă voturi la alegerile care trebuiau să aibă loc peste 
puţin timp. Dar electoratul nu mai era un monolit. Suferinţele 
trecutului, enorme, îi diminuaseră capacitatea de rezistenţă. 
Înfruntase exemplar greutăţile pe frontul real (mai bine zis pe 
fronturile reale, căci în timp ce aliaţii gustau de un an deliciile 
păcii, românii au luptat în continuare cu bolşevicii din Est şi din 
Vest), se clătina însă pe „frontul fermităţii”, voia altceva. Iorga, 
seismograf sensibil al dramelor epocii, a reţinut în memoriile 
sale „atmosfera de nehotărâre”, amestec de vădită toleranţă faţă 
de vinovaţii autentici, în carne şi oase, ca Al. Tzigara – Samurcaş, 
fost prefect de poliţie sub ocupaţia germană, şi de intransigenţă 
principială rezervată vechilor practici ale politicii româneşti: „cel 
care striga mai mult împotriva trecutului şi care prezenta mai 
încântătoare miraje de viitor, fără ca personal să i se poată aduce 
înainte vreo greşeală, era încunjurat de mai multă simpatie de 
către un popor care trecuse prin cele mai teribile suferinţe”. (v. 
N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, ed. cit., 
p. 561).  

Adaptându-se acestei noi configuraţii a electoratului, actorii 
scenei politice acţionau în consecinţă, fie pozând în salvatori 
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providenţiali, în apostoli ai corectitudinii, fie  incriminând 
zgomotos, patetic, păcatele adversarilor. Rolul naţional-
liberalilor nu era unul dintre cele mai uşoare. Brătianu, expert ca 
întotdeauna în manevrarea inamicilor, izbutise să desemneze în 
fruntea noului guvern pe generalul Arthur Văitoianu, care juca 
„acoperit”. Fusese şi el Comisar General, dar militar, în Basarabia, 
în guvernul lui Al. Marghiloman, calitate în care  se ocupase cu 
aprovizionarea, dar acceptase apoi să fie ministru de Interne 
în cabinetul generalului C. Coandă şi de Război în acela al lui 
I. I. C. Brătianu. Simpatiile sale mergeau însă spre liberali, dovadă 
că aceştia vor apela iarăşi la serviciile lui în 1922, când vor reveni, 
de astă dată pentru patru ani, la putere. Generalul (a cărui sarcină 
esenţială era gestionarea alegerilor pentru ca lucrurile să iasă 
„aşa cum trebuie”) conducea un guvern în care alţi cinci generali 
ocupau portofoliile ministerelor „de forţă”. Ca om de mână forte, 
Internele şi le rezervase pentru sine, la Război era generalul 
de brigadă Ioan Răşcanu, la Industrie şi Comerţ generalul de 
brigadă Ioan Popescu (fostul comandant al Diviziei 13 infanterie 
care pacificase sudul Basarabiei), la Lucrări Publice generalul 
de brigadă Ştefan Mihail, până şi la Culte şi  Instrucţiune era un 
militar: generalul de divizie Al. I. Lupaşcu. 

Guvernul trebuia să strângă şurubul pentru a nu da 
adversarilor liberalilor prea mult spaţiu de manevră. Un 
decret din 3 octombrie 1919 înlocuia cenzura preventivă cu 
cenzura represivă şi enumera o mulţime de delicte de presă 
care ar fi dus  automat la interzicerea publicaţiilor nesupuse. 
În Monitorul oficial  din aceeaşi zi era dată lista păcatelor care 
atrăgeau suprimarea; era impresionantă şi în ea se încadrau în 
fond mai toate activităţile adversarilor potenţiali: „atacuri contra 
coroanei, contra formei actuale de guvern, contra armatei, contra 
puterilor aliate, precum şi incitarea la revoltă sau contra ordinii 
legale”. Întrunirile acestora trebuiau anunţate şefului poliţiei sau 
comandantului militar, care puteau decide dacă ele vor avea loc 
sau nu. Nu-i de mirare că averescanii îl vor considera pe noul 
premier un substitut (sau chiar o marionetă) a celui demisionar. 
Văitoianu este Brătianu este titlul unui editorial din Îndreptarea, 
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II, 279, 24 oct. 1919, p. 1, în care se afirma coram populo: „sub 
guvernul imparţial al d-lui Văitoianu a fost menţinută întreaga 
administraţie liberală”.

Prezentându-se ca făuritori ai unităţii neamului, promotori 
ai votului universal şi ai reformei agrare, liberalii nu uitau să-i 
coloreze în negru pe principalii oponenţi: averescanii din Liga 
Poporului şi membrii Partidului Conservator-Naţionalist al 
lui Take Ionescu. Liderii acestora erau pentru ei personaje 
indezirabile. Averescu publicase în 1918 faimoasele Răspunderi 
(un veritabil rechizitoriu la adresa guvernării brătieniste), 
cu mare ecou la public. Conturase acolo tabloul dantesc al 
dezastrului din toamna lui 1916 şi indicase cauzele: deficienţele 
organizatorice din cadrul armatei, erorile planului de operaţiuni, 
incompetenţa generalilor, plasarea „favoriţilor” lui  Brătianu în 
posturi de comandă, tragedia cercetaşilor, nesocotirea legilor şi a 
Constituţiei, discordia politicienilor, ba chiar atinsese tangenţial 
chestiunea responsabilităţii monarhului, sensibil la „privirile 
smerite, vorbele plăcute mai mult auzului, spinările încovoiate”. 
Catilinara generalului se încheia pe ton înalt, profetic: „Criminalii 
care au contribuit la această pe veci blestemată dezbinare, dacă 
scapă sancţiunii legilor, trebuie scoşi la iveală, pentru ca ei să fie 
înfieraţi, de opinia publică, cu pecetea infamiei şi să le rămână 
numele înscris în istoria neamului, cu aşa fel de litere ca să nu 
provoace la cititorul generaţiilor viitoare decât durere, scârbă 
şi indignare!” (v. Mareşalul Alexandru Averescu, Răspunderile. 
Cuvânt înainte de Florin Constantiniu. Îngrijire de ediţie şi note 
de Constantin Schifirneţ, Editura Albatros, Bucureşti, 1999, p. 
107). Take Ionescu, cu care I. I. C. Brătianu colaborase de nevoie 
în cabinetul de „uniune naţională” din 1916 – 1918, le sabotase 
acţiunile la Conferinţa de la Paris, acceptând între altele şi 
împărţirea Banatului cu Serbia. 

Suficiente motive ca să se pornească împotriva lor o 
înverşunată campanie de presă pentru a-i micşora în ochii 
electoratului. În paginile Mişcării, dar mai ales în acelea ale 
Viitorului, amândouă foi liberale, se dezlănţuie canonada 
calomniilor care-l întristează pe Duiliu Zamfirescu. Văitoianu nu 
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preluase încă frâiele guvernului, când Viitorul din 20 septembrie 
dezlănţuia un atac preventiv, sugerându-i regelui să nu ia în 
consideraţie candidatura la portofoliile ministeriale a celor doi 
rivali: 

„Potrivit uzanţelor constituţionale M.S. Regele a primit 
ieri după-masă în audienţă pe d-nii Take Ionescu şi generalul 
Averescu.

Judecând după atmosfera creată de anturajul acestor doi 
partizani ai politicei de «sărut-mâna» se pare că somaţiunile şi 
ameninţările ziarelor Adevărul, Românimea şi Îndreptarea nu
şi-au produs încă efectul şi că nici d. Take Ionescu nu este 
ministru de Externe, nici generalul Averescu, ministru de 
Interne”.

Cum Averescu se contura drept principalul inamic, 
redactorii Viitorului, ziar cu format mare, apărut frecvent în 
6 pagini, se întrec în acuze şi invective nesemnate menite să-l 
discrediteze. E răscolită mai  întâi chestiunea demisiei timpurii 
a generalului premier. Un necunoscut se întreabă, chiar din titlu, 
De ce a fost silit să demisioneze generalul Averescu? şişi răspunde 
în subtitlu: Modul cum a condus nenorocitele tratative de la Buftea 
a provocat demisia fostului primministru ( Viitorul, 3487, 12 oct. 
1919, p. 3). Acelaşi anonim face inventarul vinovăţiilor: în loc 
de a trata cu mâna pe sabie, a acceptat cu uşurinţă rectificările 
de frontieră, fără să se uite măcar la harta ce i s-a dat, a primit 
în bloc clauzele economice care distrugeau economia naţională, 
în fine a acceptat imediata demobilizare a armatei, „lăsând 
ţara fără instrumentul care singur putea să asigure tratative 
demne”. Reproşuri enorme, culminând cu această concluzie 
infamantă: „Neavând nicio experienţă diplomatică, necunoscând 
legile şi uzanţele internaţionale, d-sa în loc de o convenţiune 
de armistiţiu, a semnat însuşi tratatul preliminar de pace, în 
condiţiuni nu se poate mai dezastruoase pentru România”.  

I s-ar fi putut răspunde în paginile Îndreptării ori ale 
Românimii că armistiţiul fusese semnat încă din 9 decembrie 
1917 de guvernul I. I. C. Brătianu, că Mackensen condiţiona 
prelungirea lui de semnarea unei păci şi ameninţa cu reînceperea 
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imediată a ostilităţilor, că un brătienist (eventual generalul 
Prezan) ar fi putut negocia cu sabia în salon, nu în anticameră, 
dar şeful liberalilor nu şi-a asumat riscul. Nu şi l-a luat 
asupra-şi nici Averescu, care a demisionat ca şi Brătianu pentru 
a-şi păstra intactă popularitatea şi şansele politice. N-a vrut nici 
el să-şi frigă degetele, scoţând castanele coapte din foc. A făcut-o 
Marghiloman, care în pofida partiturii ingrate ce i  s-a dat, a 
păstrat dinastia, armata şi a adus Basarabia între hotarele ţării.

Campania de presă a liberalilor a respectat întru totul 
regulile unei confruntări militare. S-au iniţiat întâi atacuri 
demonstrative prin care se voia înlăturarea aurei de corectitudine 
şi a carismei generalului . Potrivit scribilor liberali el era Un 
falş amic al democraţiei (Viitorul, 3490, 15 oct. 1919, p.3), un 
protector al misiţilor şi al escrocilor financiari: Averescu – 
Schuller (3491, 16 oct., p. 1), care au făcut avere în Basarabia,
ocupându-se cu aprovizionarea armatei. Însăşi Banca Ţărănească 
pe care voia s-o înfiinţeze Averescu, la al cărei capital Aron 
Schuller contribuise cu 10 milioane de lei, era denunţată ca un 
potenţial matrapazlâc. În a treia zi survine lovitura decisivă, 
darea în vileag a „docomentului” ţinut la păstrare, „la loc sigur”, 
pentru când va fi „cazul”. El este publicat în facsimil sub titlul 
Generalul Averescu primea  să intre întrun guvern Carp la 16 
sept. 1916 ca să facă pace separată cu germanii (Viitorul, 3492, 17 
oct. 1919, p. 3). 

Care era conţinutul „notiţei” incriminatoare? Îl reproducem 
aici: 

„Am văzut pe Lupu Costache în septembrie 1916, când 
eram la Bucureşti.

Mi-a vorbit de posibilitatea unui guvern Carp şi m-a întrebat 
dacă aş voi să fac parte din el.

Misiunea guvernului ar fi de a face pace cu Puterile Centrale 
şi a se alia cu ele.

Am răspuns că primesc a intra în guvernul care ar avea 
mandatul de a face pace, nu însă într-un guvern care s-ar alia cu 
Puterile Centrale şi ar desface legăturile noastre cu Aliaţii.

Nu am mai văzut pe Lupu Costache şi nici nu am mai avut 
vreun schimb de idei în această privinţă cu cineva.”
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Documentul scris neîndoielnic de Averescu, nu era nici 
semnat, nici datat! În 16 septembrie 1916 situaţia militară nu 
era încă disperată, iar Averescu pregătea acţiunea ofensivă de la 
Flămânda şi nota în jurnalul său: „Cred în izbândă”. Era însă (ca 
şi Brătianu de altfel) indignat de imobilitatea armatei lui Sarrail 
de la Salonic şi de lentoarea (premeditată!) a ruşilor. Viitorul 
trage însă salvă după salvă. Maşinăria acuzaţiilor fără acoperire 
funcţionează alert. Se succedă în coloanele sale întrebări 
inchizitoriale: Cazul Averescu. Nici asta nu e trădare? (3492, 18 
oct., p. 1), îndemnuri neechivoce: Ecce homo! Judecaţi şi apoi 
osândiţi! (ibidem, p. 3), false compasiuni: Nenorocita apărare a 
dlui Averescu (p. 3), iar în numărul următor Un epitaf politic, 
pamflet denigrator şi virulent: „dar d. General Averescu a trăit 
până azi din specularea unei false legende care făcuse din d-sa un 
adevărat Mesia al neamului, a vândut apa de ploaie sub eticheta 
elixirului dătător  de fericire veşnică şi în arena luptelor noastre 
politice s-a prezentat învăluit într-o mantie roşie ca să poată 
lua ochii mulţimii şi să-şi ascundă pulsarea conştiinţei, a cărei 
virginitate fusese pierdută şi în tratativele cu Lupu Kostache, şi 
în corespondenţa cu Mackensen, şi în semnarea preliminarilor 
de la Buftea şi în tratatul de cedare a Basarabiei bolşevicilor de 
la Odessa ai Doctorului Racovski” (Viitorul, 3494, 19 oct. 1919, 
p. 1).

„Cedarea” Basarabiei, la care ar fi consimţit generalul, 
este un alt cal de bătaie pentru redactorii oficiosului liberali. 
Ei conjugau abil paşii înapoi pe care Averescu fusese nevoit 
să-i facă în faţa germanilor, aflaţi atunci în poziţie de forţă, cu 
prevederile aşa-zisei păci încheiate de el la 23 februarie 1918 
„cu Racovski şi cu tovarăşii săi bolşevici de la Odessa”. Sub titlul 
Pacea generalului Averescu cu bolşevicii ruşi. Trei documente 
diplomatice, în numărul 3489, din 14 octombrie 1919, al 
Viitorului sunt reproduse pe spaţii mari Condiţiunile bolşevicilor 
de la Odesa. Iudovski, Braşevan şi Voronki, conducătorii 
Rumcerodului (acronim rezultat din aglutinarea primelor silabe 
ale cuvintelor ruseşti ce desemnau România, Marea Neagră şi 
Odesa) cereau imperativ nu numai evacuarea Basarabiei de către 
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trupele române, ci şi concursul acesteia în lupta contra Puterilor 
Centrale. „Documentul” se cuvine reţinut fie şi numai pentru 
nota de iezuitism cu care bolşevicii îşi formulau pretenţiile:

„ 1. Evacuarea progresivă a Basarabiei de către armatele de 
ocupaţiune române, în primul rând evacuarea oraşelor Bender şi 
Sebriani. Armata de ocupaţie română să fie redusă în termen de 
două luni la un detaşament de 10.000 oameni, al căror serviciu 
va consta în a păzi depozitele române şi liniile de drum de fier. 
Poliţia în oraşe şi sate va fi încredinţată chiar acum miliţiei locale 
formate din locuitori ai ţărei.

Comandamentul român renunţă la orice amestec în viaţa 
internă şi politică a Basarabiei.

2. Produsele Basarabiei care nu vor fi necesare pentru 
întreţinerea populaţiei locale şi a detaşamentelor militare 
ruse prezente în Basarabia sunt rezervate exclusiv pentru 
aprovizionarea României.

3. O comisiune compusă din reprezentanţii Rusiei, Franţei, 
Engliterei, a[i] Statelor Unite va avea sarcina să judece şi să 
hotărască în toate  cazurile de litigiu între ruşi şi români.

În acţiunea militară paralelă contra Puterilor Centrale şi a 
aliaţilor lor se stabileşte un contact direct între comandamentul 
militar superior al armatei sovietice ruse şi comandamentul 
român”. Scurt spus, cu o viclenie pe care Molotov ar fi invidiat-o, 
România nu numai că era pusă în conflict cu Marii Aliaţi, 
nu numai că i se anula orice putere de decizie, dar trebuia să 
şi acţioneze ca o potenţială „republică populară” în sprijinul 
Sovietelor.

La machiavelism se răspunde cu instrumente similare. 
Generalul, supus la multiple constrângeri: din partea francezilor, 
care aleseseră să-şi evacueze misiunea militară prin Rusia, nu 
prin Austria, şi în consecinţă agreau momentan relaţii amiabile 
cu sovieticii, a nemţilor, dornici să ajungă cât mai repede peste 
Nistru, spre Kiev şi grânarul ucrainean, a politicienilor din toate 
partidele (fiindcă printre cei arestaţi de bolşevici şi ameninţaţi cu 
execuţia existau personaje influente precum generalul C. Coandă, 
dar şi tatăl lui C. Argetoianu), a regelui, care se gândea deja la 
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soluţia Marghiloman, acceptă în bloc „toţi termenii (clauzele) 
sus-zisei propuneri […] aşa cum sunt expuşi, cu excepţiunea 
condiţiunei cuprinse în clauza 1”. Excepţie ingenioasă care 
zădărniceşte în fond condiţiile acceptate! Temporizează aşadar 
pentru a salva ostaticii, dublează tainic numărul trupelor din 
Basarabia, nu admite schimbul inegal de prizonieri, în fine, 
demisionează, păstrându-şi deocamdată intact capitalul politic. 
Desigur, nu şi în ochii liberalilor, care îi vor taxa retroactiv 
„erorile”. 

Sarabanda acuzelor din Viitorul continuă cu vehemenţă 
sporită. Coloanele ziarului sunt pline de interogaţii: Cum se 
apără? (3495, 20 oct., p. 3), Cine e generalul? (3497, 22 oct., 
p. 3), alternate cu răspunsuri minimalizante: „La guvern 
nul, şi răufăcător intereselor ţării. În opoziţie, ferment de 
aţâţare şi turburător de spirite: aceasta e activitatea politică 
a d-lui Averescu-Buftea” (idem) sau „Nu este un om nou, ci o 
caricatură veche” (Povestea unui … foc de paie, 3498, 23 oct., p. 
1). Printre mulţii acuzatori pe veci anonimi se strecoară la un 
moment dat şi un personaj cu identitate certă: maiorul invalid 
Gheorghe Brăescu. Viitorul autor al Schiţelor vesele adoptă aici 
un ton tenebros, prevestitor de evoluţii funeste: „Dl. general 
se laudă cu popularitatea d-sale. Să nu se încreadă în fericire: 
este popularitatea călugărului care făgăduieşte raiul poporului 
flămând şi pe care mulţimea îl omoară cu pietre când se trezeşte 
din încântare”. (Domnul general, 3501, 26 oct., p.1). Cu sau fără 
el, campania continuă, cu atacuri frontale şi pe flancuri, ultimele 
avându-i drept ţintă pe colaboratorii lui Averescu. Mai dăm în 
acest context doar câteva titluri de articole dintre numeroasele 
posibile, fie şi numai pentru a arăta cititorilor de azi ce elemente 
şi ce strategii presupune o campanie de presă: Trădarea dlui 
general Averescu (3498, 23 oct., p. 3; aici e luat în pleasnă şi C. 
Argetoianu), Vinovatul mărturiseşte (3499, 24 oct., p. 3; autorul 
acestui pamflet cere ca Averescu să fie deferit Curţii Marţiale 
şi etalează o latină de baltă: „Eroare humamem est!”), O nouă 
dovadă a trădărei generalului Averescu (3501, 26 oct., p. 3), Un 
stat major şi un program. Generalul Averescu se înconjură de 
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oameni compromişi pentru a face un program ridicol (3504, 29 
oct., p. 5), Activitatea politică a generalului Averescu (3507, 1 
nov., p. 3).

În Îndreptarea, gazetă cu resurse financiare modeste, apărută 
adesea doar în două pagini, pe hârtie de calitate inferioară, 
polemiştii sunt mai puţini, dar tot atât de vituperanţi şi tot atât 
de fideli anonimatului. Când „proba” presupuselor pertractări 
ale generalului cu germanofilii apare în Viitorul, din coloanele 
Îndreptării se răspunde sarcastic. Şi aici e la mare preţ retorica 
interogaţiei. Cine acuză trădarea lui Averescu? se întreabă un 
polemist. Şi răspunde tot el: „Acelaşi domn Brătianu, care a 
lăsat cu însărcinare scrisă la Bucureşti, ca ministru de Interne, 
pe «germanofilul Lupu Costache» cum îi zice azi, – creând  acea 
monstruoasă inovaţie a unui minister format pentru a lucra cu 
inamicul, – acest domn Brătianu minte când afirmă că generalul 
Averescu acceptase să facă o pace separată peste capul Regelui. 
Închipuiţi-vă pe general ducându-se însuşi să spună Regelui 
că vrusese a-l trăda!” După acest recurs la logica elementară se 
dă frâu liber indignării pamfletare la un diapazon mai ridicat: 
„Acela împotriva căruia îşi împrăştie balele o haită de politiciani, 
exasperaţi de forţa populară care s-a decis să-i smulgă de pe 
trupul ţării, este generalul Averescu, cea mai frumoasă faimă 
militară a României, ostaşul care a fost întotdeauna simbolul 
neînfrângerii pentru toată armata care l-a idolatrizat, şeful 
aproape de care refugiul părea cel mai sigur, – comandantul 
peste ale cărui trupe nu s-a trecut niciodată!” („Documentul”, 
Îndreptarea, II, 265, 18 oct. 1919, p. 1).

Poate că tot un diplomat – în jurul lui Averescu erau destui, 
nu doar Zamfirescu şi Argetoianu – s-a gândit la o ingenioasă 
lovitură laterală: Brătianu, acum în conflict făţiş cu Aliaţii, era 
demascat ca adversar al acestora încă din faza primelor luni de 
cooperare militară. Exasperat de inerţia armatei lui Sarrail de la 
Salonic, Brătianu ar fi fost – susţin cei de la Îndreptarea – autorul 
moral al articolului publicat în 25 octombrie 1916 în Journal de 
Genève de trimisul şi acolitul său N. Bazilescu, care-i acuza pe 
Aliaţi de trădare. Iar comentariul virulent din gazeta elveţiană ar 
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fi apărut integral şi în dâmboviţeana L’Indépendance Roumaine  
tot la îndemnurile premierului de atunci. Aşa că averescanii 
se grăbeau să plătească cu aceeaşi monedă, declarând, tot din 
titlu: Septembrie 1916. Miniştrii dlui Brătianu se gândeau la 
o pace separată (Îndreptarea, 267, 19 oct., p.1). De aici încolo 
vocile se înalţă tot mai sus, într-un vacarm al acuzaţiilor şi 
insultelor imposibil de stăpânit. „Documentul” tarabei brătieniste 
(Îndreptarea, 268, 20 oct., p.1) e expus deriziunii colective, 
Averescu lăudat pentru că ar fi vrut „să smulgă ţara şi în special 
armata din mâinile unui guvern inconştient”, pentru a se cere 
nici mai mult, nici mai puţin decât Pălmuirea calomniatorului 
(Îndreptarea, 270, 24 oct., p.1). Două zile mai târziu, cineva 
foarte familiarizat cu dedesubturile vieţii politice ridică perdeaua 
sub care se ascundea misterul: „Documentul” n-a fost scris în 
1916, ci „anul acesta 1919, acum vreo 2-3 luni, cu destinaţiune 
hotărâtă”. (Ce rămâne din campania „documentului”, Îndreptarea, 
272, 26 oct., p.1) În timp ce oficiosul liberal susţinea că 
„notiţa” incriminatoare ar fi fost găsită „în bagajele mareşalului 
Mackensen, rămase în ţară după plecarea precipitată a amicului 
generalului Averescu” (Ultime informaţiuni, Viitorul, 3501, 26 
oct. 1916, p.3), Îndreptarea deconspiră sursa: regele Ferdinand! 
Dezvăluirea a făcut-o până la urmă, cu vizibilă jenă, însuşi 
generalul. Cu câteva luni în urmă, monarhul îi ceruse explicaţii 
asupra conduitei lui din toamna lui 1916, Averescu, disciplinat, 
i le-a dat sub forma unui document olograf, scris cu creionul, 
iar Ferdinand l-a transmis duşmanului de moarte al acestuia, 
Brătianu. 

E un episod ce aruncă o lumină insolită asupra celui pe care 
presa şi istoricii vremii obişnuiau să-l considere drept Ferdinand 
cel Leal. În realitate, regele era şi el om şi politician. Omul sfielnic 
ascundea porniri autoritare pe care numai puţini i le cunoşteau. 
Iorga era unul dintre ei şi trebuie crezut când afirma că regele, „cu 
toată timiditatea, avea în fond instinctele despotice ale rasei sale” 
şi „nu mai puţin criticabila pornire spre intrigi şi curse contra 
oamenilor pe care-i ţinea la putere.” (N. Iorga, Orizonturile mele. 
O viaţă de om aşa cum a fost, ed. cit., p. 578, 716). Politicianul 
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din el vedea în Averescu şi Take Ionescu concurenţi periculoşi, 
tentaţi (mai ales ultimul) de idei republicane. Şi Berthelot, 
şi Saint-Aulaire ştiau să şeful conservatorilor-naţionalişti (la 
origine fiu de negustor şi „apropitar” din Ploieştii „republicii” de 
hazlie amintire) se gândea la o eventuală proclamare a republicii 
după război, iar dacă o ştiau ei, personalităţi în frecvente contacte 
cu monarhul, de ce n-ar fi ştiut-o şi acesta. Ministrul Franţei îşi 
informase de altminteri prompt superiorii, citând textual spusele 
lui Take Ionescu într-un raport pe care l-a reprodus peste decenii 
şi în memoriile sale: „Aş putea, de acord cu altă personalitate, 
să fac ca Republica să fie proclamată în cincisprezece zile. […] 
Supravieţuirea absolutismului este cu atât mai paradoxală cu 
cât, sub acoperirea unei dinastii străine, este absolutismul unei 
familii burgheze, familia Brătianu, în folosul membrilor şi 
clientelei ei.” (Contele de Saint-Aulaire, Confesiunile unui bătrân 
diplomat, ed. cit., p. 128). Cealaltă personalitate era, desigur, 
Averescu, pe care rasatul conte îl considera „comandantul şef al 
singurei armate organizate din România şi care, fiu de ţăran şi 
înţelegător cu soldaţii, se bucura în toată ţara de o popularitate 
fără seamăn” (idem). Calitate după care monarhul tânjea şi 
o invidia la aceia care o aveau, un indiciu fiind că la revenirea 
triumfală în Bucureşti, la 1 decembrie 1918, în suita lui n-au fost 
nici Brătianu, nici Iorga, nici Averescu.

 
NOTE

1 – Viitorul, cotidian politic apărut la Bucureşti între 5/18 nov. 
1907 – 21 nov. 1916, 2/15 nov. 1918 – 20 dec. 1938, 28 aug. 1944 
– 18 febr. 1946. A fost în general porta-vocea ideilor marii finanţe 
liberale.

2 – Referire la articolul Les élections roumaines, publicat în 
importantul ziar francez Le Temps în 26 octombrie 1919. Era o 
scrisoare din România semnată de un misterios domn N., altul 
decât corespondentul la Bucureşti al cotidianului respectiv. Cei de la 
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Îndreptarea bănuiau că sub iniţiala sus-amintită se ascundea de fapt 
Victor Antonescu, ministrul României la Paris, căruia îi rezervau 
cuvinte deloc protocolare: ar fi fost „valetul” lui I. I. C. Brătianu. (v. 
Un diplomat …, Îndreptarea, 285, 8 nov. 1919, p. 1).

Corespondenţa lui N. a fost contestată cu oarecare întârziere 
fie din cauză că Le Temps a ajuns la Bucureşti după 10-12 zile, fie 
că redactorii Îndreptării îşi concentraseră atenţia exclusiv asupra 
alegerilor pentru Cameră din zilele de  3, 4 şi 5 noiembrie 1919, 
scrutin soldat cu o categorică înfrângere a naţional-liberalilor. 
Prima intervenţie, neinspirată, a apărut totuşi în Le Temps din 27 
octombrie, semnatarul ei (N. Gr. Filipescu, un ambuscat în timpul 
războiului, care acum se afla în capitala Franţei) fiind de părere 
că gestul lui Averescu ar fi fost determinat de grija ca germanii 
să nu pună mâna complet pe grânarul ţării. Scrisoarea acestuia a 
fost, desigur, republicată şi în organul Ligii (v. Un răspuns infamiei 
brătieniste: „Le Temps” publică următoarea scrisoare a dlui N. Gr. 
Filipescu, Îndreptarea, II, 285, 7 nov. 1919, p.1). Aberanta opinie 
a fost ironizată de liberali în gazeta lor (v. „Le Temps” şi generalul 
Averescu, Viitorul, 3513, 7 nov. 1919, p.5).

Pentru a infirma cu argumente concludente alegaţiile din Le 
Temps a intervenit însuşi generalul într-o scrisoare expediată direc-
torului publicaţiei. Epistola e reprodusă în ziarul Ligii Poporului: 

„Am fost singurul comandant de armată român care am avut 
nemărginitul avantaj să stau, fără soluţiune de continuitate pe front, 
în strâns contact cu duşmanul de la începerea ostilităţilor şi până la 
încheierea armistiţiului.

Am fost comandantul de armată care în prima parte a 
războiului am avut nemărginita fericire să nu cedez teren sub 
apăsarea directă a inamicului. […]

În a doua parte a războiului, am fost singurul comandant de 
armată care a avut nemărginita fericire să câştige singura victorie, 
ofensiva noastră, şi să recucerească o porţiune din teritoriul invadat.

Dacă germanii în general şi Mackensen în special au avut în 
mine un amic, veţi conveni domnule director, că plăteau scump 
această amiciţie.”

Generalul mai amintea în continuare că maior fiind şi ataşat 
militar la Berlin a fost retras de la post „din cauză că aveam legături 
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private prea cordiale cu ataşatul militar francez”, iar ca deputat în 
Parlamentul lui Marghiloman s-a pronunţat împotriva Păcii de la 
Bucureşti: „De la înălţimea tribunei am declarat că votam contra 
păcii, pentru că prin ea se alterau legăturile noastre cu Aliaţii.”

În final, dezminţea şi ultima calomnie: „În privinţa Basarabiei, 
care pe atunci era republică independentă, este destul să spun că 
pe timpul guvernării mele efectivul trupelor noastre peste Prut a 
fost îndoit şi mişcarea de ocupaţiune spre sud şi nord continuată” 
(Scrisoarea dlui general Averescu, Îndreptarea, II, 285, 8 nov. 1919, 
p. 1).

3 – Duiliu Zamfirescu se referă la Notele de război ale 
generalului Alexandru Averescu publicate  în al doilea număr, din 
14 octombrie 1918, al Îndreptării literare, revistă pierdută! În acelaşi 
alineat întâlnim însă şi o menţiune surprinzătoare: prestigiosul 
colaborator al Îndreptării pretindea că în mâinile lui s-ar fi găsit de 
un an şi jumătate cele două caiete care conţineau memorialul de 
război al lui Averescu. Însemnările din primul caiet ar fi fost iniţiate, 
scrie Zamfirescu, la 8 martie 1914. Notiţele zilnice din război. 1914 – 
1915 (Neutralitatea) publicate de mareşalul Alexandru Averescu în 
1937, la Institutul de Arte Grafice şi Editură „Apollo” din Bucureşti, 
încep însă la 18 iulie 1914. E o lacună a memoriei zamfiresciene sau 
primele notaţii au dispărut?

  
4 – Paul Ludwig Hans von Hindenburg und Beneckendorf 

(1847 – 1934), feldmareşal german. Rechemat în armata activă la 
începutul războiului, a comandat trupele din Prusia Orientală, 
obţinând victoriile de la Tannenberg şi Lacurile Mazuriene, prin 
care a oprit ofensiva rusă. Între anii 1916 – 1918 a fost şeful Marelui 
Cartier General german. După război a înăbuşit revoluţia din 
noiembrie 1918 din Germania. Intrat în politică, a fost preşedinte al 
ţării între 1925 – 1934. El l-a numit cancelar pe Adolf Hitler.

 
5 – Leopold von Berchtold (1863 – 1942), conte, ministru de 

Externe al Austro-Ungariei între anii 1912 – 1915.

6 –  Paragraf reintegrat – conform originalului – în articolul lui 
Duiliu Zamfirescu. Absenţa lui viciază argumentaţia publicistului.
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7 – Zamfirescu are în vedere tratativele preliminare de la 
Buftea purtate de generalul Alexandru Averescu (secundat de 
C. Argetoianu) cu Richard von Kühlmann, ministrul Afacerilor 
Externe al Germaniei, şi cu Ottokar von Czernin, ministrul de 
Externe al Imperiului Habsburgic. Când s-a deplasat la Buftea, 
generalul spera să-l aibă drept interlocutor pe mareşalul Mackensen, 
pe care-l cunoştea personal din vremea în care fusese ataşat militar 
la Berlin. Acesta l-a primit, notează Averescu în Notiţele zilnice … 
„foarte amabil”, specificând: 

„În privinţa teritoriului, vor trebui făcute cesiuni.
Dobrogea se va da, cu acces însă la mare. El [Mackensen – n.n. 

I.A.] crede, totuşi, că s-ar putea ajunge la o înţelegere, cedând numai 
Cadrilaterul şi o fâşie locuită de bulgari până la linia Mangalia – 
Adamclisi.

Austria cere o rectificare de frontieră, dar nu va fi nimic.
Mi-a promis tot sprijinul lui, dar mi-a repetat că întreţinerea 

noastră are un caracter privat.” (Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe 
zilnice din război, vol. 2, ed. cit., p. 249). 

Mackensen nu avea împuternicirile necesare pentru a discuta 
condiţiile păcii. Punctul lui de vedere era al unui militar. Adevăraţii 
plenipotenţiari erau cei doi miniştri de Externe ai „centralilor” 
menţionaţi anterior. Condiţiile puse de ei pentru prelungirea 
armistiţiului erau mult mai dure, iar acceptarea lor trebuia făcută 
cel mai târziu la 2 martie, ora 12. Cum răspunsul a fost dat cu 
câteva ore mai târziu decât termenul fatidic, Kühlmann şi Czernin 
au denunţat armistiţiul, impunând clauze noi şi mai apăsătoare. 
Refuzul acestora implica reluarea ostilităţilor la 5 martie, la miezul 
nopţii. După încă două Consilii de Coroană desfăşurate în 3 şi 4 
martie, în cadrul cărora s-a ajuns la concluzia că România, izolată 
concentric, nu va putea rezista ofensivei Puterilor Centrale, s-a decis 
semnarea la Buftea a unui tratat preliminar de pace. C. Argetoianu, 
care conducea o delegaţie formată de G. Burghele, Eug. Papiniu, 
generalul Alex. Lupescu şi colonelul Ludovic Mircescu şi-a pus 
semnătura pe el la 5 martie 1918. Averescu l-a considerat doar o 
convenţie pentru prelungirea armistiţiului, deci un act fără caracter 
definitiv.
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8 – Constantin Argetoianu (n. 3 mart. 1871, Craiova – 6 febr. 
1955, Sighetu Marmaţiei), om politic şi memorialist. Studii primare 
la Craiova şi secundare la Bucureşti. Ca descendent al unei familii 
bogate (tatăl lui era general), a fost trimis la Paris (1888 – 1896), 
unde şi-a luat doctoratul în medicină şi licenţa în drept şi litere. 
Întră în diplomaţie în 1898, onorând succesiv profesia în posturi 
la Constantinopol, Roma, Viena şi Paris. În 1913 abandonează 
cariera diplomatică şi se înscrie în Partidul Conservator. Inteligent, 
cinic, cu verb muşcător, devine repede deputat, apoi senator. După 
refugiul de la Odesa aderă la Liga Poporului şi cucereşte admiraţia 
lui Averescu, care-i încredinţează delicata misiune de a trata cu 
„centralii” Preliminariile de la Buftea. După război ocupă diverse 
demnităţi. Bun orator, cultivat, îndrăzneţ, versatil, brutal, „traseist”, 
a trecut prin numeroase partide şi guverne: ministru de Justiţie (29 
ian. – 6 mart. 1918), de Finanţe (13 mart. – 13 iunie 1920) şi de 
Interne (13 iun. 1920 – 17 dec. 1921) în cabinetele lui Al. Averescu; 
de Agricultură şi ad-interim la Interne  (4 – 22 iun. 1927) sub Barbu 
Ştirbey; de Agricultură şi Domenii (22 iun. 1927 – 16 nov. 1928) 
sub I. I. C. Brătianu şi Vintilă I. C. Brătianu; de Finanţe (18 apr. 
1931 – 6 iun. 1932), de Externe (18 – 27 apr. 1931) şi Interne (17 
mai 1931 – 6 iun. 1932) în „guvernul de tehnicieni” al lui N. Iorga. 
Aflat în graţiile lui Carol al II-lea, e numit ministru de Industrie şi 
Comerţ (19 febr. – 30 mart. 1938) şi consilier regal. Între 28 sept. – 
23 nov. 1939 a fost chiar prim-ministru. Din 1932 avea propriul lui 
partid: Uniunea Agrară, transformată în 1936 în Partidul Agrar. În 
1944 s-a retras tactic în Elveţia. Omul care a manipulat cu succes 
atâţia politicieni, a fost la rându-i manevrat de comunişti, care l-au 
convins să se întoarcă în ţară în 1946. Aici a creat un nou partid: 
Uniunea Naţională – Muncă şi Refacere, interzis în 1948. Arestat 
în 1950, a murit după îndelungate suferinţe în penitenciarul de la 
Sighet.

Opera lui cuprinde scrieri politice şi economice de o 
remarcabilă diversitate: Marea noastră proprietate şi exproprierea 
(1913), L’influence de la banlieu sur l’âme des capitales (1914), 
În jurul valutei noastre (1923), Îndrumări politice (1924), Naţio
nalism şi internaţionalism (1929), Vitalitatea regimului republican 
şi democratic în Franţa (1929), „Uniunea naţională” (1931), „Confe
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rinţă fără subiect” (1933), Autour de la crise (1934), „Conferinţă cu 
subiect” (1934), Bucureştii de azi şi de mâine (f.a.), În jurul asanării 
economice (1934) ş.a.

Dacă scrierile social-politice s-au perimat, memorialistica lui 
scânteietoare prezintă şi azi un fenomenal interes. Debutând cu note 
de drum: Pe urmele trecutului. O călătorie în Egipt (1938), diaristul 
oferă în Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri (ciclu 
editat de Ion Ardeleanu şi Stelian Neagoe) şi reeditat – într-o suită 
de şapte volume – de Stelian Neagoe) un excepţional panoramic al 
lumii româneşti antebelice şi interbelice pe care aceea de azi pare 
că vrea să o imite sau să o copieze cu frenezie, îndreptăţind astfel 
temerile că istoria se va repeta.

9 – Vezi supra, nota 22, p. 84.
 
10 – Daniel Ciugureanu a avut opţiuni ţărăniste, nu liberale.

11 – Cristian Racovski (n. 1 aug. 1873, Kotel, Bulgaria – d.
1 sept. 1941, Orel, U.R.S.S) pseudonimul „revoluţionar” al lui Hristu 
Stancev, militant socialist. Studii liceale între 1887 – 1890 la Varna 
şi Gabrovo pe care nu le-a terminat, fiindcă a fost exmatriculat. 
Regularizându-şi situaţia şcolară, pleacă la Geneva pentru a urma 
(până în 1896) cursurile Facultăţii de Medicină. Aici îi cunoaşte 
pe bonzi ai social-democraţiei europene precum Rosa Luxemburg, 
Vera Zasulici, Gheorghi Plehanov ş.a. În 1892 vine în România ca 
delegat la congresul social-democraţilor bulgari ale cărui lucrări au 
avut loc la Ploieşti. Are atunci prilejul de a-l întâlni pe Constantin 
Dobrogeanu-Gherea. În 1893 face cunoştinţă, la Zürich, cu 
Friedrich Engels. 

Ca revoluţionar periculos e expulzat rând pe rând din Germania, 
Rusia. Nici Franţa nu-i acceptă naturalizarea. Stabilit din 1903 la 
moşia părintească de lângă Mangalia. Plecat în 1907 la Congresul 
Internaţionalei Socialiste de la Stuttgart, nu mai este reprimit în ţară. 
Va reveni în România abia în 1911. În cearta dintre Troţki şi Lenin 
se situează de partea celui dintâi. Se pronunţă împotriva intrării 
României în război. Arestat de Siguranţă în 23 septembrie 1916, 
este eliberat la 1 mai 1917 de soldaţi ruşi maximalişti (bolşevici) 
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din Iaşi. În decembrie 1917 îngroaşă rândurile Partidului Bolşevic. 
Comandant al unor unităţi roşii care au ocupat Odesa, organizează 
jafuri împotriva refugiaţilor români, ordonă execuţii şi arestări în 
masă. În 4 – 5 martie 1918 a semnat un armistiţiu cu generalul 
Averescu (v. supra, p. 128). În 1919 devine preşedinte al Ucrainei 
bolşevice. Autorităţile româneşti îl condamnă, la 31 martie 1920, la 
moarte în contumacie. Din 1923 ocupă înalte funcţii diplomatice: 
ambasador la Londra până în noiembrie 1925, apoi la Paris, până 
în 1927, când autorităţile franceze îl declară persona non grata. 
Fiindcă în disputa pentru putere dintre Stalin şi Troţki se plasase 
de partea celui de-al doilea, este exilat, apoi arestat (în 1937) şi 
condamnat la 20 de ani de temniţă. Executat la 11 septembrie 1941 
în penitenciarul din Orel.

12 – Arthur Văitoianu (n. 14 apr. 1864, Ismail – d. 1957), 
general şi om politic, profesor la Şcoala de Război. În primul 
război mondial a comandat energic, temerar, un corp de armată. 
Marghiloman l-a trimis în calitate de Comisar General militar în 
Basarabia. În cabinetul generalului Constantin Coandă a deţinut 
portofoliul Internelor (24 oct. /6 nov. 1918  - 29 nov. /12 dec. 1918). 
Prim-ministru între 27 sept. 1919 – 30 nov. 1919. Consilier de 
Coroană din 30 martie 1938. Vezi şi supra, p. 128, 131-132.

13 – Constantin Coandă (n. 5 mart. 1857, Craiova – d. 1932, 
Bucureşti). Studii politehnice şi militare în Franţa. În 1913 inspector 
general al artileriei. Ia parte la luptele din primul război, după care 
este acreditat pe lângă Stavka rusă. Prim-ministru, ministru de 
Externe şi de Interne între 24 oct. / 6 nov. 1918 - 29 nov. / 12 dec. 
1918. Ion I. C. Brătianu îi încredinţează conducerea Ministerului de 
Război (29 nov. / 12 dec. 1918 – 27 sept. 1919), postul de secretar de 
stat (27 aug. 1925 – 29 mart. 1926), iar Al. Averescu îl numeşte şi el 
secretar de stat ad-interim (10 aug. 1926 – 13 nov. 1926). Membru 
marcant al Partidului Poporului, preşedinte al Senatului (1920 – 
1921 şi 1926 – 1927), a întreţinut relaţii cordiale şi cu liberalii.

 
14 – Stafca (Stavka), acronim pentru Starşîi Voennîi Komitet, 

statul major al armatei ruse după revoluţia din februarie 1917.
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15 – Germanofilii din jurul lui P. P. Carp intenţionau să-l 
detroneze pe regele Ferdinand –  care-i „trădase” pe Hohenzollerni 
–  şi să instaleze în locul lui un „bun german”. Acesta a fost găsit 
în persoana prinţului Wilhelm Eitel Friedrich Christian Karl (n. 
7 iul. 1883-d. 8 dec. 1942), al doilea fiu al împăratului Wilhelm al 
II-lea al Germaniei şi al primei sale soţii, ducesa Augusta Viktoria 
de Schleswig-Holstein. Planul a căzut şi datorită împotrivirii lui 
Alexandru Marghiloman. 
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Bucovină

La o tufă de sulfină
 Car cu patru boi
S-a oprit şi ţi se-nchină,
Bucovină, Bucovină,
 Leagăn de eroi.

Ţi se-nchină, că se duce
 Nevoiaşul car
Către valea de la cruce,
Unde omul o s-apuce
 Drumul spre hotar.

Ah, Ştefane Voievoade, 
 Scoală din mintean1, 
Că duiumul de noroade
Inima din el i-o roade,
 Bietul pământean.

Scoal’ şi buciumă-ţi feciorii
 Din Homor2 la Reni3,
Sună să răsune norii,
Să-ţi deştepte roşiorii
 De la Războieni4.



Şi la muchie te arată,
 Fioros pe sur;
Prinde-ţi paloşul din spată
Şi-nvârteşte-te o dată
 Roată împrejur.

Că jidanii şi rutenii
 Pripăşiţi pe-aici
Zic că-s dânşii pământenii,
Iar că noi şi moldovenii
 Suntem venetici.

Alei, Doamne, dă de frânge,
 Frânge-i de la brâu,
Că noi plugurile-om strânge
Şi-om mai semăna prin sânge
 Ghindă-n loc de grâu.

În Poezii nouă, Institutul de Arte grafice „Carol Göbl”, 
Bucureşti, 1899.

Prima poemă din volumul Poezii nouă, publicată în 1899 
la Institutul de Arte grafice „Carol Göbl”, e şi ea una dintre 
rarele neîncredinţate de autor unei reviste literare. Placheta, 
cea mai subţire (cantitativ!) dintre cele tipărite de Zamfirescu, 
nu avea decât 54 de pagini, format 12,5/16 cm (aici poetul era 
consecvent). Pe pagina de gardă se menţiona Frascati, 1899. 
Istoria ei merită, prin ciudăţenia situaţiilor reunite, câteva notaţii. 
Să reţinem mai întâi că e recolta târzie, cumva nesperată, a unui 
îndelungat hiatus liric. Zamfirescu se plângea de o „încremenire” 
prematură ce-i afecta creaţia. Ea ar fi fost, credea el, efectul 
întoarcerilor în ţară. „Poezia depărtării” funcţiona prin urmare 
… numai de la distanţă, revenirea la peisajul originar secătuind 
filonul liric. O epistolă către N. Petraşcu din 3/15 august 1899 
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conţine şi anatomia acestei stări bizare: „Ai dreptate să te miri de 
tăcerea prea lungă, literară şi prietenească. E însă un fapt curios 
de constatat: felul de încremenire ce-mi lasă fiecare călătorie în 
ţară. Amuţesc, şi ca bard, şi ca om. Îmi închipuiesc că dacă m-ai 
pune să caut în cutele sufleteşti, aş găsi cauzele cari fac ca barda 
bardului să nu mai taie, iar glasul omului să amuţească. Dar ce să 
cauţi lucruri triste! …” (Vezi Duiliu Zamfirescu, Opere, VIII, ed. 
cit., p. 234). Peste puţine săptămâni izvoarele închise în cremenea 
lăuntrică ţâşneau însă eliberator, anticipând parcă intuiţia altui 
poet (şi el nenorocos în posteritate!) care clama haiduceşte: „Când 
voi izbi o dată eu cu barda / Această stâncă are să crape / Şi vor 
ţâşni noian de ape …” Un scrupul de istoric literar mă obligă însă 
a semnala că grăuntele de cochetărie, poza melancolică erau deja 
contrazise de un început de resurecţie lirică. Dacă lui Petraşcu i 
se făcea teoria „încremenirii”, pentru a-şi scuza astfel inteligent 
şi diplomatic pauza epistolară prelungită, lui Maiorescu îi erau 
destinate alt fel de gânduri: „La iarnă sper să public o broşură de 
poezii inedite. Dacă la Convorbiri e lipsă, v-aş putea trimite textul 
lor să alegeţi şi apoi să-l remiteţi tipografului” (scrisoare din 21 
iul. / 2 aug. 1899), trimisă din Frascati. (Epistola, citată la pagina 
507 de Mihai Gafiţa în notele consacrate plachetei Poezii nouă 
în primul tom al ediţiei Duiliu Zamfirescu, Opere, I, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1970, a dispărut. Ea nu figurează în volumul 
Opere, VII, iar menţionarea sa de către M. Gafiţa, un editor care 
a avut în mână şi alte texte zamfiresciene, de asemenea pierdute, 
constituie singura dovadă a faptului că a existat.) Ce căuta 
poetul la Frascati e şi mai uşor de aflat, citindu-i o misivă, tot 
către Maiorescu, expediată în 10/22 iunie, deci cu 40 de zile mai 
devreme: „Ce proiecte pe vară? Unde, cu ce gânduri literariceşti 
şi pe câtă vreme?

Noi, la Frascati, în căldură, cu speranţă ca aleanul visurilor 
să treacă pe la ochi, aducând videnii albe în horbote de versuri 
pe poale”. (Duiliu Zamfirescu, Opere, VII, ed. cit., p. 398-399). 
Poetul intenţiona, aşadar, să-şi provoace inspiraţia şi, judecând 
după recolta lirică a acelei veri, a şi reuşit. Pentru un autor 
care miza mult pe voinţă, pe impulsul cerebral, lucrul nici nu 
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era greu. Melancolic în închipuire, dar vânjos în viaţă (acestea 
sunt, credea Zamfirescu, coordonatele esenţiale ale sufletului 
românesc), autorul ataşează acestei producţii estivale şi câteva 
poezii mai vechi, din îmbinarea lor rezultând un subţiratic volum 
încredinţat editorului Carol  Göbl.

În 23 octombrie 1899, Maiorescu era pus în faţa faptului 
împlinit: „Deocamdată vă trimit indicele micei broşuri de poezii. 
Scriu tot astăzi lui Göbl să vă prezinte o corectură, după care să 
alegeţi, pentru Convorbiri, bucăţile ce vă plac. Veţi binevoi să 
controlaţi materia după indicele aci alăturat, notând că titlurile 
însemnate astfel au fost deja publicate. Celelalte sunt inedite.” 
(ibidem, p. 402). Ceea ce criticul şi face. În Convorbiri literare 
din 15 noiembrie 1899, sub titlul Poezii nouă, erau selectate 
poemele Adio Napoli, Palinodie, Flori de Paşte, Luceafăr, Seara 
de toamnă, însoţite de o succintă prezentare datorată, desigur, lui 
Maiorescu: „Ne facem o deosebită plăcere împărtăşind cititorilor 
noştri următoarele poezii din volumul, acum apărut de sub 
tipar, al distinsului şi statornicului nostru colaborator, d. Duiliu 
Zamfirescu. Cu deosebire [s.n. ‒ I.A.] în aceste poezii iese în 
evidenţă tendenţa originală a poetului nostru de a întrupa într-o 
formă sculpturală partea senină, cumpănită şi aleasă a emoţiilor 
noastre”. Dar, aşa de scurtă cum este, prezentarea aceasta 
ascunde, cum semnala în 1970 Mihai Gafiţa, o nedelicateţe. Într-
adevăr, nu e decent ca atunci când extragi dintr-o carte doar 
câteva poezii să afirmi că mai ales acestea ar evidenţia „tendenţa 
originală”. În plus, ciudat lucru, Seara de toamnă, prezentată 
ca făcând parte din volum, nu figura totuşi în versiunea finală 
a plachetei. Semn că Maiorescu nu s-a aplecat totuşi, la ora 
semnalării din Convorbiri, asupra tomului proaspăt apărut …

Cartea se deschidea de altfel cu poema Bucovină, un fel de 
Doină eminesciană, mai pripită totuşi, „Încălzit”, ca de atâtea ori, 
de propria-i creaţie, Zamfirescu o pomenea cu satisfacţie într-o 
scrisoare din 13/25 noiembrie 1899 destinată eternului confident 
‒ Maiorescu: „Cred că prima poezie, Bucovină, e bună, sau, mai 
exact, răspunde unei stări sufleteşti a tuturor românilor. La mine 
cel puţin a ieşit dintr-o adâncă indignare şi face parte din visul 
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vieţii mele mature, din aprinderea închipuirei bărbatului întreg, 
care nu vede alt ideal în viitor decât al unirei. Nu ştiu dacă ne 
despărţim sau nu în simţimântul acesta. El este însă, pentru mine, 
un izvor de limpede veghere a sufletului, şi cred că în partea asta 
are să se îndrumeze adevărata literatură a românilor. Eu mângâi 
de multă vreme un roman prin Bucovina sau Transilvania. Din 
nenorocire nu le cunosc decât foarte puţin, şi dorul meu cel mai 
mare, când voi ajunge cap  de misiune, este de a putea pleca vara 
în congediu şi a lua în şir munţii noştri, din Bucovina până la 
Severin.” (v. Opere, VII, ed. cit., p. 403).

Notând că romanul cu pricina va fi Îndreptări, al patrulea 
„episod” din „Ciclul Comăneştenilor”, nu putem trece peste 
exaltarea frumoasă, fertilă literar, a patriotului dezgustat de 
apatia lumii politice româneşti a vremii. Acum, când idealul 
Reîntregirii pare că s-a îndepărtat sine die, aceste rânduri 
profetice sună a mustrare şi a îndemn. Destinul unui neam se 
clădeşte şi pe puterile sufletului său. Să mai reţinem de asemenea 
incomoda situaţie a editorului său, Mihai Gafiţa, care încercând, 
în plin regim „naţionalist”, să reproducă poema, a trebuit să 
amputeze două strofe, însoţindu-şi trista operaţie şi de reproşuri 
disproporţionate destinate „acceselor exclusiviste” ce ar fi „alterat 
serios două strofe, prin nedrepte adrese directe, care împuţinează 
literatura, înlocuind-o cu o polemică pătimaşă, gazetărească”. 
Şi totuşi, cum „împuţinează literatura” repere ale unei geografii 
înstrăinate ca acestea: „Scoal’ şi buciumă-ţi feciorii / Din Homor 
la Reni, / Sună să răsune norii, / Să-ţi deştepte roşiorii / De la 
Războieni”?

NOTE

1 – Minteanul era o haină bărbătească scurtă, din dimie, cu 
sau fără mâneci, împodobită cu găitane. Ulterior, arnăuţii şi alte 
categorii de soldaţi au transformat minteanul într-un fel de pieptar 
sau tunică din stofă colorată. Originea cuvântului este turcească: 
mintan.
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2 ‒ Homor (Humor), râu de munte, afluent al Moldovei. Pe 
malul lui stâng, nu departe de punctul lor de confluenţă se află 
localitatea Gura Humorului, iar pe cel drept Mănăstirea Humorului, 
fondată în 1412. Aşezământul mânăstiresc a fost desfiinţat de 
Habsburgi în 1785, edificiul fiind întrebuinţat ulterior ca biserică 
parohială. În fondul ei de carte s-a găsit un Evangheliar cu portretul 
lui Ştefan cel Mare, îngenuncheat în faţa icoanei Sfintei Fecioare.

3  ‒ Reni, port la Dunăre. Actualmente în Ucraina.

4 ‒ Războieni (Valea Albă), locul unei tragice înfruntări ‒ în 26 
iulie 1476 ‒ între turcii extrem de numeroşi (circa 150.000 de ostaşi, 
conform spuselor lui Angiollelo) şi armata de curteni a lui Ştefan cel 
Mare.
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Bucovina

În mijlocul unei grădini, pe coasta unui deal, Suceava 
priveşte cum vine trenul din Moldova, cu clădăriele de 
soldaţi atârnate de acoperişuri. Totul râde astăzi, în această 
ţară dezolată, care a trecut, rând pe rând, din mâna ruşilor 
în mâna germanilor şi din mâna germanilor în mâna 
ruşilor, şi care, de la Thugut1 şi Maria Tereza2, nu mai este 
în mâna românilor.

Suceava priveşte cum vine trenul din Moldova, cu 
soldaţii pe acoperişuri. Ea îi recunoaşte. A cunoscut pe 
moşii şi strămoşii lor, pe arcaşii şi suliţarii lui Ştefan, iar 
astăzi, în pace augustă a văii sale surâde.

Primăvara a presărat câmpiile cu flori. Gardurile, albe 
de spumă, nu mai despart pe fraţi de fraţii lor, ci toate la un 
loc înalţă către Domnul mireasma recunoştinţei. Pământul 
s-a întors către stăpânii săi de totdeauna, drept-coborâtorii 
din legionari, sub oblăduirea cărora pot trăi toate neamurile.

Ţara lui Ştefan cel Mare s-a reintegrat în frontierele 
sale; ţara lui Mihai Bravul, în ale sale; ţara lui Decebal, în 
ale sale. Iar peste toate, pluteşte cugetul divinului nostru 
împărat, cel mai mare şi mai nobil suflet bărbătesc de 
la Iuliu Cezar. Împlântând acvilele romane la confinele 
Imperiului, Marcu Ulpiu Traian3 nu a voit să-şi apere numai 



graniţele, ci a înţeles să facă aşezământ de fericire latină, în 
pământul mănos al Pontului Euxin ‒ a voit adică să pună 
echilibrul superior al sufletului roman în masele agitate ale 
autohtonilor.

Astăzi, când geniul latinităţii triumfă peste tot, 
popoarele străine din cuprinsul Daciei Traiane trebuie 
să recunoască acest geniu şi să-l primească. Trebuie să-l 
primească cu atât mai mult, cu cât este mai mare anarhia 
în care s-a scufundat poporul rusesc şi care se revarsă şi 
asupra ungurilor4.

Soldatul român de pe acoperişul vagoanelor este 
emblema acelui echilibru sufletesc, de care au atâta 
trebuinţă popoarele, pentru a fi fericite. Întorcându-se 
în pământul Bucovinei, soldatul român nu face decât  
să-şi reia moştenirea părinţilor săi, moştenire pe care o va 
guverna cu blândeţe, cu spirit de toleranţă, dar cu hotărârea 
nestrămutată de a nu o mai părăsi.

Noi, călcând din nou pe pământul Bucovinei, ne 
descoperim cu evlavie înaintea zidurilor Sucevei şi 
mulţumim Proniei cereşti că ne-a dat zile să vedem 
leagănul lui Ştefan cel Mare reintrat în graniţele patriei. Aci 
vor veni poeţii şi eroii, să înveţe a cânta şi a muri; aci vor 
veni logodnicii şi miresele cu ochii rouraţi, să îngenunche 
la altarul de la care geniul României iradiază credinţă, 
mărinimie, speranţă.

În Bucovina, I, 65, 8 iun. 1919, p.1.

Semnat: Duiliu Zamfirescu, Membru al Academiei 
Române.

Necunoscut zamfirescologilor (nici măcar meticulosul G. 
C. Nicolescu nu-l menţionează în atât de utila şi cuprinzătoarea 
bibliografie aferentă monografiei pe care a dedicat-o 
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romancierului Comăneştenilor), textul lui Duiliu Zamfirescu e 
un adevărat poem în proză. Cum scriitorul nu obişnuia să trimită 
el articole, poezii, proze ş.a.m.d. unor publicaţii nou apărute, 
e de presupus că redactorii gazetei cu fost cei care i-au adresat 
o invitaţie la colaborare. În Bucovina, revenită de curând între 
hotarele ţării, cercurile culturale româneşti erau interesate de 
promovarea literaturii naţionale prin valorile ei reprezentative. 
Duiliu Zamfirescu era neîndoielnic una dintre ele! Era deci 
firesc ca redactorii responsabili ai Bucovinei – Dimitrie Bucevski, 
Pamfil Şeicaru şi Cezar Petrescu – să-i solicite prezenţa în 
coloanele cotidianului. Organ al Societăţii  „Unirea”, Bucovina era 
un ziar elegant, apărut în excelente condiţii grafice până şi într-o 
perioadă în care aprovizionarea cu hârtie de calitate presupunea 
mari dificultăţi.

Chiar dacă articolul zamfirescian are pecetea văzutului, a 
realităţii filmate cu instinct de cineast, e aproape sigur că autorul 
lui n-a călcat totuşi în Bucovina, fie şi în partea ei meridională. 
În orice caz, corespondenţa sa nu păstrează urmele unui voiaj în 
nord. Scrisorile lui din acea perioadă nu confirmă decât călătorii 
la Iaşi şi Piatra Neamţ. În primăvara târzie a lui 1919 Zamfirescu 
se afla la Focşani, unde-şi repara proprietăţile devastate de 
germani. În 23 apr./6 mai 1919 proiecta să se  deplaseze în 
Capitală, pentru a participa la o sesiune a Academiei şi îi scria 
fiului său Alexandru aceste rânduri:

„Pentru venirea mea la Bucureşti, este o singură soluţiune: 
fiindcă eşti în automobile, fă tot posibilul şi-mi trimite o maşină, 
sau vino tu cu ea, pentru a mă lua. Trebuie să fiu la Bucureşti 
luni, 12 mai (Academia se deschide miercuri, 1/14 mai). […] Îţi 
repet că venirea mea depinde de un automobil. Cu trenul nu vin. 
Transporturile sunt oribile: se fac kilometri pe jos, prin noroi 
etc., etc. […] Dacă nu se poate găsi o maşină care să mă ducă 
la Bucureşti, atunci renunţ la Academie.” (Duiliu Zamfirescu, 
Opere, VIII, ed. cit., p. 312 – 313).

Articolul (poemul în proză) a apărut în Bucovina pe locul 
de onoare, imediat sub frontispiciul ziarului. Alături, sub 
supratitlul Efemeride, era publicat portretul Duiliu Zamfirescu, 
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pe care i-l dedica  Pamfil Şeicaru. Excelentul gazetar, atunci la 
începutul unei prodigioase cariere, a intuit – înaintea multor 
critici – clasicismul literaturii zamfiresciene. Medalionul critic e 
completat de o admirabilă imagine a omului aflat la vârsta unei 
senectuţi falnice, pe care i-o invidiau mulţi. De aceea îl vom 
reproduce integral: 

Duiliu Zamfirescu

Nici nu se putea altfel, trebuia ca tocmai d. Duiliu Zamfirescu 
să aibă această discretă privire de dragoste pentru Bucovina, pe 
care nea trimiso sub forma unei pagini de clasică evocare a 
acestui ţinut românesc. 

Duiliu Zamfirescu, gânditor şi poet, utilizând farmecul 
nuanţelor ca şi eleganţa clasică a liniilor, e cel mai profund gânditor 
dintre poeţi şi cel mai poet dintre gânditori. Un pasionat răscolitor 
al latinităţii noastre. O caută pretutindeni, în toate manifestaţiile 
vieţii noastre româneşti. În îmbrăcămintea, în mişcarea trupului 
ca şi a gândirii, în aspectul majestuos al feţii, bucurânduse ca 
un îndrăgostit când surprinde reflexul  zâmbitor al fondului de 
latinitate pe care îl avem în noi. Şi totuşi iar fi fost aşa de lesne să 
găsească vremile latinităţii: în propria lui operă.

Duiliu Zamfirescu are toată graţia luminoasă a  clasicismului 
roman. Toată opera lui e lucrată cu aceeaşi atentă pasiune. 
Stăpânind ecourile vieţii care năvălesc tumultoase spre aşi găsi 
expresivitatea artistică şi supunândule acelei discipline inflexibile 
a liniei arhitectonice a clasicismului. Imaginaţia caldă a unui 
romantic ponderată de spiritul gândirii clasice, iată formula care 
ar putea sintetiza pe Duiliu Zamfirescu.

Neam făcut educaţia literară, subtilizândo cu opera lui. Dar 
Viaţa la ţară, În război, Tănase Scatiu, Îndreptări, Anna neau dat 
ceva mai mult. Nu numai aspectul exterior, dar înţelesul adânc al 
procesului intim de transformare al societăţii româneşti. Nu sa 
mulţumit numai să observe, dar să înţeleagă, să interpreteze, să 
pătrundă sensul adevărat, real, al tuturor asperităţilor morale care 
turburau liniştea interioară a acestui clasic, atunci când privea 
societatea românească.
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Pentru Duiliu Zamfirescu romanul a fost ceea ce a spus aşa 
de frumos H. Bordeaux că trebuie să fie romanul: „Le bréviaire de 
la vie, le livre où les hommes de notre temps déposent le meilleur 
d’euxmêmes et révèlent leur conceptions des êtres et des choses, 
leur explication de l’existence”.

Duiliu Zamfirescu e un tradiţionalist şi nu vede altă orientare 
decât în o cât mai largă accentuare a spiritului roman care 
formează oarecum şira spinării a fiinţei noastre etnice. Spirit 
roman? Adică disciplină, concepţie arhitectonică a vieţii, iubitor al 
ierarhiei, având oroare de toate convulsiunile sterile ale anarhiei.

Solemn, urând linia sinuoasă a celor doborâţi, Duiliu 
Zamfirescu sa îndârjit să învingă şi bătrâneţea. Acelaşi trup 
încordat, dând înfăţişării un aer de potolită tinereţe, Duiliu 
Zamfirescu poartă albul părului cu graţia unui capriciu, de aşi fi 
pudrat cu albul anilor mustaţa. Nu poţi săi ştii vârsta şi ar fi greu, 
căci clasicii nu au vârstă. Şi Duiliu Zamfirescu nu are vârstă, cu 
toate că e printre nemuritori.

P. Şeicaru

Şi alte mărturii de epocă confirmă prestanţa seniorului de la 
Faraoane. În Adevărul literar şi artistic cineva îi consacra în 1920 
acest spiritual portret: 

„Pesimistul de la Soleni” este un grenadier de 2 m 10 înălţime, 
70 cm lăţime, mai mult sanguin decât clorotic, poartă haina ţivilă 
ca un cavalerist în retragere şi în loc să cânte la Miramare „în duo 
cuntristata mare suspinul unui val” agită clopotul la preşedinţia 
Camerei şi face lecţii lui A.C. Cuza asupra îndatoririlor unui 
profesor universitar.

Contestă lui Goga că e poet, dar îl sprijină ca ministru. A 
făcut poezie la Ministerul de Externe şi face proză la preşedinţia 
Camerei.

Romancier în literatură, Duiliu Zamfirescu e un romantic în 
politică şi un romanţios în viaţă.

Acelaşi amestec de ironie subţire şi admiraţie în „desenul” 
pe care i-l dedică, în 25 mai 1922, Sextil Puşcariu:
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Mai însemnez câteva instantanee de la Academie.
D. Zamfirescu – cu a nazal, pronunţat franţuzeşte – azi 

om foarte bogat, căruia îi place să dea academicienilor mese cu 
şampanie la Automobil Club, are, cu toate părţile umbroase 
ale activităţii sale politice şi cu toate elasticele concepţii morale, 
farmecul omului de bun gust şi de talent. Frumos, mai ales acum 
când părul şi mustaţa îi sunt albe, elegant în mişcări, pasionat 
în vorbă, el îşi concepe rolul său de academician în a strânge 
rândurile şi a crea atmosfera de seninătate academică în mijlocul 
patimelor politice. Mai ales ma atins plăcut entuziasmul sincer 
cel are când i se pare că un tânăr solicitator de premii are talent. 
(Sextil Puşcariu, Memorii. Ediţie de Magdalena Vulpe. Prefaţa 
de Ion Bulei. Note de Ion Bulei şi Magdalena Vulpe. Editura 
Minerva, Bucureşti, 1978, p. 556).

 

NOTE

1 – Johann Amadeus Francisc de Paula, baron de Thugut (n. 
8 mart. 1736, Linz – d. 28 mai 1818, Viena), om de stat austriac.  
Născut într-o familie din clasa de jos, a urmat cursurile  Şcolii de 
limbi orientale. La absolvirea acestora a fost angajat ca traducător 
la ambasada habsburgică de la Constantinopol. În 1769 era deja 
promovat ca însărcinat cu afaceri, calitate în care a obţinut din 
partea turcilor o alocaţie financiară, promiţându-i-se totodată şi 
teritoriul Micii Valahii (Oltenia). Numit în 1771 ca internunţiu la 
Constantinopol, a lucrat sub directa coordonare a ministrului de 
Externe Wenzel Anton Kaunitz, care i-a sprijinit cariera. În această 
calitate a fost unul dintre negociatorii Tratatului de la Küçuk-
Kainargi (1774), prin care monopolul comercial turcesc asupra 
Principatelor Române era limitat, iar în 7 mai 1775 a obţinut pentru 
austrieci – pe baza unei hărţi false – teritoriul Bucovinei, în pofida 
protestelor vehemente ale Moldovei. Plasată sub administraţie 
militară până în 1786, Bucovina a fost alipită Galiţiei în 1790. În 
1793 a devenit ministru de Externe, fiind unul dintre promotorii 
alianţei contra Franţei revoluţionare, iar ulterior napoleoniene. 
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După repetatele înfrângeri în războaiele cu Franţa, care au produs 
Austriei importante pierderi teritoriale, a fost revocat în 27 martie 
1801. Ultimii ani şi i-a petrecut la Pressburg (Bratislava) şi Viena, 
consumând liniştit o pensie de 7.000 de taleri. Thugut a rămas ca 
un simbol al diplomaţiei austriece duplicitare, anexioniste, ascunse. 
De altminteri, în îndeplinirea sarcinilor sale primea ordine direct 
de la împărat, nu cerea sfatul nimănui, documentele importante 
erau întocmite în unic exemplar cu ajutorul a doi specialişti în care 
avea încredere. Sub Stalin, diplomaţia moscovită a adoptat un stil de 
lucru similar.

2 – Maria Tereza (n. 13 mai 1717 – d. 29 nov. 1780), împărăteasă 
a Austriei, încoronată la 1740, şi a Ungariei. Iniţiatoare a numeroase 
reforme, unele dintre ele având efecte favorabile şi românilor. La 13 
noiembrie 1766 a înfiinţat cele 2 regimente de „grăniceri” români 
din Transilvania.

3 – Cultul lui Zamfirescu pentru împăratul Traian e confirmat 
şi de aceste notaţii.

4 – Aluzie la Republica Ungară a Sfaturilor de sub conducerea 
lui Béla Kun.
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Prefaţă la ediţia a cincea a “Vieţii la ţară”

Cel ce scrie aceste rânduri este un om căruia Dumnezeu 
i-a dat dureri şi bucurii personale ca la toţi muritorii, 
dar care a avut marele noroc de a fi trăit o viaţă întreagă 
hrănind un dor, şi de a se apropia de sfârşitul vieţii cu dorul 
împlinit.

Timp de 40 de ani am suspinat după Transilvania; timp 
de 15 ani1 am trăit la Roma, adorând pe Traian; timp de 
doi ani am făcut parte din parlamentul României Mari, în 
care am lucrat alături de fraţii noştri din Ardeal şi Banat, 
din Bucovina, din Basarabia2, la consolidarea frumosului 
nostru stat, „Dacia Traiană”.

Fie ca tinerii scriitori să priceapă cât de mare este 
farmecul ce stă ascuns în simţimântul „patriei” şi câte 
emoţiuni artistice, de o rară puritate, pot încolţi în sufletele 
celor ce îşi iubesc ţara3.

De la ultima prefaţă, adică din decembrie 1914, 
până astăzi, au trecut 7 ani. Ce desfăşurare de groaznice 
evenimente! … câte dureri! … ce neînchipuită plăzmuire 
de atrocităţi! … cât sânge vărsat! … câtă umilinţă şi câtă 
disperare! … Şi, deodată, soarele biruinţei!

Se poate epopee mai vrednică de a fi transmisă 
urmaşilor?!



Pentru aceasta însă, trebuie să înceteze literatura 
sublocotenenţilor de pe front4, iar din marele suflet anonim 
al neamului nostru întregit, să se nască talentul creator a 
timpurilor noi.

Fără să mă întind prea mult, – aş vrea să spun câteva 
cuvinte asupra necesităţii unei literaturi naţionale, ‒ 
subiectiv şi obiectiv naţională.

Spencer, în lucrarea sa Introducere la ştiinţele sociale 
pune patriotismul printre prejudecăţi5. Este o greşeală. 
Patriotismul nu este nici „judecată” nici „prejudecată”, ci 
pur şi simplu „sentiment”.

Este imposibil şi este absurd a voi să formezi oameni 
cari să se dezgărdineze din complexul acţiunilor şi simţirilor 
lor, spre a deveni maşini gânditoare.

De altminteri, este şi zadarnic.
„Ştiinţele sociale” nu sunt „ştiinţă” decât numai pe 

o lature. Toţi oamenii se nasc, cresc, se reproduc şi mor. 
Asta este ştiinţă. Dar ce se întâmplă de la naştere până la 
moarte, cu fiecare om? Se întâmplă o infinitate de lucruri, 
datorite individualităţii fiecăruia, sau datorite seriilor de 
individualităţi.

Un om se naşte în palat sau în bordei; dacă e creştin, 
e botezat prin aspersiune sau prin imersiune; dacă nu e 
creştin, e supus la alte operaţiuni; de îndată ce începe să 
gungureze, rosteşte primele cuvinte în limba părinţilor săi, 
se joacă la umbra unui copac din grădina lor, care grădină 
este aşezată pe marginea unei ape, sau pe o colină, unde iarna 
ninge şi vara cresc trandafiri, şi aşa mai departe. Când, dar, 
ajunge la vârsta în care individualitatea se accentuează, când 
începe să aibă o înrâurire asupra lumei dinafară, el este deja 
„fasonat”, a luat deprinderile palatului sau ale bordeiului, 
a fost la biserica în care s-a botezat, vorbeşte „fără trudă” 
limba părinţilor săi, îi este dragă umbra copacului, floarea 
trandafirului etc., etc. Iată, dar, deprinderile de castă, de 
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religie, de limbă, venite în mod firesc şi necesar, care, toate, 
se topesc într-o simţire generică, cu caracter topic: iubirea 
de pământul naşterii. Aşadar, patriotismul este un raport 
afectiv între om şi natura împrejmuitoare, pe care nimic în 
lume nu-l poate înlocui.

Prin urmare, a gândi şi a simţi româneşte este, pentru 
un român, o disciplină estetică, şi orice năzuinţă contrară 
este nefirească şi, deci, antiestetică.

Cea dintâi podoabă, pentru un scriitor, este limba, 
iar limba e o necesitate „subiectiv şi obiectiv naţională”. 
Este subiectiv naţională, prin aceea că ea pune pecetea sa 
pe obiectul gândirei în acest înţeles că o bună traducere 
a Iliadei este o operă esenţial românească, deşi este ieşită 
din capul lui Omer, şi cântă furia lui Achille contra lui 
Agamemnon6; şi este obiectiv naţională prin aceea că, 
oricum ar lucra mintea unui scriitor român, ea i se impune, 
cu locuţiunile sale, cu farmecul său, cu structura sa aparte, 
care se raportează la grupul de limbi neolatine, ‒ ceea ce 
constituie o dovadă mai mult de naţionalitate.

Toate grozăviile simboliste şi futuriste alcătuiesc un fel 
de cancer al limbei, de care Bălcescu şi Odobescu n-aveau 
nici o idee.

Bucureşti, 1921 decembrie

Text testamentar al autorului, poate ultimul, în plan literar, 
prefaţa Vieţii la ţară, încredinţată tiparului în decembrie 1921 
şi apărută în 1922 împreună cu celebrul roman în colecţia 
Scriitorii Români a Editurii Cultura Naţională, are valoarea unei 
profesiuni de credinţă. Scriitorul se apropia vertiginos de capătul 
vieţii, dar îşi contempla în linişte puţinul ce i-a mai rămas din 
drumul său coborâtor. Înfăptuirea „dorului” său fundamental – 
Dacia Traiană – îi aducea satisfacţia de a-şi fi aşezat existenţa 
sub semnul unui „ideal posibil”, realizabil, nu iluzoriu. Omul 
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jubila, dar scriitorul vedea mai departe şi năzuia spre o literatură 
naţională pe măsura epopeii căreia îi fusese martor şi uneori 
actor. Vechi prejudecăţi, unele cu sorginte maioresciană, sunt 
acum reexaminate şi amendate. Iar una dintre ele, esenţială, este 
aceea că patriotismul „nu este materie de artă”. O afirmase Titu 
Maiorescu în Poesiile dlui Octavian Goga (1906) şi tot el găsise 
în opera răşinăreanului excepţia care-i infirma regula. Aceeaşi 
dialectică a gândirii e vizibilă şi în cazul lui Duiliu Zamfirescu. 
Despărţit violent de Maiorescu după duelul academic pricinuit 
în 1909 de Poporanismul în literatură şi de furtunosul episod 
Stratilescu din vara lui 1913, îşi infirmă ca şi acesta vechile 
preconcepţii asupra poeziei patriotice. Şi e semnificativ faptul 
că şi criticul, şi discipolul său învrăjmăşit se gândeau la viitor. 
Maiorescu încheiase O cercetare critică asupra poesiei române 
de la 1867 opunându-se „răului contagios” al literaturii 
manufacturiere şi preparând „junei generaţiuni un câmp liber 
pentru îndreptare”. O jumătate de veac mai târziu, fostul său 
ucenic şi confident punea sub semnul întrebării literatura  
diletanţilor, visând ca „din marele suflet anonim al neamului 
nostru întregit, să se nască talentul creator a timpurilor noi”.

  
NOTE

1 – Duiliu Zamfirescu a trăit la Roma 16 ani, în două stagii: 
1888 – 1892 şi 1894 – 1906, despărţite de un interludiu atenian (iulie 
– noiembrie 1892) şi bruxellez (decembrie 1892 – octombrie 1894). 
Sufleteşte, pentru el conta însă perioada petrecută în Cetatea Eternă, 
unde a căutat insistent urmele lui Traian, „Regele Regilor, Împăratul”. 
Sosit de curând la Roma, îi scrie lui Iacob Negruzzi aceste rânduri 
înflăcărate: „De când însă umblu prin For şi prin Amfiteatru flavian 
(Colosseul); de când trec pe sub arcurile de triumf; de când străbat 
galeriile acelor divini criminali, care ca Nerone, Caligula, Claudiu 
şi Heliogabal ne-au lăsat palate enorme, – de  atunci istoria romană 
mă farmecă, căci flavienii trăiesc încă în Coloseu, familia iuliană în 
For şi antoninii în coloana lui Marc Aureliu Antoninul; iar Regele 
Regilor, Împăratul, Unul şi singur pentru voi, Traian, trăieşte în 
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Forul şi-n coloana lui, în arcul de triumf a lui Constantin, în Forul 
roman, ici şi acolo, peste tot, şi e un mare dor împlinit de a vedea 
urmele vii şi a te încredinţa că te cobori din cel mai mare împărat 
ce l-a avut lumea”. (Epistolă din 28 iulie 1888, în Opere, VIII, ed. cit., 
p. 92).

2 – Menţionarea Bucovinei şi Basarabiei ca provincii ale 
României Mari comporta considerabile riscuri în timpul regimului 
comunist. Singura dată când numele lor n-a mai fost amputat (sau 
„croşetat”, cum se spunea în epocă!) a fost în 1976, în cadrul unei 
serii didactice de mare tiraj. (Vezi Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară. 
Postfaţă şi bibliografie de Ioan Adam, seria Arcade, Bucureşti: 
Editura Minerva, 1976, p. 15.)

3 – Ultimii ani din viaţa lui Duiliu Zamfirescu se caracterizează 
prin considerabile schimbări survenite în gândirea lui social-politică 
şi estetică. Politicianul conservator (ca toţi junimişti), „seniorul” 
scorţos, diplomatul atent la protocol şi ierarhii devine partizanul 
„dreptului la vot, cu cele patru atribute: universal, direct, secret şi 
obligatoriu”. Când foştii camarazi de idei, conduşi după război de Al. 
Marghiloman, preconizează o democraţie limitată, el se distanţează 
categoric de ei în coloanele Îndreptării: „Poporul acesta e cuminte. 
În vremea când armatele ruse, cuprinse de  nebunia revoluţiei, 
încercau să otrăvească sufletele soldaţilor noştri, aceştia i-au respins 
cu dispreţ. 

Să-l respectăm şi să-l iubim. […] să-l chemăm la exerciţiul 
drepturilor politice, lăsând la o parte vechea şi răsuflata afirmaţiune 
că nu e pregătit pentru politică.

Un om care ştie să moară pentru ţara lui are dreptul s-o 
guverneze, sau cel puţin să fie consultat de cei ce o guvernează”. 
(v. Sfânta nevoie, în Îndreptarea, I, 136, 29 sept, 1918, p. 1). Şi tot 
„aristocratul” antipatizat în 1909 pentru presupusul lui antiţărănism 
şi antidemocratism îi face unui vechi prieten de tinereţe această 
confidenţă surprinzătoare: „E mai onorabil să fii ceva, cât de mic, 
ales de mulţi, decât să fii numit şef de misiune de un ministru 
oarecare”. (v. N. Petraşcu, Duiliu Zamfirescu, Editura Cultura 
Naţională, Bucureşti, 1929, p.183).
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Aceeaşi evoluţie şi în concepţiile asupra poeziei (în 
speţă patriotice). În vara lui 1918 mai gândea încă în termeni 
maiorescieni: „A cânta patria prost este mai prost decât a cânta 
prost amorul, pentru că în cazul amorului, fiecare pasăre îşi cântă 
dragostea cum poate, de la privighetoare până la bufniţă, dar trebuie 
să şi-o cârâie; pe câtă vreme în cazul patriei nu ai obligaţia s-o cânţi; 
dacă-ţi simţi inima caldă, te duci pe front” (v. Poeţii, în Opere, VI, 
Partea a II-a, ed. cit., p.32 ). De la aceste rânduri, totuşi restrictive, 
la apelul adresat tinerilor scriitori de a descoperi „farmecul ascuns 
în simţimântul «patriei»” şi de a face din el izvorul unor „emoţiuni 
artistice, de o rară puritate” e o cale lungă, dar ascendentă.

4 – Sarcastica formulă „literatura sublocotenenţilor de pe 
front” este numai parţial îndreptăţită. Desigur, în epocă apăruseră 
numeroase jurnale patriotarde şi clamoroase, fără vreo valoare 
artistică şi, uneori, nici documentară. Dar „sublocotenenţii” 
(mulţi dintre ei rezervişti), au lăsat şi scrieri durabile. Fata Moartă, 
excelentul „notes” de campanie al lui Ioan Missir, este numai unul 
dintre ele. Aş mai adăuga că însuşi fiul scriitorului, Alexandru Duiliu 
Zamfirescu, e autorul unui memorabil jurnal de front, publicat 
abia în ultimii ani. „Epopeea” la care visa Duiliu Zamfirescu va fi 
„transmisă urmaşilor” de Rebreanu (Pădurea spânzuraţilor), Camil 
Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte  de război), Cezar 
Petrescu (Întunecare), Eugen Goga (Cartea facerii), F. Aderca (1916) 
ş.a.

5 – Herbert Spencer (1820 – 1903), filozof, sociolog, psiholog 
şi pedagog englez, a fost unul dintre teoreticienii evoluţionismului. 
El susţinea că ştiinţa nu poate sistematiza decât datele oferite de 
realitatea nemijlocită, esenţa realului fiind de domeniul „incog-
noscibilului”. A extins principiile evoluţionismului din sfera 
biologicului în aceea a sociologicului, privind lucrurile dintr-o 
perspectivă mecanicistă şi organicistă. Opera lui, vastă, cuprinde 
volume precum Principles of Psichology (Principii de psihologie, 
1855), Principles of Biology (Principii de biologie, 1864 – 1867, cartea 
lui esenţială), Principles of Sociology (Principii de sociologie, 1876 –
1896), Principles of Ethics (Principii ale eticii, 1879 – 1899), Man 
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versus the State (Individul împotriva statului, 1884; o traducere a 
acestei cărţi, prefaţată de Nae Ionescu, a apărut în 1924 la Editura 
Cultura Naţională). Spencer era evocat des în sedinţele „Junimii”, 
Maiorescu traducând în 1893, „cu învoirea autorului”, pamfletul 
acestuia În contra socialismului. La rândul său, Zamfirescu îl invocă 
de timpuriu în Le Domaine de la Couronne (1884), îl citează apoi 
într-o scrisoare către Maiorescu din 11/23 oct. 1893: „Ce cap minunat 
are creştinul acesta! Valoarea, curat ştiinţifică, a observărilor sale, 
sinceritatea cu care recunoaşte lipsurile actuale, trebuie să supere pe 
socialişti, fiindcă adevărurile ce le enumeră nu pot fi contestate, iar 
concluziele nu admit replică”. (v. Opere, VII, ed. cit., p. 303). Ulterior, 
entuziasmul de tinereţe se diminuează şi îşi fac loc rezervele. În 
romanul În război, Mihai Comăneşteanu (în unele privinţe un alter 
ego al prozatorului) critică dispreţul spencerian pentru patriotism. 
În Scrisori romane [III] reproşurile zamfiresciene se exprimă direct: 
„există un simţământ puternic, pe care Loria l-ar numi miragiu, iar 
Spencer, pe nedrept, prejudecată, acela al aşa-zisului patriotism, care 
în fond nu este decât un raport afectiv natural între individ şi natura 
împrejmuitoare. Cineva se poate naşte într-o religiune sau alta; se 
poate naşte nobil sau plebeu; cu o tradiţiune politică sau alta; cu un 
fel de educaţie sau cu alt fel. Dar toţi ne naştem, toţi avem o copilărie; 
pe toţi ne împresionează lucrurile, casa, grădina, oraşul în care 
ne-am născut; cu toţii gândim mai bine în propria limbă. Religia, 
castele, tradiţia politică, felul de educaţie sunt artificiale; simpatia 
pentru locul în care ne-am născut e naturală. Aceasta este temelia 
patriotismului, al cărui corolar firesc este neatârnarea naţională”. 
(v. Duiliu Zamfirescu, Opere, V. Ediţie îngrijită de Mihai Gafiţa 
şi Ioan Adam. Argument, note, indici de Ioan Adam. Publicistică 
(1881 – 1908), col. Scriitori Români, Editura Minerva, Bucureşti, 
1982, p. 456). Sunt tezele care vor reveni, într-o argumentaţie mai 
amplă şi mai emoţionantă, în prefaţa ediţiei a V-a a Vieţii la ţară.

6 – Duiliu Zamfirescu nu interpreta spiritul creator într-un 
sens îngust. Pentru el creaţie însemna şi asimilarea, „naţionalizarea” 
prin traduceri eminente a valorilor literare ale umanităţii. În 
raportul academic susţinut în şedinţa din 23 mai 1913 a Comisiunii 
Marelui Premiu Năsturel pleda pentru decernarea substanţialului 
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premiu lui George Murnu pentru traducerea Iliadei: „Cu câtă putere 
pătrunde în sufletul nostru graiul atât de vioi – aş zice atât de haiduc 
– al textului românesc! Acesta trebuie să fi fost farmecul ce subjugă 
pe grecii timpurilor omerice, când rapsozii orbi cântau despărţirea 
dintre Andromaca şi Hector sau disputa dintre Ahile şi Agamenon. 
[…] marele merit al acestei lucrări este limba. Nu e vorba aci numai 
de o limbă neaoşe românească, ci de o limbă nouă, parcă făurită 
într-adins pentru epopee, plină de suflu eroic, de viaţă şi de tinereţe 
şi, mai mult decât atât, e vorba de singura limbă în care ar fi putut să 
vorbească eroii lui Omer. […] descrierea luptelor din cântul al 12-lea 
e tradusă cu o vervă de sălbatecă bărbăţie …” (v. Opere, VI. Partea 
întâi, ed. cit., p. 127, 128, 129). În semnalarea excepţionalei creaţii 
lingvistice datorate traducătorului precursoriatul lui Zamfirescu 
este indiscutabil. G. Călinescu va reliefa, la rându-i, caracterul 
„haiducesc” al limbii plăsmuite de George Murnu: „Traducătorul a 
avut un unghi de creaţie. El a văzut în limba arhaică a Greciei o lume 
de păstori (cu instinctul său de om de la Pind), de haiduci hărţăgoşi 
[s.n. – I. A.], şi ne-a dat un Homer oieresc, ieşit parcă de la stână.” (v. 
Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită. Ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1982, p. 658).
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Ilustraţii





1877. Portret din anii studenţiei zamfiresciene 
realizat  de Ştefan Mincu. „Un cap pictural amintind  
graţia unor figuri de Guido Reni”, scria Nicolae 
Petraşcu, prieten statornic al scriitorului. 



Imagine din anii în care tânărul redactor al 
„României libere” se gândea în premieră la lumea de 
peste Prut.
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Diplomat la Roma, marcat de-acum pe viaţă de visul 
„Daciei Traiane”.
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Costumul de diplomat al lui Duiliu Zamfirescu. 
Eleganţa franceză punea perfect în evidenţă 
prestanţa naturală.
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1911, Galaţi. Membru (cu grad de ministru plenipotenţiar clasa I) în 
Comisia Europeană a Dunării. (Fotografie din arhiva Georgeta şi Ioan 
Adam).
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Seniorul melancolic de la Faraoane privea atent şi 
spre „lumea necuvântătoarelor”.
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Ioan Pelivan, „cel mai bun român din Basarabia”, 
după opinia lui Duiliu Zamfirescu.
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Pantelimon Halippa, un unionist fervent, al cărui 
„Testament pentru urmaşi” se cuvine cunoscut şi 
respectat.
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Ion Inculeţ sau echilibrul între antiteze.
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Vasile Ţanţu, sinteza vie a cuviinţei cu energia şi 
loialitatea.
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Un simbol al triumfului dreptului istoric şi al dreptului de 
neam: Actul Unirii Basarabiei cu Mama Sa, România.

188 ■ DUILIU ZAMFIRESCU



Duel publicistic de senectute purtat cu vigoarea 
tinereţii.
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1920. Punctul cel m
ai înalt al unei cariere politice: D

uiliu Zam
firescu, preşedinte al 
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eputaţilor.
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„Duiliu Zamfirescu poartă albul părului cu graţia 
unui capriciu, de a-şi fi pudrat cu albul anilor 
mustaţa” (Pamfil Şeicaru).
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1921, Coteşti. Ultima fotografie: Duiliu 
Zamfirescu (în doliu după fiul său Lascăr, ucis 
în duel) la moşia Marcelei Slăvescu, alături de 
nepoţii săi Ileana, Alexandru şi Sanda (Din arhiva 
Georgeta şi Ioan Adam).
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14 iunie 1990. Membri ai Ligii Culturale Pentru Unitatea  Românilor de 
Pretutindeni  în drum spre Cernăuţii lui Aron Pumnul şi Eminescu. De 
la stânga la dreapta: Alecu Croitoru, C. Potângă, Radu Cârneci, Maria 
Bâtcă, Ioan Adam, Victor Crăciun, Ştefan Dimitriu, Mihai Cimpoi.
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16 martie 1997. Porte de Versailles, Paris. Ioan Adam şi Sanda Stolojan 
(nepoata lui Duiliu Zamfirescu) în pauza unui dialog despre „Viaţa la 
ţară”.
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25 noiembrie 2001, Focşani. Doi zamfirescologi – Al. Săndulescu şi 
Ioan Adam – lângă locul de veşnică odihnă al lui Duiliu Zamfirescu.
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8 iulie 2002, Focşani. Scriitori români din stânga şi din dreapta Prutului 
lângă mormântul lui Duiliu Zamfirescu. De la stânga la dreapta: Radu 
Cârneci, Mihai Cimpoi, Ioan Adam, Gheorghe Neagu, Marian Drumur, 
Leo Butnaru.
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24 ianuarie 2012, Bucureşti. Finalul unui proiect îndelung amânat: 
prima pagină a studiului consacrat „guvernatorului” Basarabiei.
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