PROBLEMA BASARABIEI ÎN EVOLUŢIA RAPORTURILOR
ROMÂNO-SOVIETICE: 1918-1924

1. Cadrul general: 1918-1924
Relaţiile româno-ruse s-au deteriorat din 1918, deoarece odată cu preluarea puterii politice de
către bolşevici, ideile lui Lenin privind rezolvarea problemelor naţionale s-au schimbat radical, noua
putere bolşevică militând nu pentru autodeterminarel până la despărţirea de statele naţionale asupritoare.
din vechiul imperiu, ci pentru menţinerea lor în cadrul noului stat, continuându-se astfel, pe noi
coordonate vechea politică inaugurată de Petru 1.
Nerecunoaşterea unirii Basarabiei cu România de către guvernul sovietic, a fost cauza principală
a înrăutăţîrii relaţiilor româno-sovietice. De fapt, s-a ajuns la întreruperea raporturilor diplomatice încă
de la 13/26 ianuarie 19182• Actul a fost interpretat de guvernul rus drept un casus belli cu România3. Deşi
starea de război nu s-a declarat oficial, a existat de fact04: au avut loc incidente izolate de graniţă,
reprezentantul român la Petrograd este arestat, este sechestrat tezaurul românesc, sunt arestate reciproc
de către autorităţile româneşti şi ruse, vasele comerciale pe Dunăre, Moscova refuză să elibereze o serie
de prizonieri români etc.5
Evitând prin toate mijloacele agravarea conf1ictuluÎ'eu,Rusia Sovietică, ce putea degenera oricând
într-un război, încercând să' obţină antamarea unor discuţii ,pentru realizarea unor raporturi de bună
vecinătate, guvernele româneşti au angajat tratative care vizau "reglementarea problemelor ce apăruseră
în urma evenimentelor din ultimiiani"6,
Astfel, în cadrul discuţiilor bilaterale care au 'avut loc la Copenhaga, Varşovia, Genova şi în alte
localităţi, Rusia şi Ucraina au declarat că ele "nu recutlosc nici 0 validitate a unui act privitor la Basarabia,
încheiat fără participarea 10r'l7. Rusia nega valabilitatea oricărei acţiuni democratice deslaşurate în
Basarabia, pe motivul că totul fusese racut sub presiunea trupelor române intrate în Chişinău la

13;

ianuarie 19188•
Rusia contesta legalitatea Sfatului Ţării şi deci implicit a deciziilor sale, nega ideea că Basarabia'
ar fi aparţinut odinioară României, nu recunoştea preponderenţa elementului românesc în Basarabia.
Era limpede pentru toată lumea, că politica guvernului de la Moscova se indentifica cu cea a
Imperiului Ţarist, care nu dorea altceva decât reînvierea planului lui Petru cel Mare. Basarabia era un
punct cheie în acest plan, ea dând posibilitatea ruşilor de a avea acces la gurile Dunării, de aici la Marea
Neagră şi apoi la Marea Mediterană,9
În 1921, după conferinţa româo-rusă, de la Varşovia, au avut loc convorbiri neoficiale între
Karkhan şi FilalitylO. S-a emis acum ipoteza că ruşii ar recunoaşte unirea Basarabiei cu România, în
schimbul recunoaşterii guvernului sovietic şi a cel puţin 65 milioane $ în aur.
Deasemenea, Karkhan sugera şefului delegaţiei române ca "în cazul unui război declarat de un
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alt stat Rusiei Sovietice, România se angajează să rămână neutră pe baze de reciprocitate"

Il.

Era un şantaj

politic voalat, care nu i-a determinat pe români să-şi modifice opiniile în relaţia cu Rusia Sovietică.
Acelaşi şantaj a continuat să se manifeste şi în cadrul conferinţei de la Viena din 28 martie -2
aprilie 1924.
ll. Conferinţa de la Viena

Conferinţa lŞl desfăşura lucrările într-o atmosferă ostilă României, atmosferă creată de
propaganda sovietică în presa internaţională. Ordinea de zi includea la primul punct chestiuni teritoriale.
Problema aceasta a fost respinsă de delegaţia română căci ea nu era mandatată să aducă în discuţie
chestiunea Basarabiei.
În concepţia guvernului român, s-ar fi dorit ca aceste tratative să aibă ca bază:
discuţiile din mai 1922, de la Genova, dintre U.C. Brătianu şi I.G.Duca pe de o parte, şi

1).

Cicerin (ministru de externe al Uniunii Sovietice) pe de altă parte.
întâlnirea dintre Gherman Pânteal2 şi Racovski (ambasadorul Uniunii Sovietice la Paris), din

2).

vara anului] 923 de la Paris.
declaraţia delegaţiei sovietice, din 1923, de la Tiraspoll3.

3).

La plecarea spre Viena, delegaţia română1\ condusă de Constantin Langa-Răşcanu (ministul
României la Sofia) a primit o serie de instrucţiuni de la I.C.Brătianu (Preşedintele Consiliului de Miniştri)
în care se specifica clar că România trebuie să obţină, la această conferinţă, recunoaşterea din partea
guvernului sovietic a statu-quo-ului ei teritorial şi restituirea tezaurului. Mai departe Brătianu insista
asupra "intenţiilor noastre pacifiste" şi dădea asigurări că suntem gata "să reluăm relaţiile normale şi
amicale cu ruşii'1I5, în condiţiile în care "nu ne-am amesteca şi nu ne amestecăm în afacerile interne ale
Rusiei şi că am refuzat întotdeauna intervenţia în ajutorul vrăjmaşilor ei"'6.
Dar, ca şi în cadrul celorlalte tratative, delegaţia sovietică, condusă de Krestinski (ministrul
U.R.S.S. la Berlin), declară că "guvernul Uniunii Sovietice şi cel al Ucrainei Sovietice n-au consimţit
niciodată la alipirea Basarabiei cu România, că guvernul URSS priveşte ocuparea Basarabiei... ca o
anexare cu forţa a acestui ţinut şi consideră că este necesar ca populaţia Basarabiei să se exprime prin
plebiscit" 17

•

Răspunzând declaraţiei sovietice, în conformitate cu precizările lui Brătianu'8, Langa-Răşcanu
combate aserţiunile sovieticilor cu ajutorul argumentelor istorice şi în numele guvernului român, respinge
plebiscitul întru-cât el este "un mijloc excepţional, bun pentru a rezolva dificultăţile internaţionale, acolo
unde nu este posibil a se stabili prin alt mijloc drepturile politice. Deoarece populaţia Basarabiei şi-a
manifestat în repetate rânduri voinţa sa de a se realipi de România propunerea plebiscitului are un caracter
im��'il şi vexatoriu
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unui compromis, conferinţa îşi încheia lucrările fără nici un rezultat.
După terminarea conferinţei, ambele delegaţii au dat recepţii în cinstea reprezentanţilor presei.
Cu această ocazie au existat discuţii neoficiale privind problema Basarabiei.
Într-o discuţie de acest gen, între Gherman Pântea şi Krestinski, a existat din partea ultimului
următoarea propunere: România să cedeze Uniunii Sovietice, Rotin, Ismail, Cetatea Albă, a căror
populaţie nu este moldoveană, iar URSS va recunoaşte restul teritoriilor dintre Prut şi Nistru, în care
elementul predominant este moldovenesc, ca făcând parte din România. Pântea îi răspunde că nu poate
să facă acest târg pentru că "România are nevoie şi ea de gurile Dunării şi de ieşirea la mare'l2O.
La rândul său, Pântea, cu asentimentul lui Brătianu îi propune lui Krestinski "tezaurul României,
aflat la Moscova, în schimbul recunoaşterii unirii". Krestinski a precizat că din "tezaurul vostru au rămas
doar casetele deoarece a fost folosit pentru apărarea Rusiei de duşmani ". Tot el a adăugat că "Uniunea
Sovietică nu va face niciodată război pentru Basarabia, dar că va aştepta un moment prielnic, când
Basarabia îi va reveni"21.
După cum se observă, Moscova nu se mulţumea numai cu Basarabia ci dorea şi Bucovina de
Nord, lăsând la o parte lozinca autodetemlinării popoarelor. Ameninţarea lui Krestinski îşi va dovedi
valabilitatea în 1940 când într-adevăr se vor ivi condiţii prielnice pentru a răpi Basarabia şi a anexa
Bucovina de Nord.
Propaganda sovietică legată de Basarabia, a continuat şi după eşuarea tratativelor româno
sovietice din 1924. Ea s-a transformat într-un "război rece" şi a scos în evidenţă şi aportul Partidului
Comunist din România.

,

.

m. Rolul Partidului Comunist din România în problema basarabeană
Încă de la apariţia sa, Partidul Comunist din România şi-a însuşit tezele Cominternului ce se
pronuntau pentru separare de statul român a provinciilor "anexate" în 1918 sau considerau că România
este un stat multinaţional, creat artificial în urma Tratatului de la Versailles. Aceste teze contraveneau
realităţii istorice şi serveau de fapt politicii expansioniste ruseşti.
Încă din toamna lui 1923, o delegaţie română condusă de K6blos, este chemată la Moscova pentru
a organiza lupta de despărţire de statul român, a provincii1or " anexate" de România în 1918.

La 20 iulie 1924, Comitetul Executiv al Cominternului trimite o ciculară Comitetelor Centrale
ale Partidelor Comuni5.te din Polonia, Lituania, Estonia, România, Cehoslovacia şi Iugloslavia în care se
precizează că "proletariatul rus e ameninţat cu războiul de România'l22. Argumente solide nu se dădeau,
se menţiona doar că anumite localităţi se vor concentra comunişti pentru luptele cu guvernele statelor lor,
cu armele în mână.
În urma acestei circulare, la 8 august 1924, sub preşidenţia lui Korolov23 se elaborează planul de
declanşare a unor operaţiuni militare în România24. Operaţiile trebuie să se desfăşoare în perioada 10-15
septembrie 1924. Ele erau minuţios planificate şi presupuneau sprijinul armatei sovietice şi a grupărilor
paramilitare (mai ales în Basarabia). Planul acestei revoluţii trebuie să fie executat de la margine la
centru, pentru a izola provinciile româneşti de restul ţării şi punea accent pe: unguri, lipoveni, ucrainieni
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şi bulgari.

Autorităţile române au fost prevenite de izbucnirea acestei răzmeriţe şi au putut interveni în timp
util, pentru a preîntâmpina vărsarea de sânge. Singura excepţie a constituit-o Tatar-Bunar, unde
majoritatea intervenţioniştilor erau ucrainieri şi bulgari. La 29 iulie 1924, Partidul Comunist al
bolşevicilor hotărăşte, printr-un decret, înfiinţarea Republicii Autonome Moldoveneşti, un fel de
"Piemont sovietic" pentru pământul românesc, după cum se exprima Nicolae Iorga25. Crearea acestei
republici va servi ulterior planurilor de anexiune ale lui Stalin. În 1940 el va alipi centrul Basarabiei la
această republică iar nordul şi sudul Basarabiei vor fi integrate Ucrainei.
Acţiunea antiromânească de la Tatar-Bunar, constituirea Republicii Autonome Moldoveneşti au
fost "un răspuns direct la refuzul României regale de a accepta propunerea rusă făcută la Viena, de a se
ţine un plebiscit"26.
Astfel Viena a fost, prin eşecul său pentru ruşi, o trambulină pentru o serie de acţiuni subversive
faţă de statul român, a fost locul unde ruşii au revendicat pentru prima dată şi Bucovina de Nord.
În asemenea condiţii este lesne de înţeles că relaţiile româno-sovietice s-au încordat şi mai mult.
Ba chiar, la un moment dat, Stalin era decis să iniţieze un plan de ocupare a Basarabiei de către Armata
Roşie 27.
Importanţa Basarabiei, pentru sovietici era cunoscută. Nu valoarea ei economică îi interesa pe
vecinii noştri, ci poziţia geo-strategică a acestui ţinut. Poate din această cauză este relevant un articol din
ziarul vienez Neue Presse din 3 aprilie 1924: "aici este slăbiciunea mentalităţii ruseşti şi nu e greu de
constatat că la cearta asupra frontierei Prutului sau Nistrului, nu e vorba de teritoriul Basarabiei, ci de
gura Dunării, de lărgirea accesului la Marea Neagră şi de străbaterea spre sud, această idee de care
ţarismul prin generaţii nu s-a Iăsat"28.
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