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Cu un epilog la situația de azi, la finalul
acestui material aniversar – comemorativ…

„ARGUMENTUL DE CĂPETENIE…”
Argumentul de căpetenie care ne întîmpină, atît în „Le Nord”,
cît şi în „Viedomosti”, întru cît priveşte cestiunea de drept
a Basarabiei este următorul: ruşii nu a luat Basarabia de la
Moldova ci de la turci şi de la tătari, nu prin convenţiune,
ci cu sabia; la 1856 nu a dat-o înapoi adevăraţior ei
proprietari, ci Moldovei, n-au pierdut-o prin sabie, ci prin o
stipulaţiune care azi şi-a pierdut raţiunea de-a fi şi în fine
Moldova n-a contribuit întru nimic la acea cesiune, ci
Basarabia i-a fost anexată numai pentru că ea era cea mai

apropiata vecină şi cel mai inofensiv stat. dacă Moldova era
un stat puternic, Rusia nu ceda Basarabia etc.
Îngustimea spaţiului nu ne permite să dezbatem în mînă. Întrunul din numerile viitoare vom face-o însă. Deocamdată ne
mărginim a schiţa cestiunea astfel.
Însuşi numele „Basarabia” ţipă sub condeiele ruseşti. Căci
Basarabia nu însemnează decît ţara Basarabilor, precum Prusia
înseamnă ţara ruşilor, România ţara românilor. Pe la 1370
Mircea I Basarab, care se intitula Despota Dobrodicii adică
despotul Dobrogei, Domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti,
întinsese marginile domniei sale pînă la Nistru de-a lungul
ţărmului Mării Negre, cucerind aceste locuri de la tătari.
Pentru capătul veacului al patrusprezecelea stăpînirea
Valahiei asupra acestor locuri e necontestabilă.
La începutul veacului al cincispezecelea, sub Alexandru cel
bun avem dovezi sigure şi autentice că Basarabia era a
Moldovei. Şi pentru ca să nu fie nici un fel de îndoială
asupra acestei stăpîniri, întîmplarea a vrut ca întreg cursul
veacului pîrcălabii Cetăţii Albe, a Chiliei şi a Hotinului să
iscălească alături cu Domnii tării hrisoavele Sfatului
coroanei moldoveneşti. Hotinul e însă tocmai în vîrful cel mai
spre nord al Basarabiei actuale ruseşti. Cetatea Albă se află
la gurile Nistrului. Chilia la gurile Dunării, încît orice
document din acea vreme rezumă în aceste trei nume carta
Basarabiei întregi şi proprietatea Moldovei asupră-i.
În veacul al şaisprezecelea Moldova intră sub protecţia
Porţii. Tot în acest veac această ţară are nenorocirea că se
stinge dinastia Dragoşizilor, cum o numeşte Dim. Cantemir, a
Muşatinilor, dacă ne luăm după cercetările mai nouă.
Cu fiii lui Petru Rareş se stinge sau, mai drept zicînd, senstrăinează chiar linia nelegitimă a familiei domneşti. Sencepe în Moldova o vreme neliniştită, un veac de turburări
care a permis turcilor de a lua în posesiune- nu în

proprietate- Cetatea Albă şi Chilia. Voind să-şi întărească
drepturile asupra Moldovei ei îşi crează două puncte de razim
în aceste două cetăţi, în care au garnizoane turceşti şi
pentru a căror hrănire ei însemnează şi un raion împrejurul
cetăţilor. Dar atît în raion cît şi în cetate vechile
autorităţi civile moldoveneşti funcţionează mai departe.
Posesiunea locurilor era uzurpată de turci, proprietatea
Moldovei nu era contestată nici acum.
La începutul veacului al şaptesprezecelea în fine, turcii îşi
crează un al treilea razim, atît asupra Moldovei cît şi în
contra Poloniei, ocupînd milităreşte cetatea Hotinului.
Această cetate trece ades în mîinele moldovenilor, apoi iar o
reocupă turcii, dar proprietatea şi a acestei cetăţi n-a fost
înstrăinată prin nici un tratat formal. Tot în acest veac
Domnii moldoveneşti colonizează ei înşii o parte din
Basarabia, adică Buceagul, cu tătari, pe o întindere de două
ceasuri lăţime. Aceşti tătari se aşază însă cu condiţia de a
se judeca singuri ei între ei, numai avînd judecăţi cu
moldovenii să aibă a se judeca înaintea autorităţilor
moldoveneşti.
În veacul al optsprezecelea nefericitul Dimitrie Cantemir se
aliază cu ruşii. Toma Contacuzin, generalul de cavalerie al
Domnului Valahiei, trece asemenea la ruşi. Turcia pierde
încrederea în Domnii pămînteni şi trimite fanarioţi. Această
alianţă cu Rusia ne-a făcut să pierdem Domnia, armata,
dezvoltarea noastră intelectuală şi economică. Domnii
fanarioţi sînt numai umbrele domniei vechi. Atunci turcii pun
ţările noastre sub o atîrnare foarte grea. Deşi ele aveau
autonomia lor veche în toate punctele esenţiale, deşi
proprietatea lor n-a fost alterată, totuşi, lipsiţi de armată,
adică de puterea fizică, lipsiţi de domnia naţională, adică de
puterea noastră morală, noi nu puteam rezista loviturilor ce
ni le da Poarta.
Deşi la pacea de la Passarowitz Poarta declară că nu poate
ceda Austriei Moldova, fiind ţară închinată, nu supusă cu

sabia, totuşi ea mai tîrziu cedează Bucovina, iar în anul 1812
Basarabia, adică ţinutul Hotinului, o parte bună a Moldovei,
şi Basarabia proprie pînă în Dunăre.
Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austriaci, nici
Basarabia de ruşi, ci prin fraudă.
Pentru Bucovina s-a cumpărat delegaţii turci şi un general
rus, pentru Basarabia asemenea; căci delegaţii Rusiei primise
ordin din San-Petersburg să-ncheie pace cu orice preţ, de
vreme ce intrase Napoleon I în Rusia. Dragomanul Porţii,
fanariotul Moruzi, cumpărat şi sperînd a veni la domnie prin
ajutorul Rusiei, a-ncheiat pacea de la Bucureşti. Moldova
întreagă n-o putea ceda ruşilor, că atunci n-ar fi avut unde
domni, cedă deci jumătatea ei dintre Prut şi Nistru.
O flotă engleză stătea în Bosfor şi sili pe sultan să încheie
pacea de la Bucureşti. Sultanul ridică mucul condeiului de pe
tratat şi trecu pe o altă hîrtie: sentinţa de moarte a lui
Moruzi.
Iată în cîteva linii generale cestiunea de drept pe care ne-o
rezervăm a o espune pe larg în alte numere.
[„ARGUMENTUL DE CĂPETENIE…”] – de Mihai Eminescu [1 martie
1878]

B A S A R A B I A
I. NUMELE ŞI ÎNTINDEREA EI
În toate întîmpinările de pînă acum, în scrisoarea d-lui X,
din „Le Nord”, în articolul puţin politicos a gazetei ruseşti
„Viedomosti”, în răspunsul unui rus către Alecsandri găsim
repetîndu-se cu stăruinţă că Basarabia este din numărul
provinciilor cucerite de ruşi cu sabia de la tătari şi de la
turci. Convingerea noastră este însă că, din veacul al
patrusprezecelea începînd, Basarabia n-a fost nici întreagă,

nici în parte a turcilor sau a tătarilor, ci a unui stat
constituit, neatîrnat, deşi slăbit şi încălcat în posesiunile
sale, a Moldovei. Moldova era proprietarul locului şi dacă
reprezentanţii statului moldovenesc, Domnii, ajunseseră atît
de slabi încît dreptul nostru era dezbrăcat de putere şi nu
putea să se apere aceasta nu e o dovadă că Moldova a renunţat
vrodată la dînsul. Căci un drept nu se pierde decît prin
învoirea formală de a-l pierde. Dar fie această învoire smulsă
cu de-a sila, fie dictată de raţiuni de stat, fie izvorîtă din
orice alte consideraţii, nu se modifică şi nu se nimiceşte
decît din momentul în care renunţăm la el.
Cumcă aceasta nu e numai opinia noastră, ci chiar aceea a
diplomaţiei ruseşti se dovedeşte din istoria celor din urmă
150 de ani. De cîte ori Rusia stipula ceva în favorul
Principatelor în tratatele ei cu Turcia, ea se provoca
totdeauna la drepturile imprescriptibile, ab antiquo, la
capitulaţiunile Principatelor. Acelaşi Rumianţof de care d. X
pretinde c-ar fi cucerit Basarabia de
la tătari realipeşte Basarabia şi Hotinul la Moldova, Giurgiu
şi Brăila la Valahia.
Rumianţof se învoieşte cu desfiinţarea mitropoliei Proilabului
(Brăila), creată de greci pentru părţile pe cari, din cauze
militare, turcii le ocupase, şi permite mitropolitului
Moldovei să alipească din nou, precum era din vechime,
Basarabia la eparhia Huşilor, Hotinul la eparhia Rădăuţilor,
Giurgiul şi Brăila la eparhia Rîmnicului.
Prin urmare Rumianţof, contimporan cu acele cuceriri, el
însuşi cuceritorul, ştia mai bine ale cui erau acele locuri,
ştia mai bine că tătarii n-ar fi avut nevoie de mitropolit şi
de episcop, ştia cu un cuvînt că locurile erau ale Moldovei.
Cumcă această conştiinţă de drept nu s-a stins niciodată în
Moldova vom avea ocazia de a o dovedi pas cu pas. Pas cu pas
vom dovedi totodată că ocuparea părţilor din Moldova şi Ţara
Românească n-a fost decît militară, că ea avea cel mult

caracterul administraţiei trecătoare pe care şi ruşii o
introduc în campanie prin provinciele inamice şi că, oriunde
erau a se hotărî cestiuni de proprietate unde puterea juridică
a statului se manifesta, statu1 moldovenesc hotăra pe acest
pămînt ocupat de turci. Cazurile de reclamaţii sînt tocmai cu
tătarii ce locuiau în Buceag, cărora domnia Moldovei le
hotăraşte locul unde le este învoit a fi aşezaţi, măsură acel
loc şi-l hotărniceşte, deşi domnia era fanariotă, deşi slabă,
deşi locul era ocupat de trupe turceşti.
Dar pînă a sosi la capătul veacului al 17-lea şi
veacului al 18-lea, la slăbiciunea statelor
fanarioţi, a cărei cauză e tocmai Rusia
nefericitului Cantemir cu Petru cel Mare, vom

la începutul
noastre sub
şi alianţa
stabili mai

întîi drepturile ţărilor pentru timpii în cari nu era vorba de
precumpănire turcească la noi.
Acest petec de pămînt, precum îl numesc corespondenţii
ziarului „Le Nord”, locuit de tătari sub corturi şi de alte
neamuri pe jumătate sălbatece, care-şi datoreşte scoaterea lui
din întuneric unor generali d’un renom populaire”, ca
Rumianţof şi Sumarow, are cu toate acestea un nume care ţipă
sub condeiele ruseşti.
A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra
dominaţiunii ruseşti. Numele Basarab şi Basarabeni exista cu
mult înaintea vremii în care acest pămînt devenise românesc;
acest nume singur este o istorie întreagă.
D’Ohsson, în Histoire de[s] Mongols (T. I, p. XXXV), ne spune
că existau în arhivele hanului mongol din Persia fragmente
istorice de o recunoscută autenticitate, scrise în limba şi cu
caractere mongole, pe cari însă prea puţini oameni le puteau
citi. Pentru ca aceste fragmente să fie pricepute şi de
public, sultanul Mahmud Gazon Khan au voit ca ele să fie
adunate într-un trup de istorie şi au însărcinat cu această
lucrare în anul 1303 pe medicul Fazel-Ullah, poreclit Rasid.

Medicul Fazel-Ullah-Rasid compilează deci cronica lui după
fragmente mongolice, şi sub anul 1240 povesteşte următoarele:
În primăvara anului 1240 principii mongoli trecură munţii
Gadiţii, pentru a intra în ţara bulgarilor şi a ungurilor,
Orda care merge spre dreapta, după ce a trecu ţara Aluta, îi
ieşi înainte Bazaran-bam cu o armată, dar e bătut. Cadan şi
Buri au mers asupra saşilor şi i-au învins în trei bătălii.
Bugek trecu din ţara saşilor peste munţi, intrînd la KaraUlaghi şi a bătut popoarele ulaghice.
Aşadar principii tătari au bătut pe Kara-Ulaghi, adică pe
negri-valahi (Kara-iflak piaup6<; p^a^o<;)?, ba înaintea unuia
i-a ieşit o armată comandată de Basarab-ban.
În Annales Polonorum vetustiores, scrise se vede între anii
1248 1282 (publicate întîi de Sommersberg, analizate de
Lelewel) se găseşte însemnat pentru anul 1259:
Tătarii, după ce subjugaseră pe besarabeni, pe litvani, pe
ruteni şi alte neamuri, au luat cetatea „Sandomir”, sau,
latineşte; Thartari,
Ruthenis etc.

subiugatis

Bessarabenis,

Lithvanis,

Regele maghiar Carol-Robert, într-o diplomă din a[nul] 1332,
povesteşte bătaia ce o păţise de la Basarab, fiul lui Tugomir,
în ţara noastră: In terra transalpina per Bazarab, ilium
Thocomery (Féjer VIII, 3, 625).
Din acest Tugomir-Basarab, care trăia pe la 1300 şi ceva, s-a
născut Alexandru, cel pomenit în diploma de mai sus, care a
trăit pînă la 1360; din Alexandru s-a născut Vladislav şi Radu
Negru, din Radu Negru Dan şi Mircea cel Mare (-1418).
Cam într-o sută de ani, de la Tugomir pînă la capătul domniei
lui Mircea, Ţara Românească ajunsese la cea mai mare întindere
teritorială, căci cuprindea Oltenia, Valahia Mare, ducatele
Făgăraşului şi Omlaşului din Ardeal, mare parte a Bulgariei,
Dobrogea cu cetatea Silistra, Chilia cu gurile Dunării şi ţări

tătăreşti nenumite mai de aproape. În această vreme Valahia
întreagă, împreună cu toate posesiunile ei, se numea în bulele
papale, în documentele cele scrise latineşte ale domnilor, în
scrieri contimporane: Basarabia. Una din aceste posesiuni a
fost şi acest lambeau de terre de pe care Rumianţof şi Sumarov
pretind a fi cules tătari de sub corturi.
E destul a pomeni că, deşi acea familie de Domni s-a stins în
linie bărbătească, numele vechi domnesc de Bassaraba, se mai
poartă şi astăzi prin adopţiune de cătră un boier mare din
Ţara Românească.
Tot în vremea aceasta a înfloririi voievozilor Basarabi şi a
ţării Basarabia, id est Valahia Moldova poseda teritoriul de
la Hotin pînă în Cetatea Albă, căci la începutul veacului a
cincisprezecelea cavalerul Guillebert de Lannoy se întîlneşte
cu Alexandru cel Bun, merge la Cetatea Albă, care e a Domnului
moldovenesc şi găseşte aici un oraş stăpânit de un pîrcălab
(Burggraf) moldovenesc şi populat cu genovezi, moldoveni şi
armeni.
Dar despre acestea mai tîrziu.
Destul numai că, într-o vreme în care abia era viaţă istorică
prin împrejurimi, Basarabia actuală era pămînt românesc
stăpînit de Domni români. Şi ace[a]sta n-o deduc numai
istoricii de astăzi, ci Miron Costin însuşi; cronicarul cel
învăţat şi mare logofăt în Moldova povesteşte aceasta în
versurile dedicate regelui Poloniei.
Pentru a nu anticipa, reproducem acestea numai pentru a
esplica numele şi a arăta că el este puţin ceva mai vechi
decît tătarii de sub corturi ai lui Rumianţof, iar pe acest
general rus îl vom găsi, cum am zis, la vremea lui, susţiind
cu act iscălit de dînsul tocmai teoria contrară celei espuse
de corespondenţii ziarului „Le Nord”.
Dar lăsînd Valahia de o parte, ce se numeşte astăzi Basarabia?

Trăgînd o linie de la Hotin, din Nistru pînă în Prut, avem o
lature, de la amîndouă capetele ei tragem cîte o linie pînă în
Marea Neagră, una de-a lungul Nistrului, cealaltă de-a lungul
Prutului; iar capetele acestor două linii le încheiem cu o a
patra linie formată prin ţărmurii Mării Negre. Acest
cuadrilater cam neregulat se numeşte azi Basarabia, deşi fără
cuvînt.
După ce Ştefan cel Mare a luat de la Valahia, între anii
1465-1475, părţile de sud, cîte le aveau Basarabii între Prut
şi Nistru, aceste părţi a păstrat numele distinctiv a
dinastiei primae ocupantis, a Basarabilor. Deci nu întreaga
ţară dintre Prut şi Nistru e Basarabia, ci aceasta e numai o
fîşie spre sud, hotărîtă şi mică, aşa cum ne-o arată Cantemir
în Descriptio Moldaviae.
Iată deci marginile reale ale Basarabiei reale: Trage o linie
curmezişă de lîngă Nistru de la Bender pînă în vîrful lacului
Ialpug la Bolgrad şi ai o lature, apoi ia-o de la Bolgrad pînă
în Reni, ai a doua lature, de la Reni pe Dunăre în sus pînă la
Chilia, a treia lature, apoi luînd malul Mărei Negre pînă la
Cetatea Albă la gura Nistrului, a patra lature; apoi în sus pe
Nistru de la Cetatea Albă pînă la Bender, a cincea lature.
Numai pămîntul coprins între aceste cinci linii s-a numit cu
drept cuvînt Basarabie; tot ce-i dasupra e Moldovă curată,
războtezată de la 1812 încoace.
Pămîntul cuprins între aceste cinci linii era împărţit în
patru ţinuturi: Bugeacul, Cetatea Alba, Chilia şi Ismail.
Numai în ţinutul Bugeacului au locuit tătari cu învoirea
Domnilor Moldovei, în celelalte se vor fi răsfirat cîte unuldoi, căci nimeni nu poate opri în mod hermetic trecerea unui
om, mai ales tătar fiind, peste marginele moşiei lui; dar în
sfîrşit numai în Bugeac tătarii colonizaţi s-au bucurat de
oarecari privilegii, concese de proprietarul locului, care era
statul Moldovei.
Cu acest pămînt ne vom ocupa în numerii viitori. Statornicind,

după cercetările mai noi, originea numelui după Cantemir,
marginele pămîntului de care e vorba, vom arăta ce soi de
tătari a putut culege de sub corturi generalii ziarului „Le
Nord”, de la anul 1400 începînd şi pînă la 1812, adică în curs
de patru sute şi mai bine de ani. În treacăt ne vom ocupa şi
cu cetatea Hotinului.
II. VEACUL AL CINCISPREZECELEA
În n[umă]rul nostru de la 20 fevruarie am răspuns deja unui
domn X, care adresase din Bucureşti o scrisoare către
directorul ziarului „Le Nord”, spuind în ea că Rusia cucerise
Basarabia de la nişte cîrduri (peuplades) cari locuiau sub
corturi şi erau pe jumătate sălbatice, de la un soi de
başibuzuci odioşi, şi că din nici un punct de vedere Basarabia
prin Tractatul de Paris n-a putut fi considerată ca fiind
restituită posesorilor ei legitimi.
Prin documente publicate în mare parte în arhive slave chiar
am arătat că tătarii d-lui X, cari ar fi fost în trecut les
possesseurs legitimes, erau cam ciudaţi în felul lor.
În Suceava domneşte Alexandru Vodă cel Bun, care prescrie la
anul 1407 ce vămi au să plătească negustorii poloni la Tighina
(Bender) şi la Cetatea Albă (Akkermann). Tot în vremea lui
Alexandru trece la 1420 ierodiaconul rus Zosima prin Cetatea
Albă şi ne spune că, voind să treacă Nistrul, a trebuit să
plătească pentru trecătoare un bir, pe care moldovenii şi
litvanii şi-l împart la încheierea socotelelor. Ierodiaconul
şade la Cetatea Albă două săptămîni şi apoi pleacă de la
fînarul aşezat chiar la gura Nistrului pe o corabie către
Sfintele Locuri.
Peste un an (1421) mai vine alt călător, cavalerul Guillebert
de Lannoy, ambasadorul a doi regi apuseni, care asemenea
petrece în Cetatea Albă, ce este sub stăpînirea lui Alexandru
Vodă, pe care l-a văzut şi-l cunoaşte cavalerul.
Ba cavalerul are şi ocazia de a afla că moldovenii din Cetatea

Albă sînt minunat de bine administraţi, căci, singur călărind
pe lîngă Nistru, a fost prădat şi poliţia de atunci i-a aflat
în cîteva zile pe hoţi şi i-au adus legaţi înaintea lui.
Cavalerul, mirat de această justiţie expeditivă, se roagă lui
Vodă să-i ierte, căci i-au dat banii toţi înapoi.
În fine, la a[nul] 1475, Ştefan Vodă cel Mare trimite la
Cetatea Albă pe un arhitect grec, anume Teodor, ca să facă un
turn nou şi un zid nou la întăriri, iar arhitectul le spune
acestea prin inscripţii care stau şi astăzi pe zidurile
cetăţii.
Totodată vedem în hrisoavele domneşti de pe acea vreme,
iscăliţi deodată cu Domnul regulat, pîrcălabii Chiliei, ai
Cetăţii Albe şi ai Hotinului, cari erau boieri mari, încît se
vede cumcă tătarii de sub corturi ai d-lui X aveau trecere pe
atunci.
Numai numiri ciudate aveau acei boieri tătari. Pentru că vedem
din hrisoave că lîngă boierul Manoil, pîrcălab de Hotin, şi
Stanciu, de Cetatea Albă, sînt iscăliţi d-nialor: Albul
Spătar, Ioan Băiceanu, Hodco Creţul, Oanea Pîntece, Tudor
Vascanu, Giurgea lui Gaură, tot nume … tătăreşti de boieri de
a lui Alexandru Vodă.
Dar Cetatea Albă devine şi mai ciudată prin o altă
împrejurare. În aşezămîntul ce-l dă Alexandru cel Bun la 1407
negustorilor poloni se vede şi ce mărfuri importau acele
peuplades à demi sauvages. Negustorii aduc din Lemberg postav,
din Brăila peşte, din Podolia cai şi vite albe ; ce or fi
aducînd ei oare din Cetatea Albă? Poate corturi tătăreşti? Ei
aduc din Cetatea Albă stofe cusute cu fir de aur, stofe de
mătasă şi vinuri din Grecia, pe care prozaicul aşezămînt le
numeşte cvas grecesc. Erau luxoşi tătarii din Basarabia.
Se ştie că după moartea lui Alexandru cel Bun a rămas doi fii,
Ştefan şi Ilie, cari şi-au împărţit ţara în două. Matci
Strykcowski, în cronica sa polonă-litvană, tipărită întîi şi

întîi la Koenigsberg la 1582, ne spune cum şi-au împărţit-o
ei. Ilie a luat regiunea Nistrului, Hotinul, Suceava, Iaşii,
Huşii, Tecuciul etc.
Ce-i mai rămăsese bietului Ştefan?
Trei ţinuturi: Cetatea Albă, Tighina şi Chilia, care erau
echivalente cu tot restul Moldovei. Se vede că Ştefan ştia
importanţa acestui lambeau de terre, căci n-a cerut nici
Iaşii, nici Suceava, ci s-a mulţumit cu aceşti tătari, cari
locuiau sub corturi şi purtau stofe lucrate cu fir de aur şi
mătăsării, beau vinuri din Grecia şi stăteau în relaţiuni
directe cu Genova şi cu Veneţia, Această împărţeală şi
împăcăciune între fraţi a pus-o la cale regele Poloniei la
anul 1436.
Nu-i vorba de cronici, geografii şi atlasuri. Nici una din ele
nu contestă proprietatea deplină şi neturburată a Moldovei
asupra Basarabiei. Dar, avînd a face cu diplomaţi de soiul
celor cari scriu în „Le Nord”, am adus, ca Toma necrediciosul,
dovezi scrise de oameni trăitori în veacul al
cincisprezecelea, oameni cari au vorbit cu Alexandru cel Bun,
cu fiii săi Ilie şi Ştefan, cu Ştefan cel Mare. Aici nu se
poate spune că este o vreme ca aceea a lui Rurik sau a lui
Oleg, în care istoria e mit şi mitul istorie, ci, din contra,
o vreme în care negustorul ce aducea peşte de la Brăila
trebuia să plătească vamă, importînd iepe şi vaci plătea vamă,
trecînd Nistrui plătea vamă; o vreme în care poliţia de
Cetatea Albă prindea pe tîlhari, încît, din contra, vremea de
astăzi, cu nesiguranţa ei caracteristică, e o licenţă poetică
pe lîngă epoca sănătoasă a lui Alexandru Vodă cel Bun. N-avem
a face cu poveşti şi drepturi închipuite, ci cu oameni cari au
fost, cum sîntem noi astăzi de ne vedem cu ochi, cari se
îmbrăcau ei cu postav adus din Lemberg, iar cucoanele cu
mătase din Cetatea Albă; şi, de cîte ori voim a spune poveşti
de tătari sub corturi şi oameni jumătate sălbatici,
protestează boierul Manoil, părcălab de Hotin, Stanciu de la
Cetatea Albă şi-mpreună cu ei Tudor Vascanu, Ioan Băiceanu,

Oane Pîntece, Albu Spătaru şi ceilalţi.
Din acest triunghi format în documentele noastre
de Hotin, cel de Cetate Albă şi cel de Chilia nu
un soi de subtilitate diplomatică, nici un soi
Nu-i ieşire precum nu-i intrare şi, păgîn să fie
să zică: Adevărat, a Moldovei e Basarabia.

de pîrcălabul
te scapă nici
de apucătură.
omul, trebuie

De cînd există românii pe pămînt, Basarabia noastră actuală,
acest lambeau de terre, a avut şi el onoarea de a forma un
stat deosebit, deşi foarte trecător, sub Ştefan, fiul lui
Alexandru cel Bun. Altfel e pururea parte integrantă, sau a
Vlahiei în veacul al paisprezecelea, sau a Moldovei din veacul
al cinsprezecelea şi pînă la luarea ei prin ruşi.
Faţă cu aceste lucruri pozitive, cu aceşti pîrcălabi, stofe
cusute cu fir, vămi plătite de negustori, turnuri şi ziduri
făcute de Ştefan Vodă, nu ştim zău dac-ar mai cuteza cineva să
zică cumcă La Bessarabie à aucun point de vue n’a été
considérée par le Traite de Paris comme restituée à ses
possesseurs légitimes!
Hotinul-nord extrem, Chilia-gura Dunării, Cetatea Albă- gura
Nistrului şi tot teritoriul dintre liniile ce le-am putea
trage între ele a fost al nostru şi este de drept al nostru şi
astăzi, căci nu nouă ni s-a luat, nu cu noi s-au bătut ruşii,
nu pămîntul nostru l-au putut ceda turcii.
Ştim prea bine că diplomaţii sînt isteţi întru prefacerea
dreptăţii în terfeloage fără valoare. Dar tăria unui popor mic
a stat
totdauna în drept. Oare nu-i era mai uşor la inimă d-lui X,
sau cititorului rus a lui „Le Nord”, dacă afacerea se regula
între noi şi noi renunţam la dreptul nostru de bună voie? Nu-i
părea mai bine dacă tăceam molcom şi jucam după cum ni se
cînta? Sigur că da. De aceea, oricît de slab ar fi dreptul
lipsit de arme şi de putere, el e tot mai tare decît
nedreptatea, tot mai tare decît neadevărul.

Cu un cuvînt tătarii d-lui X şi ai lui Rumianţof (a cărui nume
d. X îl citează fără cuvînt, pentru că acest general n-a
susţinut niciodată de a fi eliberat Moldova de sub tătari, ci
din contra el a dat Moldovei, pe lîngă proprietatea şi
posesiunea liniştită a Basarabiei şi a Hotinului, acei tătari
n-au trecere, ci sînt pure invenţiuni pentru a arunca praf în
ochi Europei, neştiutoare de lucrurile noastre de la Dunăre.
Acest petec de pămînt pe care „Le Nord” ar voi să-l sacrificăm
prieteniei noastre cu Rusia nu are pentru noi nici un
echivalent în lume. El însemnează misiunea noastră istorică,
tăria noastră.
La intrarea sultanului Mohamet în Ţara Românească contra lui
Vlad Ţepeş Voievod se afla între ostaşii lui şi un sîrb, anume
Constantin Milialovicz de Ostroviţa. El ne spune că pe atunci
opinia publică era că oricine s-ar război cu românii, chiar
să-i învingă, numai pagubă are. Aceasta-i foarte natural,
pentru că românii nu sînt popor cuceritor, de aceea şi apără
ce-i al lor cu îndărătnicie, pentru că ce au cu drept au şi al
lor este.
Oricînd însă turcii sfătuiau pe sultan să nu facă război cu
românii, pentru că n-aduce nici un folos, ci pier numai o
mulţime de turci în zadar, atunci sultanul le răspundea: „Pînă
cînd românii stăpînesc Chilia şi Cetatea-Albă, iară ungurii
Belgradul sîrbesc, pînă atunci nu vom putea birui pe
creştini!” (Vezi Sbior pisarzow polskich sec. II. tom. V,
Warszawa 1828).
Prin urmare sultanul Mahomet ştia bine că acest lambeau de
terre nu-i de despreţuit, şi dacă el zicea aceasta la 1490, de
ce să n-o zicem noi la 1878?
Mutatis mutandis zicem: Pe cîtă vreme Basarabia este în mînile
noastre, Rusia nu va putea cuceri Orientul. Căci, după cît dăm
noi cu socoteala din ciudatele teorii a frontierelor naturale,
a barierelor ostile de învins şi a victoriilor repurtate la

Cahul şi Ismail, cam asta este intenţia puternicului nostru
vecin.
III. VEACUL AL ŞAISPREZECELEA
Pentru a înţelege tăcerea ce domneşte în cronici în privirea
Basarabiei în veacul al şaisprezecelea vom trebui să premitem
cîteva consideraţiuni de o natură mai generală.
Centrul vieţii istorice sînt oraşele, nu şesul dimprejurul
lor, nici satele. Îndată ce turcii au pus mîna pe oraşele
Chilia şi Cetatea Albă nu se mai vorbeşte nimic despre viaţa
împrejurimilor lor.
Am încheiat articolul trecut cu cuvintele lui Mohomet II
rostite la a[nul] 1462, că: „pînă cînd românii stăpînesc
Chilia şi Cetatea Albă, pînă atunci nu vom putea birui pe
creştini”.
În dricul verii anului 1484 sultanul Baiazid II intră cu oşti
mari în ţara Moldovei şi bate Chilia şi Cetatea Albă, pentru a
realiza o politică oarecum tradiţională. Miercuri, la 14
iulie, ia cetatea Chilia, comandată de pîrcălabii Ivaşcu şi
Maxim, iar la 5 august acelaş an ia Cetatea Albă, comandată de
pîrcălabii Gherman şi Oană (la Urechi: Ioan).
Și ar fi apucat şi alte cetăţi, că Ştefan Vodă la gol nu
îndrăznea să iasă; ci numai la strîmtoare nevoia, de le făcea
sminteală. Ci văzînd turcii ajutorul lui Ştefan Vodă din Ţara
leşească ce-i venise, sau însuşi craiul, cum scriu unii, că au
tras de la Rusia şi de la Litfa ţeara toată, de se strînsese
oameni de treabă mai mult de 20000 şi, trecînd craiul cu
dînşii Nistrul sub Halici, au venit la Colomeia, de şi-au pus
tabăra, unde şi Ştefan Vodă au mers de s-au împreunat cu
craiul în anul 6993 septemvrie 1 (1485). Şi toate ce au avut
mai de treabă au hotărît şi apoi şi ospătatu- au pe Ştefan
Vodă şi 3000 oameni i-au dat de oaste, cu cari s-au întors
Ştefan Vodă la Moldova şi, împreunînd oastea cea străină cu a
sa, pe multe locuri au smintit pe turci, de le-au căutat o

ieşire din ţară.
Aşa Ştefan Vodă au curăţit ţara de vrăjmaşi, iar cetăţile care
le-au luat turcii, Chilia şi Cetatea Albă, nu au putut să le
mai scoată de la turci, că ei mai înainte de ce au ieşit din
ţară le-au îngrijit cu oameni, cu puşti şi cu bucate de ajuns;
şi aşa au rămas pe mîna turcilor pînă astăzi. (Urechi)
Tot în anul acesta 1485 Ştefan Vodă dacă au scos vrăjmaşii din
ţară şi dacă au răcit vremea şi caii turcilor au slăbit, au
lovit pe Malcoci la Catlabuga (lac şi rîu în judeţul Bolgrad)
în 16 zile a lunei noiemvrie, de au topit toată oastea
turcească.
Adaogăm numai că fiecine trebuie să se păzească de eroarea de
a privi şi judeca vremile trecute după împrejurările de
astăzi, de a da numirilor ce există astăzi aceeaşi greutate pe
care o aveau atunci. Puterea în istorie este o noţiune
relativă. Veneţia de ex. nu avea întindere mare, dar era una
din puterile mari ale Europei. Acelaş Ştefan Vodă căruia turcu
(pe atunci cea dîntîi putere militară în Europa) îi iau Chilia
şi Cetatea Albă, acelaş Ştefan Vodă bate de-l stinge mai
tîrziu pe regele Albert în Codrii Cosminului, încît rămîne
proverb în ţara leşească „în zilele lui Albert au pierit
şleahta” şi acelaş Malcoci a cărui oaste turcească Ştefan au
topit-o în ţinutul Bolgradului a pătruns mai tîrziu în Polonia
şi prădă şi arse pînă la Lemberg fără ca regatul să-l poată
opri.
De aceea trebuie s-o spunem de pe acuma că, oricît de viteaz
să fi fost bătrînul domn a1 Moldovei, oricît de puternic să fi
fost pentru vremea lui, în care alte state cu întindere de
zece ori mai mare erau mai slabe decît Moldova, contra Turciei
sau a Spaniei din vremea aceea n-ar fi putut rezista decît în
defensivă, decît nevoind la strîmtoare, pentru a le face
sminteală, căci la gol nu îndrăznea.
În sfîrşit, la anul 1504 Ştefan Vodă se coborî în mormînt,

gîrbovit de greutăţi şi de vîrstă, după 47 şi mai bine de ani
de domnie, iar poporul în urmă-i i-a zis cu dragă inimă şi Bun
şi Sfînt şi Mare, căci aşa Domn nici n-avusese pînă atunci,
nici poate că va mai avea de acum şi pururi.
Deşi în gîndul lui statornicise de-a închina ţara turcilor,
dar lui însuşi, biruitorului tuturor vecinilor, nu i se cădea
să se plece; vrea ca numele lui să însemne însuşi ţiitor
preste toată ţara; ci numai înaintea săvîrşirii sale el chemă
la sine pe boieri mari şi alţii cîţi s-au prilejit, arătîndule cum nu vor putea ţinea ţara precum o au ţinut el; ci
socotind decît toţi mai puternic pre turc şi mai înţelept au
dat învăţătură să se închine turcului.
Într-adevăr, în anul:1511, Bogdan, voievodul Moldovei, încheie
capitulaţiunea întîia cu turcii. În această capitulaţiune
Poarta recunoaşte:
(Art. 1) că Moldova e ţară liberă şi nu cucerită; (art. 3 ) că
Poarta e obligată de-a apăra Moldova contra oricării agresiuni
eventuale şi de-a o mănţinea în starea în care se găsea de
mai-nainte, fără ca să i se facă cea mai mică ştirbire a
teritoriului ei: (art. 6) că stăpînirea voievozilor se va
întinde asupra întregului teritoriu al Moldovei; că (art. 8)
turcii nu vor putea cumpăra pămînturi în Moldova, nici vor
putea clădi geamii, nici se vor putea aşeza în orice mod ar
fi. Drept semn de supunere Domnii Moldovei vor da în fiece an
Porţii 4.000 de galbeni turceşti, 40 de şoimi şi 40 de iepe
fătătoare, toate însă sub titlu de dar.
Avînd Domnii Moldovei stăpînire pe toată întinderea ţării,
recunoscută de jure prin acest tratat formal, avutu-l-au şi de
facto?
Pentru a lămuri şi acest lucru consultăm tratatul lui Petru
Rareş de la 1529.
Art. 5. Graniţele Moldovei se vor păstra intacte în toată
întinderea lor.

Art. 6 Exerciţiul
întinderea ţărei.
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Art. 7 Nici un musulman nu va putea avea, sub titlu de
proprietar în Moldova, nici pămînt, nici casă, nici prăvălie.
Art. 9 Negoţul Moldovei e deschis pentru toate naţiile
comerciante .
Cu toate acestea turcii vor avea preferenţă înainte[a]
celorlalte naţii pentru cumpărarea de producte pe cari le vor
tocmi în porturile Galaţi, Ismail şi Chilia ; dar ei nu vor
pătrunde mai departe înlăuntrul ţărei, fără autorizarea
espresă a lui Vodă. Aceasta e cestiunea de drept. De jure s-au
restituit Moldovei toate cîte i se luase, s-a recunoscut că
nici un turc nu poate fi proprietar al vrunui imobil în
Moldova, de facto însă turcii au ţinut ocupate milităreşte
atît Cetatea Albă cît şi Chilia.
Aceasta ne lămureşte şi atitudinea febrilă şi neliniştită a
lui Petru Rareş; tratatul lui secret cu marchizul de
Brandenburg, subscris la Suceava [în] 1542 şi motivat anume
prin voinţa de-a recăpăta părticelele Moldovei răpite de
turci.
Tot în vremea lui Petru Rareş, la 1535, turcii ocupară şi
Tighina (Bender). Într-adevăr, ce să ne închipuim sub aceste
ocupări turceşti? O cucerire? Pentru a răspunde la această
întrebare şi a arăta totodată continuitatea dreptului Moldovei
preste aceste locuri, vom întinde mîna pe deasupra veacului al
17-lea tocmai pînă la Ecaterina II, la stipulaţiunile
Tratatului de la Cuciuc- Cainardgi, 10 (24) iulie 1774. Ce se
zice în el?
L’Empire de Russie restitue à la Sublime Porte toute la
Bessarabie avec les villes d’Ackerman, Kilija, Ismaîl et avec
les bourgs et villages et tout ce que contient cette province
etc.

iar mai jos următoarea obligaţie pentru Poartă;
3) De restituer aux couvents et aux autres particuliers les
terres et possessions ci-devant à eux appartenent, qui leur
ont été prises, contre toute justice, situées aux environs de
Brahilow, de Choczim, de Bender, etc. appelées aujourd’hui
Rayes.
TERRES ET POSSESSIONS CI-DEVANT A EUX APPARTENENT, QUI LEUR
ONT ETE PRISES CONTRE TOUTE JUSTICE, iată adevărata definiţie
pentru toate ocupările turceşti din trupul Moldovei o
definiţie făcută de chiar Ecaterina II.
Cumcă prin această restituţiune nu se înţelegea nimic mai
puţin decît restituţiunea către chiar statul Moldovei vedem
din corespondenţa ambasadorului austriac Thugut, care scrie
aceste amănunţimi la Viena.
Într-un raport din Pera, lîngă Constantinopole, 3 dec. 1774,
Thugut zice:
Între altele, Poarta e ocupată de a pune la cale obiectul
cererilor deputaţilor moldoveni şi munteni. Cu această ocazie
voivodul Valahiei, Alexandru, şi Iacovachi Rizo, în numele lui
Ghica Vodă, au făcut de curînd propunerea ca Poarta să
elibereze naţiunilor amândurora un aşa- numit hatişerif, adică
o scrisoare publică. iscălită de însuşi sultanul, prin care să
li se confirme Principatelor drepturile şi prerogativele
stipulate pentru ele prin cel din urmă tratat oarecum din
propriul impuls al graţiei sultanului. Fiindcă această idee e
sprijinită de pretextul aparent că în acest mod se va putea
înconjura pe viitor stăr uinţa Rusiei şi amestecul ei în
trebile naţiei moldoveneşti şi valahiene, de aceea Poarta pare
dispusă a primi această propunere şi nu e alta la mijloc decît
Inlăturarea oarecăror greutăţi, pentru oarecare întinderi cari
pînă acum s-au ţinut de fortăreţele Ibraila şi Hotin şi, cari
conform coprinsulul tratatului, trebuie să. se înapoiască
locuiorilor Moldovei şi Valahiei.

În alt raport de la 10 şi 11 dec[embrie] 1775, Thugut spune
cumcă, la delimitarea Bucovinei, Reis Effendi se împotriveşte
de-a da o palmă de loc din ţinutul Hotinului, căci, deşi e
stipulat espres „ca teritoriul Hotinului, a Benderului, a
Brăilei etc. etc. să fie reîntrupate cu Moldova şi Valahia …”
totuşi Poarta stăruieşte pe lîngă Rusia să nu fie silită a
îndeplini acest articol.
În raportul de la 1776, 3 ianuarie, Thugut repetă clar:
Între piedecele ce se opun (delimitării Bucovinei) cea mai
însemnată este că în cel din urmă tratat de pace cu Rusia s-au
stipulat espres ca toate (sămmtliche) regiunile cetăţilor
turceşti de la graniţă, Hotin, Bender, Ibraila etc., fiind
părţi cari din vechime (ursprunglich) s-au ţinut de Moldova şi
Valahia, să fie reîntrupate(zuruckeinverleibet) cele două
Principale. Poarta, precum am aflat cu siguranţă, a fost
silită de a introduce în hatişerifurile pe cari le-a dat
moldovenilor şi valahienilor în urma stăruinţei Rusiei
făgăduinţa expresă cumcă pretenţiile Principatului valahian şi
moldovenesc asupra aşa-numitelor ţinuturi a Hotinului,
Benderului, Ibrăilei etc. vor fi cercetate la vremea lor şi
cererile temenice vor fi satisfăcute.
În fine la 1784 sultanul şi eliberează hatişeriful în
cestiune, care, afară de o mulţime de amănunţimi cari confirmă
suveranitatea internă a Moldovei, repetă că nici un turc nu va
putea avea avere imobilă în ţările noastre şi promite a
restitui ţinuturile în chestiune.
Aceste toate le dezvoltăm numai pentru a stabili un singur
lucru. dacă înainte de o sută de ani, pe la capătul veacului
al optsprezecelea, drepturile Moldovei erau aşa de tari că
puteau fi dovedite de boieri şi de mănăstiri, încît Turcia să
recunoască prin Tratatul de la Cuciuc-Cainardgi şi prin
hatişeriful de la 1784 temeinicia lor, dacă acele drepturi nu
se învechiseră şi nu se prescrisese atunci, pututu-s-au ele
prescrie în veacul al şaisprezecelea, în vremea lui Bogdan cel

Chior, lui Ştefan cel Tînăr sau în zilele lui Petru Rareş,
voievodul bogat, influent şi plin de învăţătură?
Desigur că nu.
Ceea ce ţineau turcii pe atunci erau cele trei oraşe, Chilia,
Cetatea Albă şi Thiginea, ‘avec les terrains affectées, căci
aşa numeşte Thugut circumspecţia militară a oraşului spre
deosebire de districtul lui. Aceste terrains affectées erau
însă pentru păscutul cailor ienicereşti şi nu vor fi întrecut
cu mult suta de pogoane împrejurul zidurilor cetăţii şi poate
vor fi ajuns atît de departe pe cît ajungea săgeata din arcul
tătăresc şi glontele din puşca ienicerului.
Într-adevăr, Matei Strykowski povesteşte, după cum văzuse
însuşi cu ochii, cum este d.e. Hotinul şi de ce soi e
ocupaţiunea turcească.
Hotinul e o frumoasă şi puternică cetate, aşezată pe o stîncă,
avînd aspectul fortereţei Koekenhausen din Liflanda, căci le
văzui pe amîndouă. în 1574 găsii Hotinul deja în posesiune
turcească; totuşi domnul moldovenesc mai păstrează acolo un
pîrcălab, ce-l reprezintă şi carele ne primi de două ori în
numele stăpînului său …
E drept că Hotinul trece în urmă din nou în posesiunea
Moldovei şi abia în secolul al 17-lea turcii îl reocupă şi-l
întăresc. Dar, ca un fel de probă de cucerire şi de legitime
possession, putem cita acest caz, în care vedem doi stăpîni
trăind alături într- unul şi acelaş loc: Dommu Moldovei,
stăpîn legitim, însă slab, alături cu sultanul, stapîn
neligitim, însă puternic.
Nu tăgăduim că o picătură de silă în dreptul limpede al
Moldovei îl întunecă, precum o picătură de sînge întunecă
limpezimea unui izvor; dar dreptul viu reîntinereşte cu spor,
pe cînd sila, tocmai contrariul lui, vremea o mînă cu sine ş-o
mistuie, de nu se mai cunoaşte c-au fost.

De-a mirarea lucru cum s-au păstrat conştiinţa vie a dreptului
pînă în ziua de astăzi prin vremi atît de turburate precum au
fost pentru noi veacul al XVI-lea ŞI al XVII-lea, căci
jumătatea din urmă a celui dintîi şi întreg al doilea nu sînt
decît o lungă şi sîngeroasă tragedie.
Din afară încep a veni tătarii şi cazacii, de preste Dunăre
vin turcii cu vecinicele lor războaie ba asupra unuia, ba
asupra altuia; înlăuntru, după stingerea dinastiei, se
împerechează boierii în partizi, rădică Domni efemeri spre a-i
răsturna iarăşi, iar din cînd în cînd cîte un tiran îneacă şi
revoltele, dar şi dreptatea, într-o mlaştină de sînge şi
fărădelegi.
Şi cu toate acestea, cu toată grozăvia acestor vremi, ele nu
sînt nimic pe lîngă epoca fanarioţilor, în care toate acele
patimi urieşeşti cari mistuiau pe oamenii din ţară, în loc de
a fi conduse într-o albie comună spre folosul ţării, au fost
secate, nimicite prin mişelie, moliciune, venalitate; în care
toate instinctele barbare însă nobile au făcut loc
instinctelor ipercivilizate ale Bizanţului, acelui amestec de
viclenie meschină, răutate meschină şi nespusă făţărnicie.
IV. VEACUL AL ŞAPTESPREZECELEA
Bugeac în limba tătărească- zice Cantemir- va să zică unghi,
un colţ de pământ. Cam pe la anul 1568 se începe roirea
tătarilor înspre ţara Moldovei, precum ne-o spune Cantemir
însuşi, care era de origină din cea mai însemnată familie a
tatarilor nohai din cîte s-au aşezat în ţara noastră, ba
chiar, în vremea în care Dimitrie era Domn creştin în Moldova,
în Bugeac stăpînea preste tătari asemenea un Cantemir.
Tătarii, după cum ni-i descriu cronicarii, nu se ocupau cu
plugăria, ci se ţineau cu turmele de cai şi cu prădatul. Sate
nu aveau, ci numai tîrguri, se hrăneau cu lapte de iapă şi nu
era nici una din ţările învecinate cu care să nu aibă bocluc.
La începutul veacului al şaptesprezecelea Ieremia Movilă

dăruieşte lui Kazigherei han in din Crîm şapte sate în Bugeac,
să-i fie de cîşle, adecă de păscut şi de strînsul fruptului,
aceasta pentru a-l împăca pe han cu Polonia, căci Ieremia avea
nevoie şi de prietenia Poloniei şi de mijlocirea hanului
tătăresc pe lîngă Poartă.
Se vede însă că curînd după aceea tătarii Bugeacului, sub
căpetenia lor Cantemir Paşa, au fost rechemaţi în Crîm.
Să nu uităm că cronicarii noştri trăiesc toţi în veacul al
şaptesprezecelea, că Nistor Ureche, de pe a cărui izvoade au
scris fiul său Grigore, e boier mare la curtea lui Ieremia
Movilă şi partizan al Movileştilor, că Miron Costin moare de
sabia lui Cantemir, că ei toţi cunoşteau istoria colonizării
tătarilor în Basarabia ; ba, Miron Costin vorbeşte de ei cu
acel ton nepreo-cupat al contimporanului, care nu găseşte de
cuvi[i]nţă a mai esplica lucruri cunoscute de toată lumea;
precum am vorbi noi astăzi de pahonţii ruseşti prin gazete,
fără a ne mai interesa cum au venit şi cum se duc.
Destul că, după ce vedem cum la începutul veacului Ieremia
Movilă le dăruieşte nouă sate, aflăm că deja la 1637 ei nu mai
erau in Bugeac şi aceasta în urma unui tratat între Polonia şi
hanul de Crîm.
Iată ce zice Miron Costin:
Tot în acelaşi an (1637), Cantemir Paşa cu oardele sale, peste
voia hanului, au ieşit din Crim şi s-au aşezat iar în Bugeac,
care lucru nesuferind hanul şi mergînd dodăială şi de la leşi,
care legase a doua legătură prin Koneţ-Polski cu Mustafa Paşa
vizirul, să nu fie slobozi tătarii a locui în Bugeac, făcînd
dodăială crăiei lor. Au ieşit poruncă la hanul şi la Vasile
Vodă (Lupu), domnul ţarii noastre, şi la Matei Vodă (Basarab),
domnul muntenesc, să meargă cu hanul asupra lui Cantemir. Deci
au venit hanul cu oşti şi au purces şi Domnii cu îmbe ţările
asupra lui C antemir care, temîndu-se de hanul, au fugit în
Ţarigrad, iar oardele lui le-au luat hanul cu sine la Crim, şi

de pîra lui au pierit şi Cantemir zugrumat în Ţarigrad.
După ce-au pornit din Bugeac hanul pe tătari, au lăsat pe doi
sultani, fraţi ai săi, să vi e cu dînşii; iară el au purces
spre Crîm înainte. Iară cînd au fost la trecătoarea Niprului
s-au ridicat nohaii şi au lovit fără veste pe sultani şi i-au
omorît pe amîndoi şi după această faptă au purces cu coşurile
sale spre ţara leşească, pohtind de la leşi loc să se aşeze
sub ascultarea lor. Îmbla pre la tîrguri şi prin sate toţi cu
cîte o cruce de lemn la piept, semn de închinăciune. Ci leşii
aşa loc deşert fără oameni mai înlăuntrul ţării sale neavînd,
le-au dat cîmp pre Nipru între Krilav şi între Kodin: şi era
aproape de 20 000 de nohai oarda aceea.
Nu-i vorbă, peste un secol îi întîlnim iar în Buceag, cerînd
acum loc de la moldoveni, cari, neavînd ce să-şi facă capului,
le măsura un petec de pămînt de 32 ceasuri lungime şi două
lăţime tot pe locurile pe unde mai fusese înainte de un veac,
iar mîrzacii toţi se obligă printr-un lung înscris, dat la
mîna lui Grigore Vodă Ghica, să plătească arendă pentru
locurile de păşunat, iar de unde le-or spune pîrcălabii să se
retragă cu turmele, de acolo să se şi retragă fără a face
bucluc. Dar despre acestea mai pe larg la veacul al
optsprezecelea.
A vorbi despre aceşti oameni ca despre nişte possesseurs
legitimes ai Basarabiei ni se pare cel puţin curios şi tot
atît de curioasă este deci şi teoria cumcă Basarabia s-a
cucerit de Rusia de la turci şi de la tătari.
Teritoriul pe care locuiau în Moldova le era dat în arendă,
plăteau hacul pămîntului, cum zice învoiala, era o colonie de
străini pe pămîntul moldovenesc, cari n-aveau proprietate, ba
nici capacitatea juridică de a o avea.
Dar cea mai vie dovadă că în acest veac erau în Basarabia
români este desigur existenţa eparhiei Brăilei. Vechiul
Proilabum, a cărui nume turcii l-au prefăcut în Ibrăila, a

încăput pe la jumătatea veacului al 15-lea sub domnia
turcească, deci, nemaiputîndu-se administra bisericeşte de
episcopia de Buzău, s-a format o nouă eparhie, atîrnătoare
direct de patriarhul din Constantinopol, avînd sub sine toate
cuceririle lui Mircea cel Bătrîn de pe malul drept al Dunării.
Astfel, încă pe la anul 1622 un om al bisericei, totdauna
conservatoare, înseamnă la finele mineiului lui iulie:
Să se ştie că a venit părintele Ignatie de la părintele
vlădica Calinic etc., care acest Calinic era mai înainte aici
la Brăila Metropolit Drist(Dorystolum-Silistria) şi Proilav
(Proilabum-Brăila).
În anul 1641 părinţii călugări de la mănăstirea Caracal, din
Sfîntul Munte, cer de la Ioanichie, patriarhul
Constantinopolei, permisiunea de a repara vechea biserică din
Ismail.
Din actul eliberat de patriarh la 2 iunie 1611 se vede însă 1)
că eparhia Proilaviei se administra de un mitropolit numit
mitropolitul Proilavului 2) că biserica Sf. Niculaie din
Ismail se învechise şi se dărîmase, de vreme ce călugării din
mănăstirea Caracal cer voie s-o reconstruiască.
Prin urmare, biserica din Ismail fiind cel puţin din veacul al
16-lea, şi oraşul a trebuit să fie fondat de moldoveni, încît
Miron Costin în Descrierea Moldovei şi Ţărei Româneşti (scrisă
la 1674 în versuri polone) greşeşte cînd zice că Ismailul e de
fundaţiune turcească. Cantemir nu comite această greşală, el
zice lămurit: Ismail Moldavis olium Smil dictus…” Se vede că
Ismailul a avut aceeaşi soarta ca şi Brăila. Turcii au făcut
din Smil Ismail, ca şi din Proilabum, Ibrăila.
Dar să venim iar la vorba noastră, la mitropolia Proilavici.
De eparhia acestei mitropolii se ţinea:
1.Silistra, Brăila, Chilia. Trăgînd o linie din Silistra la
Marea Neagră ajungem tocmai la Chiustenge, încît întreaga
Dobroge a lui Mircea cel Bătrîn intră în eparhie.

2.Reni, Ismail, Aeherman (Cetatea Alba), Bender (Tighina).
Trăgînd o linie de la Bender la Reni avem toată Basarabia în
cestiune.
III. Toate satele şi oraşele româneşti dintre Nistru şi Bug,
adică din Podolia şi Cherson. Citat anume e oraşul Dubăsarii,
dincolo de Nistru, care se ţinuse de episcopia Huşilor. Dar la
sud de Dubăsari sînt Mălaieşti, la nord de ei e oraşul Balta,
apoi oraşul Ocna şi încă foarte multe sate, rămase pînă azi
româneşti.
La Dubăsari- dincolo de Nistru- era la 1791 pînă
tipografie românească din care au ieşit mai multe
bisericeşti. Tătarii d-lui X devin foarte interesanţi.
nevoie de mitropolit, de biserici, de cărţi româneşti,

şi o
cărţi
Ei au
ba pe

la anul 1640 Vasile
Vvd Lupul le zideşte o biserică în Chilia, iar la 1641
călugării din mînăstirea Caracal le reparează biserica lor cea
veche din Ismail.
În faptă însă se vede şi-n cursul acestui veac de ce aveau
nevoie tătarii şi de ce moldovenii. Tătarilor le trebuia
păşune pentru cai, moldovenilor, poporului statornicit de
veacuri şi creştin, le trebuia biserici, cărţi, mitropolit.
Ce ilustraţie pentru fraza: „la Bessarabie à acun point de vue
n’a pu être considérée comme restituée à ses possesseurs
légitimes!”
Să mulţumim bisericei noastre care, prin dumnezeiasca linişte
şi statornicie pe care a avut-o în vremile cele mai turburate,
ne-a păstrat prin însemnările ei acest argument zdrobitor faţă
cu orice subtilitate diplomatică. Întrebarea posesiunei
legitime nu mai poate fi controversată. Dar acest argument
devine şi mai tare în veacul al optsprezecelea, cînd graful
Rumianţof lui-même aprobă desfiinţarea (deşi numai trecătoare)
a mitropoliei Proilabului şi împarte eparhia, dînd toată
Basarabia pînă la Bender eparhiei de huşi, de care s-a ţinut

mai înainte, şi Brăila eparhiei de Buzău. Dar despre acestea.
mai tîrziu.
V. VEACUL AL OPTSPREZECELEA
Am zis într-un rînd că, oricîte picături de silnicie ar fi
căzut în izvorul limpede al dreptului nostru istoric asupra
Basarabiei, vremea a trebuit să le mistuie şi să le aşeze şi
că de la un rînd de vreme încoace, izvorul a trebuit să curgă
din nou limpede, ca şi mai înainte.
În veacul al 14-lea vedem pe Mircea întinzîndu-şi domnia pînă
la Nistru, în al 15-lea vedem pe moldoveni coprinzînd cu
cetăţi însemnate şi avute întreg teritoriul dintre Prut şi
Nistru, în al 16-lea cetăţile Chilia şi Cetatea Albă sînt sub
dominaţie turcească, însă numai cu circumscripţia militară, în
al 17-lea tătarii apar şi dispar din Bugeac, iar, paralel cu
viaţa călătoare şi nestatornică a acestor nomazi, vedem cum
românii din aceste locuri îşi urmează înainte viaţa lor de
popor statornic, avînd o mitropolie proprie la Brăila, zidind
biserici, trăind cum trăiseră înainte ca proprietari legitimi
ai acestor locuri.
Ce ne va mai dovedi veacul al optsprezecelea?
Izvoarele istorice ale acestui veac apropiat trebuie să fie
neapărat foarte limpezi şi asupra oricărei îndoieli.
Cronicarii noştri cari descriu acest veac au trăit în lăuntrul
lui, ei nu sînt copiatori de izvoade bătrîne, ci martori
oculari ai evenimentelor; luptele şi învoielile Ecaterinei a
II [-a] cu împărăţia turcească stau deschise şi pe faţă,
nefiind nici un punct care ar admite controversă; în predmetul
cesiunei Bucovinei avem corespondenţa dintre Thugut,
ambasadorul austriac la Constantinopole, şi Kaunitz,
cancelariul Imperiului habsburgic; cu un cuvînt materialul se
grămădeşte înaintea noastră şi nu mai avem nevoie de a face
judecăţi prin analogie de cazuri, căci evenimentele înşile
poartă pe ele pecetea valorei lor intrinsece, evenimente cari

nu se pot nici nega, nici discuta chiar.
În acest embarras de richesse trebuie cu toate acestea să ne
mărginim la puţine.
La 1716 urmează cearta între Iorest, episcopul Huşilor, şi
Ioanichie, mitropolitul Proilavului, pentru hotarele
eparhielor acestor două scaune.
Cearta e anume pentru Dubăsari- dincolo de Nistru- şi satele
Sultan-Cîşlaşi şi Musaip-Cîşlaşi din Bugeag. Numele satelor
sînt evident tătăreşti, dar populaţia e creştină, deci română,
îndată ce vedem doi episcopi creştini purtînd proces pentru
ele.
Dar înaintea cui se judecă procesul? Poate înaintea sultanului
sau a … hanului tătărăsc?
Ioanichie, mitropolitul Brăilei, vine la Iaşi şi se tînguieşte
domnului Moldovei Mavrocordat în această chestie. Mavrocordat
dă cazul în tratarea unei feţe bisericeşti, a patriarhului
Samuil. Patriarhul, în prezenţa sfatului ţării şi a părţilor
litigante, găseşte cu cale că Dubăsarii, nefiind din hotarul
Moldovei, să rămînă sub jurisdicţia mitropolitului de Brăila,
iar cele două sate din Bugeac să rămînă sub ascultarea
episcopului de Huşi.
Amîndoi episcopii îşi dau înscrisuri conform acestei hotărîri:
Iată înscrisul lui Iorest, episcop de Huşi:
Venind Sfinţia Sa Părintele Ioanichie aici la Iaşi au ieşit la
Măria Sa luminatul nostru Domn Nicolai Alexandru Voievod
(Mavrocordat) şi Măria Sa ne-au poruncit să mergem la
fericitul Părintele Papa şi Patriarh de la Alexandria, Kyr
Samuil, ca să ne îndreptăm şi, mergînd înaintea Sfinţiei Sale,
fiind acolo şi dumnealor boiarii cei mari şi luîndu-ne seama
Sfinţia Sa Patriarhul, ne-am aşezat frăţeşte şi cu pace întracelaş chip, cum pentru Dubăsari să lipsească de sub
ascultarea a episcopiei de Huşi şi să rămîie sub ascultarea a

mitropoliei de Brăila, nefiind pe hotarul Moldovei, nici să le
dăm mirul, nici blagoslovenia. iară pentru Sultan-Cîşlaşi şi
pentru Musaip-Cîşlaşi ca să fie tot sub ascultarea Huşilor
precum a fost şi până acum, şi aşa am primit amîndoi pe
această aşezare de împărţeală etc.
Peste patrusprezece ani, la 1730, domneşte în Moldova Grigorie
Ghica bătrînul. În acest an urmează punerea la cale a
tătarilor din Bugeac. Mangli-Gherei Han din Crîm cere de la
Poartă să mijlocească pe lîngă scaunul Moldovei ca tătarii să
capete Bugeacul în arendă, căci n-au nici un fel de rost.
Printr-un înscris, iscălit de toţi mîrzacii din Bugeac, adică
de toate căpeteniile, ei lămuresc raportul în care stau cu
Moldova.
Pentru mai mare vădire a lucrului, reproducem întreg zapisul
tătarilor nohai dat la mîna lui Grigore Vodă:
Pricina acestui zapis este precum în anul 1141 (al Hegirei, de
la Hristos 1730) Măria Sa înălţ atul şi milostivul stăpînul
nostru MengIi- Gherei Han, trimiţînd arz la Împărăţie pentru
ca să ni se orînduiască din pămîntul Moldovei loc de aşezămînt
şi de păşunarea bucatelor, după arzul Măriei Sale şi cu
ştiinţa Măriei Sale, Domnului Moldovei orînduindu-ni-se cu
ferman împărătesc din pămîntul Moldovei 32 ceasuri de-a lungul
şi două ceasuri de-a curmezişul, care loc fiind din început
chiar loc moldovenesc şi de folosul şi hrana pămîntului
Moldovei: Măria Sa hanul împreună cu Măria Sa paşa, păzitorul
Tighinel, cu hatişerif împărătesc au hotărît şi au măsurat şi
au lămurit hotarul acestui loc mal sus pomenit; [au] orînduit
pentru cei ce vor locui pe acel loc al Moldovei, 32 ceasuri
de-a lungul şi două ceasuri de-a curmezişul, să dea, osebit de
uşurul ce este obicinuit plată, chirie pentru loc. Care
legătură noi am primit, adică pentru nohaii ce vor locui pe
acel loc al Moldovei să-şi dea uşurul şi hacul pămîntului şi
toată plata deplin, şi cu învoinţa noastră şi a tuturor
bătrînilor noştri făcutu-s- au şi hoget după legea noastră,
întru care s-au însemnat toate legăturile acestea cu carele

noi toţi ne-am legat şi am primit; după cum însemnează
hogetul, aşezate fiind aceste tocmele şi orînduiele, noi toţi
aşezîndu-ne ca să locuim pe partea locului Moldovei unde ni sau poruncit.
Însa cunoscînd noi că pentru păşunatul dobitoacelor noastre,
om avea lipsă şi strîmtoare, ajuns-am cu rugăminte divanul
Măriei Sale hanului stăpînului nostru, rugîndînd şi cucerindune ca să ne isprăvească puţină nevoie numai pentru dobitoace,
şi păstorii noştri să se poată păşuna pe unde părţi de loc a
Moldovei de pe care ne-am rădicat noi, fiind acele părţi de
loc de această dată nelocuite de raiaua Moldovei, şi, deşerte
aflîndu-se acele părţi de loc, ne-am rugat ca să avem voie a
ne păşuna dobitoacele noastre o samă de vreme. Deci Măria Sa
hanul, milostivindu-se asupra noastră, triimes-au către Măria
Sa Domnul Moldovei cinste iarlicul Măriei Sale şi despre
partea noastră, a nohailor, pe Kaspolat-mîrza anume şi pe
Cantemir-mîrza şi pe Iş-mîrza şi pe sultanul Mambet-mîrza,
împreună cu omul Măriei Sale, cu pofta pentru această ispravă;
cari, împreunîndu-se cu Măria Sa Domnul Moldovei şi arătînduse pofta şi rugămintea noastră, răspunsu-le-au Măria Sa cumcă
acele locuri sînt pentru trebuinţa locuitorilor Moldovei şi pe
urmă pe acele locuri este să se aşeze şi să lăcuiască raiaua
Moldovei.
Într-acesta chip arătîndu-le Măria Sa Domnul Moldovei,
marzacii acei de mai sus pomeniţi, vechilii noştri, răspunzînd
într- acesta chip, s-au apucat, de vreme că acele părţi de loc
pe care noi să ne păşunăm dobitoacele se află deşerte de
această dată de lăcuitori, pe acele părţi de loc poftim să ni
se dea voie de păşunat o samă de vreme; iară în părţile ce-or
fi trebuitoare pentru lăcuiturii Moldovei să nu ne atingem, ce
numai să păşunăm în părţile unde ne vor arăta ispravnicii şi
zapcii marginilor Moldovei, iară peste voia lor să nu avem a
călca aiurile, şi despre car[e] ne-ar arăta ci că este de
trebuinţă lăcuitorilor Moldovei îndată fără nici o întârziere
să avem a ne rădica dobitoacele.

Şi, osebit de aceasta, apucîndu-ne noi să dăm Măriei Sale
Domnului Moldovei alîm îndoit pe bucatele noastre, Măria Sa
plecînd către poftă şi porunca (?) Măriei Sale hanului şi
sfătuindu-se la aceasta şi cu ai săi boieri ai Moldovei, întracest chip au dat răspuns, zicînd: precum pentru păşunea
dobitoacelor de-om cumva păşi noi peste legăturile şi
aşezămîntul ce se însemnează mai jos, nici un ceas să nu ne
lase dobitoacele pe locurile Moldovei să le păşunăm; aşijderea
şi dobitoacele noastre să aibă a se păşuna numai pe acele
părţi de loc care ne-ar arăta domnealui sărdarul şi dumnealui
căpitanul de codru şi afară din cuvîntul acestor boieri a
Măriei Sale nici un pas să nu păşim, nici să facem cît de
puţină supărare cuiva, nici să cutezăm a face pe pămîntul
Moldovei lăcaş au sălaş pentru păstorii noştri, ce numai să
aibă a-şi purta păstorii noştri după obiceiul lor cîte o oba
în care; iară din oba afară pe locurile acele să nu fim
volnici a bate par sau ţăruş, fără decît vitele noastre, fiind
la iernatec şi fiind trebuinţă pentru viţeii noştri, să stea
supt acoperămînt, numai pentru viţeii noştri să avem voie, din
ceputul iernii pînă în sfîrşit, a ne urzi pe locurile unde near arăta zapcii Măriei Sale cîte o colibă ce se cheamă
tătăreşte aran; noi singuri să avem a le urzi la începutul
iernii şi iară noi singuri să avem a le strica la sfîrşitul
iernii. Iară de nu le-am strica pe cum ne apucăm oamenii
Măriei Sale să aibă a le da foc şi a ne ridica cu totul.
Aşijderea şi din stăpînii dobitoacelor, cari ar avea dobitoace
la iernatic sau la văratic, mîrzaci fiind sau karatătari,
fiind trebuinţă să-şi cerceteze dobitoacele, de ar vrea să
meargă la dobitoace să le vadă, să albă întîi a merge la
boierii Măriei Sale diregătorii marginilor, adică la serdarul
şi la căpitanul de codru şi la pîrcălabul de Lăpuşna, şi,
arătîndu-şi nevoia şi trebuinţa lor ca să meargă să-şi vadă
dobitoacele colo unde se păşunează, aşa cu ştiinţa lor să aibă
voie a merge, iară fără de voia şi cuvîntul acestor boieri
nimeni din noi să nu aibă voie a călca pe părţile Moldovei.

Iară de s-ar afla cineva din nohai cu pricina dobitoacelor să
vie pe locurile Moldovei ori păstorii noştri cu vreun chip de
s-ar ispiti a face vreun supăr odăilor sau fînaţelor răielii
locuitorilor Moldovei sau de s-ar afla cineva din nohai sau
dintr-alţii şi s-ar ispiti a face cît de puţin val sau cît de
puţină stricăciune fînaţelor, odăilor, dobitoacelor, pînilor
sau semănăturilor, unul ca acela să aibă a se prinde şi legal
să se trimiţă la Iaşi şi acolo să i se dea certare precum se
cade.
Şi pe locurile unde s-ar păşuna vitele noastre, oricînd ne-ar
arăta şi ne-ar zice boierii ce s-au zis mai sus cumcă părţile
acele sînt trebuitoare pentru lăcuitorii Moldovei, îndată să
avem a ne rădica dobitoacelor de acolo fără nici o întîrziere
şi price.
Iar pentru alîmul îndoit apucîndu-ne noi ca să dăm Măriei Sale
Domnului Moldovei, Măria Sa n-au primit a ne lua alîm îndoit
şi ne-au arătat că gîndul M[ăriei] S[ale] nu este să ia de la
noi alîm îndoit, nici să lăcomeşte a lua de la noi bani
îndoiţi pentru păşunatul vitelor noastre; ce numai pe cît
însemnează în hoget atîta primeşte şi Măria Sa să ia de la
noi. Pentru care şi noi ne-am apucat ca să dăm deplin precum
însemnează în hoget, toate deplin fără nici o pricină şi
preget, şi afară din hotarul acesta la nimică să nu păşim,
nici cîtu-i o palmă de loc, nici prin dobitoacele noastre să
nu avem a supune şi a tăinui dobitoacele răielii sau a
neguţitorilor.
Şi dintr-aceste legături, din toate cîte s-au pomenit mai sus,
de-om păşi cît de puţin şi de n-am păzi aceste legături toate,
să aibă voie Măria Sa a ne scoate toate dobitoacele afară de
pe locul Moldovei.
Deci într-acest chip ca acela ce ne este nouă în folos după
bună şi înaltă socoteală a Măriei Sale Hanului, vechilii
noştri viind cu răspuns înaintea Măriei Sale Hanului, înaintea
divanului Măriei Sale noi toţi am primit această legătură şi

acest răspuns ce ni l-au dat despre partea Măriei Sale
Domnului Moldovei şi toate le-am primit noi cu toţi mîrzacii
şi bătrînii nohailor şi ne-am apucat că, de-om păşi cît de
puţin din hotarul acestui zapis, Măria Sa Domnul Moldovei să
aibă a ne goni dobitoacele peste hotarul cel de două ceasuri.
Într-acest chip ne-am legat cu toţii cu acest temesuk al
nostru, carele, pentru ca să fie tare şi încredinţat că cu
ştiinţa şi cu pofta noastră a tuturor s-au scris şi s-au
alcătuit şi s-au dat la mîna Măriei Sale Domnului Moldovei lui
Grigorie Vodă, la mijlocul luminei lui Sefer în anul 1142.
Iscăliţi: Şitak-bci. Ismail-mîrza. Batîr-mîrza Kelmehmet.
Dokuz-olu. Aslan-olu. Nevrut-mîrza. Hagi-bci-mîrza. Aslanmîrza. Giaun- mîrza. Mamai-olu. Kazi-olu. Azamet-olu. Ali-olu.
Iskender-mîrza. Iusuf-beior. Hagi-bei-mîrza. Kan-mîrza-olu.
Mehemet-olu. Bei-mîrza-olu.
Din acest document nepreţuit, plin de naivitate şi de
tautologie, se văd următoarele lucruri:
1) că tătarii erau supuşi străini al hanului din Crîm;
2) că li se orînduieşte loc de aşezămînt şi de păşunare lung
de 32 ceasuri, lat de 2 ceasuri, drept care ei îi şi zic
Buceag, adică colţ de pămînt;
3) că pînă la acest înscris ei plăteau Moldovei două dări
numite: uşurul şi hacul, fiind, din început chiar, loc
moldovenesc şi de folosul şi hrana pămîntului Moldovei;
4) că de acum vor plăti deosebit şi chirie pentru loc, va să
zică o a treia dare;
5) că afară de aceste locuri de aşezare (60 de mile pătrate)
mai cer permisiunea de a păşuna şi pe alte locuri deşerte şi
că pentru un asemenea beneficiu vor să plătească alîm îndoit;
6) că li se dă permisiune, însă să n-aibă voie a zidi lăcaş
sau sălaş, nici a bate par sau ţăruş în pămînt,ci numai sub

cort să poată locui. Făcînd bordei pentru iarnă, să-l ridice
primăvara, căci altfel diregătorii Domnului moldovenesc vor da
foc bordeielor şi-i vor alunga;
7) că fără voia dumisale serdarului şi a căpitanului de codru
să n-aibă voie nici să-şi viziteze vitele;
8) că, îndată ce li s-ar porunci să părăsească păşunea, s-o şi
părăsească fără întîrziere şi price;
9) că, făcînd stricăciune sau val fînaţelor, dobitoacelor,
odăilor, pînilor sau semnăturilor, să fie prinşi, legaţi,
trimişi la Iaşi şi pedepsiţi;
10) că nu vor mai tăinui (vorbă subţire pentru fura) vitele
raielii gau neguţitorilor;
11) că, oricînd n-ar îndeplini obligaţiunile lor, dobitoacele
lor să fie alungate peste hotarul cel de două ceasuri. Ciudaţi
possesseurs légitimes?
Sub aceste condiţiuni grele tătarii rămîn ca arendaşi ai
Buceagului, pe un petec de pămîmt de 60 de mile pătrate,
pentru care plătesc dări domniei Moldovei. Pe acest petec se
judecă între ei, dar, făcînd neajunsuri cît de mici
moldovenilor, sînt judecaţi la Iaşi de judecătorii ordinari ai
ţării. Păşunîndu-şi vitele, n-au voie nici ţăruş în pămînt să
bată, necum să-şi facă casă.
De aceea nu-i mirare că renumiţii generali Rumianţof şi
Şumarof i-a găsit sub corturi. Numai cortul pe care-l ducea în
car avea permisiunea de a-l întinde dincolo de petecul
Bugeacului.
În sfîrşit ruşii i-au dat pe bieţii noştri arendaşi afară,
făcînd astfel pagubă visteriei. dacă exista pe atunci o
administraţie a domeniilor statului, ar fi protestat şi i-ar
fi luat sub scutul articolului cutăruia din Codul civil. Dar
bietul Chiel-Mehmet, iscălit al patrulea în înscris, nu ştia

să-şi ia advocaţi şi să se judece pe la curţi şi tribunale; de
aceea l-au şi tuns ruşii. E drept că Chiel- Mehmet nici n-avea
mare cheltuială la tuns.
Dar să lăsăm pe tătari de o parte şi să ne-ntoarcem la alt şir
de idei. în veacul al optsprezecelea se începe înrîurirea
politicei ruseşti în provinciile turceşti sau atîrnătoare de
Turcia.
După ce Petru cel Mare cîştigase bătălia de la Pultava,
Constantin Basarab Brîncoveanu trimite soli la dînsul şi-i
promite ajutor în contra turcilor. Constantin Brîncoveanu era
în genere un om care promitea multe şi voia să aibă în toate
părţile razim. El sta în corespondenţă secretă cu toată lumea,
pînă ce Poarta i-a aflat aceste din urmă uneltiri şi a hotărît
stingerea celor din urmă Basarabi. Dimitrie Cantemir, crescut
la Constantinopole şi crezut credincios turcilor, e trimis
domn în Moldova ; dar acesta, în loc să lucreze în favorul
Turciei, încheie cu Petru cel Mare un tratat de alianţă,
ratificat la Lusk (13 aprilie 1711). Prin acest tratat de
alianţă Petru se obligă de a restabili vechile margini ale
Moldovei. La 14 mai acelaş an Cantemir publică proclamaţia sa,
în care zice că Petru s-a obligat a restitui Moldovei părţile
uzurpate de turci şi a întreţine cu cheltuiala sa o armată
moldovenească de 10000 de oameni. Se ştie ce trist sfîrşit au
avut acea campanie rusească, care s-au încheiat printr-o
umilitoare pace prin care Rusia a consimţit a înapoia Azovul,
a distruge portul de Taganrok, a risipi toate cetăţile de la
graniţele Turciei.
Dar pe români i-a costat şi mai mult pasul pripit al
învăţatului Cantemir. Constantin Brîncoveanu a fost tăiat
împreună cu toată familia, iar de la 1716 încoace veni pentru
noi veacul de tină al fanarioţilor. Tot in acest veac
înrîurirea Rusiei în Principate creşte din ce în ce.
Deja prin art. 2 al Tratatului de la Constantinopole (5
noiemvrie 1728) Petru cel Mare îşi asigură oarecare înrîurire

asupra creştinilor din Orient. În vremea împărătesei Anei
(1730- 1741) emisarii mareşalului Münich răspîndesc aur şi
proclamaţiuni prin provinciile Turciei, sub domnia Elisabetei
(1741-1762) emisarii se îmulţesc, pînă ce în sfîrşit, sub
Ecaterina II (1763-96), politica rusească în Orient s-au copt
cu desăvîrşire.
În 1769 Rusia declară război Turciei, Galiţin ocupă Hotinul;
în fevruarie 1770 boierii moldoveni şi munteni jură credinţă
Ecaterinei, în 1771 feldmareşalul Rumianţof stabileşte cîte un
guvern provizoriu în fiecare Principat, iar Ecaterina doreşte
unirea Principatelor sub un rege care era să fie Stanislaus
August Poniatowski. În congresul de la Focşani din 1772 Rusia
pretinde ca Principatele să fie declarate independente sub
garanţia mai multor puteri ale Europei. În fine la 1774 se
încheie pacea de la Cuciuc-Cainargi, în care (art. 16) se
stabileşte că Principatele vor primi înapoi terenurile pe
nedrept uzurpate de turci dimprejurul cetăţilor Hotin, Bender,
Akerman, Chilia, Brăila ş.a.
În genere interregnul din vremea ocupaţiei ruseşti de la
1769-1774 e cel mai caracteristic pentru vederile de atunci a
Rusiei. Ea voia o Românie unită care s-ajungă de la Nistru
pînă în Carpaţi. Pe monetele bătute pentru Principate marca
Moldovei şi a Ţării Româneşti sînt împreunate sub o singură
coroană. Rusia cerea dărîmarea întăriturilor de la Hotin,
Bender şi Cetatea Albă şi împreunarea acestor oraşe cu
Moldova, iar a Brăilei cu Ţara Românească. Corespondenţa lui
Thugut cu Kaunitz dovedeşte aceasta cu asupra de măsură, ca şi
tratările din congresul de la Focşani, ca şi candidatura lui
Stanislaus August care- şi fata favissent era să fie cel
dintîi rege al României unite. Deosebirea numai e că României
de pe atunci i s-ar fi lăsat cu dragă inimă petecul de pămînt
de la gurile Dunării, pe cînd, celei de azi-nu.
Dar politica înaltă nu ne preocupă. Noi am urmărit pînă acuma
firul roşu al dreptului neschimbat a Moldovei asupra
Basarabiei întrucît el trăia în chiar conştiinţa ţării. De

aceea venim iar la mitropolia Proilavei. În vremea acestui
interregn, Gavril, mitropolitul Moldovei, în înţelegere cu
Grigorie, mitropolitul Ungrovlahiei, desfiinţează Proilavia şi
reintegrează vechile eparhii române. Ţinutul Brăilei se dă
episcopiei de Buzău; ţinuturile Ismail, Reni, Chilia, Acherman şi Bender episcopiei de Huşi, iar ţinutul Hotinului
episcopiei de Rădăuţi. Mitropoliţii au şi aplicat hotărîrea
lor, înainte chiar de a supune dispoziţia şi grafului
Rumianţof, de la care însă a primit în această privinţă
următoarea deslegare printr-o scrisoare (româneşte şi
ruseşte).
Prea Sfinţite Arhiepiscope şi Mitropolite al Moldovei.
Al meu milostiv Arhipăstoriu,
După socotinţa înştiinţărilor Preasfinţii Tale şi a
Preasfinţitului Mitropolit al Ungro-Vlahiei pentru eparhia
Brăilei, şi eu aşa soc otesc că, pînă se va face hotărîre de
la marea stăpînire, povăţuirea cea duhovnicească a acelor
ţinuturi, a Ismailului, a Renilor, a Chiliei, a Achermanului
şi a Benderului, s-au fost dat episcopului de Huşi. Iar
ţinutul Brăilei, episcopului de Buzău. Deci întru împlinirea
acestora şi Preasfinţia Ta să binevoieşti a scri celui mai
mare povăţuitor a eparhiei aceea, după hotărîrea bisericească
şi politicească. Iar eu pentru înştiinţarea la comandirii
acelor ţinuturi am scris.
Al Preasfinţiei Tale plecat slugă: 1773, aprilie 25 subscris;
Graf Rumianţof
În urmarea acestei epistole mitropolitul înştiinţează prin
enciclică pe toată tagma bisericească şi pe toţi creştinii
ortodoxi din ţinuturile anexate la eparhia de Huşi (Ismail,
Eeni, Achennan şi Bender) că, după înţelegerea cu graful Petru
Alexandrovici Rumianţof, ei pe viitor au a asculta de
Inochentie, episcopul de Huşi.
Iată dar o vădită continuitate de drept şi în veacul al

optsprezecelea şi o dovadă că românii au persistat pe acele
locuri, adică în Basarabia noastră de astăzi.
VI. VEACUL AL NOUĂSPREZECELEA. IZVOARE
În iunie anul 1812 Napoleon 1 stătea gata să treacă preste
Niemen cu o armată cum n-o mai văzuse pămîntul pînă atunci, de
640000, (zi sase sute patruzeci de mii) de oameni cu 3370
tunuri (zi una mie trei sute şaptezeci). Ce avea a le opune
Alexandru I al Rusiei? Barclay de Tolly stătea la Vilna cu
112000 de oameni, avînd a se împotrivi la peste de jumătatea
de milion a armiei celei mari, comandată în prima linie de
însuşi Napoleon I.
În momentul acesta Rusia avea 53000 de oameni sub Cutusof în
Moldova, cari-i trebuiau ca aerul pentru a nu fi înăduşită şi
înecată de precumpănirea puterii lui Napoleon.
Spuie oricine drept: Era atunci Rusia în poziţia de a anexa
Basarabia? Cînd delegaţii ei din Bucureşti aveau avizul de a
încheia pace cu orice preţ, poate cineva visa că afacerea
Basarabiei a fost curată, a fost o afacere de cucerire?
Dumnezeu să ne ierte, dar nu ştim într-adevăr cum ar trebui să
fie conformat acel cap omenesc care ar putea să vadă în
retragerea grabnică a oştirii ruseşti din Moldova o armată
învingătoare. Oamenii bătrîni care au văzut pe atunci armata
lui Kutusof povestesc că, demersurile forţate, bieţii soldaţi
cădeau în şanţurile drumurilor de ţară şi pe paveaua de lemn a
Iaşilor şi, cu toată cumplita grabă, i-a trebuit patru luni ca
să ajungă în faţa aripei drepte a armiei împăratului francez;
în faţa corpului auxiliar de 34000 de austriaci de sub
generalul Schwarzemberg.
Noi am spus-o încă în cel dîntîi articoli că Anglia au stăruit
pentru încheierea acestei păci, că ea a silit pe sultan s-o
iscălească. O flotă engleză era în Bosfor, care a silit pe
turci de a nu se folosi de cumplita poziţie în care se afla
Rusia atunci. Dar nici influenţa engleză n-ar fi fost în stare

de-a cuceri Rusiei o provincie dacă nu era angajată o altă
armă, rubla rusească şi trădarea dragomanului Moruzi.
În orice caz, ştiind că adevărata putere care a silit pe turci
să-ncheie pace e Anglia şi nu Rusia, trebuie să admitem că
diplomaţii engleji erau în deplină cunoştinţă de cauză şi că
ei ne vor da ştiinţele cele mai exacte despre această …
ciudată cucerire cu sabia.
Consulul general al Angliei de la Bucureşti, W. Wilkinson, în
cartea sa Tablou istoric, geografic şi politic al Moldovei şi
Valahiei, ne dă o descriere clară a acelei cesiuni, făcute în
împrejurări atît de nefavorabile Rusiei. Iată acea relaţiune:
Galib Efendi care, după schimbările mari întîmplate la
Constantinopole, reluase funcţiunile de ministru al afacerilor
străine a fost principalul plenipotenţiar la Bucureşti în anii
1811 şi 1812: însă prinţul grec Dimitrie Moruzi, dragoman al
statului, era faţă la negociaţiuni, au dat direcţie celei mai
mari părţi a lor şi era în realitate revestit cu foarte
întinse puteri. Ca şi cei doi fraţi ai săi, el fusese cu
nestrămutare ataşat de partidul rusesc de la începutul
carierei sale politice; şi speranţa ce o concepuse, de a fi
înălţat la domnia unuia din cele două Principate, cel mai mare
obiect al ambiţiunii sale, îi părea foarte întemeiată după
restabilirea păcii. Caracterul său public, serviciile la
Congres, sprijinul Rusiei, erau într-adevăr consideraţiuni
care păreau a face sigură numirea lui. Cesiunea Valahiei şi a
Moldovei nu putea în nici un fel să intre în vederile sale şi
el o combătu cu energie şi succes; dar, făcînd Porţii un
serviciu atît de important, era necesar ca, pe de altă parte,
să deie Rusiei o probă de ataşamentul său. Dacă el ar fi
insistat să se restituie cele două Principate în întregul lor
(restitution intégrale), plenipotenţiarii ruşi ar fi consimţit
fără nici o îndoială, căci aveau ordin a grăbi încheierea
păcii şi de a o subscrie sub orice condiţie care nu s-ar fi
întins dincolo de această restituţiune. Dar Moruzi, care avea

cunoştinţă perfectă despre aceste dispoziţiuni, au hotărît
definitiv condiţiunile tratatului, cedînd Rusiei cea mai
frumoasă parte a Moldovei, care e siluată între rîurile Nistru
şi Prut, şi făcînd astfel pentru viitor din acest din urmă rîu
linia de demarcaţiune a frontierelor ruseşti.
Agenţii vigilenţi ai lui Buonaparte la Constantinopole nu
pregetară de a face cunoscută purtarea lui Moruzi. Cînd, după
încheierea păcii, ei s-au văzut frustraţi în speranţa de-a
determina pe Poartă să continue războiul au căutat să facă să
cadă în dizgraţie familia acestui prinţ grec, pentru a putea
cel puţin să hotărască pe guvernul otoman de a pune în capul
Principatelor persoane alese de dînşii. Ei îl arătară pe
prinţul Dimitrie că e trădător, căci fusese cumpărat (suborné)
de Rusia pentru a-i servi interesele, în momentul în care era
în puterea sa de a obţine condiţiile cele mai avantagioase.
Între acestea se-ncepură ostilităţile între Franţa şi Rusia;
şi Poarta, arătînd rezoluţia sa tare de-a rămîne neutră şi
nevoind să dea nici umbră de îndoială celor două puteri
beligerante prin alegerea noilor hospodari, hotărî a o fixa
asupra a doi indivizi a căror principii politice nu fusese
niciodată în contact cu curţile străine (Scarlat Calimah
pentru Moldova. Iancu Caragea pentru Valahia)…Dimitrie Moruzi,
care se afla încă în Valahia cu Galib Eţfendi, află noutatea
acestor două numiri într-un moment în care s-aştepta de-a
primi numirea sa. Totodată el fu informat în taină că,
întorcîndu-se la Constantinopole, s-ar expune la cele mai mari
pericole şi i s-au dat sfatul de a se retrage într-un stat
creştin. I s-a oferit un azil în Rusia, cu o pensiune
considerabilă din partea acestui guvern, însă, temîndu-se că
fuga sa ar face pe guvernul otoman de a se răzbuna asupra
familiei sale, care rămăsese în puterea turcilor, şi în
speranţa de a justifica purtarea sa, pentru că toată
responsabilitatea afacerilor tratate la Congres trebuia,
proprie vorbind, să cadă asupra lui Galib Effendi, el se
determină de a însoţi pe acest ministru pînă în capitală. El

era departe de a presupune că acest ministru turc, a cărui
purtare fusese dezaprobată, ştersese din spiritul sultanului
toate impresiile defavorabile pe cari le-ar fi putut concepe
în socoteala lui, atribuind condiţiile păcii ce le subscrise
intrigilor şi trădării lui Moruzi şi că primise în consecinţă
ordine secrete de a aresta pe acest prinţ, îndată ce vor fi
trecut amîndoi Dunărea şi a-l trimite prins marelui vizir,
care avea încă cartierul său general la Şumla.
Moruzi, încuragiat din ce în ce mai mult de protestaţiunile de
amiciţie a lui Galib Effendi, părăsi Bucureştiul în luna lui
septemvrie. Ajungînd la Rusciuc a fost condus cu escortă la
Şumla; dar abia intră în locuinţa marelui vizir cînd mai mulţi
ceauşi se aruncară asupra lui îl tăiară în bucăţi cu lovituri
de sabie. Capul său a fost trimis la Constantinopol, unde a
fost espus trei zile la porţile seraiului împreună cu capul
fratelui său Panaiot Moruzi, care, în absenţa lui Dimitrie,
suplinise postul (de dragoman) pe lîngă Poartă şi-a fost
acuzat de a fi complice la trădarea sa în contra imperiului
otoman.
Iată dar sfîrşitul binemeritat al aceluia care a trădat
Basarabia pentru ca s-ajungă Domn, povestită de un
contimporan, de un consul general englez care era la Bucureşti
în vremea tratărilor şi, fiind interesată chiar Anglia la
încheierea acestei păci, e sigur că trebuie să fi fost în
cunoştinţă deplină despre toate firele care se torceau şi se
ţeseau la noi, pe socoteala noastră.
Este oare cu putinţă de-a admite că onoarea marelui nostru
vecin ar fi fost angajată în această … cucerire? Posibil de-a
zice astăzi cumcă împăratul ar lua-o ca o insultă făcută lui
dacă această cestiune ar veni înaintea Congresului? Am
înţelege ca ziaristica rusească să vorbească de interesul
Rusiei de a o recăpăta; atunci discuţiunea s-ar învîrti pe un
teren propriu şi le-am opune asemenea arma interesului. Dar a
mesteca în toată afacerea numele celui mai puternic monarc, pe
care ne-am obicinuit a-l crede generos şi bun întru cît

priveşte persoana ga, noi, în simplitatea noastră, credem că
nu se cuvine.
Toate elementele morale în această afacere sînt în partea
noastră. Dreptul nostru istoric, incapacitatea juridică a
Turciei de-a înstrăina pămînt românesc, trădarea unui dragoman
al Porţii, recăpătarea acelui pămînt printr-un tratat european
semnat de şapte puteri şi obligatoriu pentru ele, garantarea
integrităţii actuale a României prin convenţia ruso-română,
ajutorul dezinteresat ce l- am dat Rusiei în momente grele,
toate acestea fac ca partea morală şi de drept să fie pe
deplin în partea noastră.
Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pămînt nu
l-am cucerit, n-am alungat pe nimenea de pe el, că e bucată
din patria noastră străveche, este zestrea împărţitului şi
nenorocitului popor românesc.
Ni se scoate ochii cu binele ce l-am avut din partea ruşilor.
Pentru a răspunde şi la aceasta ne-ar trebui să împlem un
volum întreg. Destul numai să pomenim că alianţa de la Lusc
dintre Petru cel Mare şi Dim. Cantemir ne-a costat domnia
naţională şi un veac de înjosire şi de mizerie, iar cea mai
nouă alianţă dintre Rusia şi noi a început a aduna nouri grei
deasupra noastră. Basarabia, mănăstirile închinate, mii de
oameni pierduţi în bătălie, zeci de milioane de lei aruncate
în Dunăre şi în fine poate existenţa poporului românesc pusă
în joc, iată binele de care ni se cere a ne bucura şi a fi
mulţămitori.
Ce ni se opune?
Interesul a 80 de milioane de oameni faţă cu slabele noastre
cinci milioane. Dar Temis e cu ochii legaţi spre a nu vedea
părţile ce se judecă înaintea ei şi, în loc de cumpănă în care
să se cumpănească deosebirea de greutate între 80 şi 5
milioane, ea ar trebui să ia cîntarul. De braţul scurt sau
prezent al cîntarului ar atîrna în greu Rusia, de braţul cel

lung al unei istorii de 500 de ani atîrnă România cu
drepturile sale străvechi şi nouă.
Înainte de a încheia, avem a împlini un act de gratitudine, nu
pentru noi, asupra cărora nu pretindem ca să se reflecte
meritul acestei lucrări, ci pentru ţară în genere, căreia
puţinii lucrători pe ogorul istoriei naţionale îi oferă azi
mijloace de a se apăra.
Pentru veacul al XIV[-lea] şi al XV-lea am cercetat cu mult
folos Istoria critică a românilor de d. B. P. Hajdeu şi Arhiva
istorica a României, editată de acelaşi, apoi Beitrage zur
Geschichte der Romunen V. Eudoxius v. Hurmuzaki; pentru veacul
al XVI-lea materialul cel mai preţios sînt capitulaţiunile
Domnilor moldoveni cu Poarta; pentru al XVII-lea, textul
cronicelor editate de d. Mihail Cogălniceanu, iar, în privirea
eparhiei Proilaviei, Cronica Huşilor de P.S.S. Părintele
Melchisedec, episcopul Dunărei de Jos ; pentru al XVIII-lea
aceeaşi colecţie de cronici, cu deosebire însă cronica tradusă
după ordinul lui Grigorie Vodă în greceşte de un Amiras, în
care e cuprins şi textul autentic al înscrisului tătarilor din
Bugeac, apoi colecţiunea de documente a lui Hurmuzaki, vol.
VII; pentru veacul al XIX [-lea] în fine mai sus citata carte
al consului general englez Wilkinson. Asupra lui Amiras şi
Wilkinson ne-au atras atenţia d. Al. Odobescu.
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Fragmente din alte articolele despre Basarabia publicate de
Eminescu în ziarul „Timpul”, în 1878:
„Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie,
pe care am căpătat-o înapoi, drept din dreptul nostru şi
pământ din pământul nostru? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei
cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea
Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România şi
aceeaşi onoare nu cere respectarea convenţiei iscălită ieri.
Ciudată onoare într-adevăr! Şi pe ce se întemeiază acest point
d’honneur?
Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? Nu. Prin tratatul de
Bucureşti de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preţ al
păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.
Napoleon era asupra intrării în Rusia şi trupele ruseşti se
întorceau în marş forţat, în ruptul capului, luând faşa
pământului românesc pe tălpile lor”.
(…)
Mandatarul Europei vine să mîntuie popoarele creştine de sub
jugul turcesc şi începe prin a-şi anexa o parte a unui pămînt
stăpînit de creştini, în care nu-i vorba de jug turcesc?
Ciudată mîntuire într-adevăr.
Cuvîntul nostru este: De bunăvoie niciodată, cu sila şi mai
puţin.
(Timpul, 25 ianuarie 1878)
„Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de
patronagiul ei special şi nu-i cerem decât ceea ce sântem în
drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să
respecte pe deplin convenţia încheiată cu noi. Nici s-a bătut
pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul

de a trata cu Turcia în numele nostru. Nici ea s-a luptat
pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine şi
ale sale; ea pentru a împlini mandatul Europei şi pentru
confraţii ei de peste Dunăre; noi pentru noi.
Deci încă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu
Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata în numele nostru, căci
n-am însărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile
europene”.
(Timpul, 28 ianuarie 1878)
„Cestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o
cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat
Alexandru II stăruieşte să câştige cu orice preţ stăpânirea
asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei
noastre strămoşeşti.
Înţelegem pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma
urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, orice
stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie
mare şi puternică, iară noi sântem o ţară mică şi slabă; dacă
dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în
stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne
dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm
Basarabia: vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.
Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom
pierde şi rămăşita unei preţioase provincii pierdute; putem să
pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea în trăinicia
poporului român.
În viaţa sa îndelungată niciodată poporul român nu a fost la
înălţimea la care se află astăzi când cinci milioane de rom\ni
sânt uniţi într-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să
împreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească
întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost însă destul
ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să
se prăbuşească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai

multe zguduiri şi rămâne statornic, fiindcă are două temelii:
conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene.
Dacă vom câştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom
pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins,
va deveni o cestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra
temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place
şi pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să
întărim, atât în români, cât şi în popoarele mari ale
Apusului, credinţa în trăinicia poporului român.
Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim
nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem
nimic!
Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel încât românii
sunt datori a rămânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor
votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu
primim nimic.
Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un
vânzător”.
(Timpul, 10 februarie 1878)

Epilog la ziua de azi, 27 Martie 2018:

[„«PE ARBORUL TĂCERII…»„] – de
Mihai Eminescu [6 octombrie 1878]
„Pe arborul tăcerii creşte fructul ei, pacea”- zice un frumos
proverb arab, care se aplică întrucîtva la atitudinea modestă
de astăzi a presei române.
Întradevăr, pare că s-ar fi dat un mot d ordre ziarelor
liberale şi afiliaţilor de a păzi un silenţiu tăcut sau o
tăcere silenţioasă, după cum ar zice d. Pantazi Ghica, asupra
activităţii acestei sesiuni estraordinare, în care s-a pus la

cale cestiunile cele mai grave pentru viitorul României.
Această tăcere se manifestă prin deosebitul interes etnologic
ce-l arată ziaristica pentru regiuni depărate, unele pentru
Bosnia şi Erţegovina, altele pentru Afganistan şi pentru
îndrăzneţul Şir-Ali, încît, urmîndu-se acest metod de-a
discuta cestiunile, vom ajunge mai departe, pînă ce concertul
penelor oficioase va ajunge la o simfonie asupra
descoperirilor din Africa centrală; iar triburile negrilor vor
avea onoarea de a întuneca prin importanţa lor pierderea unei
bucăţi din pămîntul patriei.
Astfel, pe cînd turcii împresurau Bizanţul, înlăuntru se
discutau şi se certau asupra unor subtilităţi teologice, iar
azi, cînd slavismul loveşte cu talazurile sale de invaziune
corabia statului român, pasagerii acestei corăbii fără busolă
şi fără ancoră, corupta generaţie de astăzi începe a avea un
semnificativ interes pentru cestiuni de pură etnologie. În
zadar s-au ridicat glasuri spre a arăta că într-altă direcţie
ar fi trebuit să pornească corabia, că vîslaşii au apucat pe
unde talazurile sînt mai mari şi stîncile mai primejdioase;
societatea din corabie, superficială şi plină de zădărnicii,
nu încetează sau de a se certa pentru cea mai bună formă a
organizaţiei omeneşti, pe cînd nu are nici pe cea mai rea, sau
tace atîrnîndu-se de cîte o cruciuliţă rusească.
Deci Basarabia s-a dus de unde nu se va mai întoarce, în surul
negrei străinătăţi. în zadar moldovanul va mai privi în zile
senine din vîrful Ceahlăului în zarea depărtată Ismailul,
Cahulul, Bolgradul şi ţărmii Mării Negre, în zadar va vedea
departe, ca margine a orizontului său, Cetatea Albă şi Chilia;
ceea ce va vedea din punctul din care Alexandru Voevod cel Bun
va fi rotit ochii pentru a-şi măsura ţara cu agerimea lor,
ceea ce va vedea va fi pămînt înstrăinat. În zadar îşi va
aduce aminte omul cunoscător de cele trecute, cumcă, tari ori
slabi, în trecut nu s-a găsit unul dintre noi care să
consfinţească pierderea pămîntului sfînt al patriei, astăzi va
găsi sute de oameni, aleşi în Sfatul ţării, cari au căutat

zile întregi formula ca să scape de acel pămînt, căutînd a
masca cu fraze patriotice lipsa lor de statornicie şi de
bărbăţie, lipsa lor de adevărat şi energic patriotism.
Iar poporul? Poporul tace, petrece cu jucării, cu părăzi, cu
intrări triumfale; poporul, care şi-a vărsat sîngele şi aurul
pentru a ţine pe umere o politică nesocotită şi criminală, va
găsi în fraze jurnalistice, în laudele linguşitorilor săi, în
panglicăriile demagogiei făţişe şi a celei mascate o
despăgubire meritata pentru pierderi reale şi ireparabile.
Aceiaşi oameni cari vorbesc totdauna de dînsul, se numesc
reprezentanţii lui par excellence şi găsesc neapărată
consultarea lui dacă un profesor ignorant a fost dat afară sau
un cetăţean beţiv a mîncat bătaie la alegeri, aceiaşi oameni
găsesc cu totul de prisos de a-l consulta cînd e în joc soarta
lui întreagă. Pentru România cestiunea că d-nii Vizanti sau
Daniileanu îşi pierd posturile sau că un guvern a avut
candidaturi oficiale sînt lucruri de zece ori mai importante
decît pierderea a trei ţinuturi şi anexarea unei ţări a cărei
cultură va costa minimum două sute de milioane.
Şi care e motivul că nu se consultă ţara tocmai cînd e mai
mare trebuinţă de aceasta? Pentru că sînt ruşii în ţarărăspunde d. Holban, viitorul prefect din Dobrogea ca 1500 de
franci pe lună.
Pentru că sînt ruşii în ţară. Dar oare Senatul n-a fost
dizolvat asupra intrării ruşilor, iar actualul Senat n-a fost
ales pe cînd talazurile invaziei acoperise Moldova? Oare nu
tocmai corpul acela, care ar fi putut rezista, care ar fi
putut împiedeca acţiunea fatală a unui guvern vitreg, a fost
dizolvat spre a se convoca altul într-un termen mai scurt
decum prevede legea şi sub imediata impresie a invaziei?
Fost-a cineva care să spuie poporului în ce stare vor ajunge
fraţii lui din Basarabia cedată, pentru a-i trezi instinctul
de conservare şi bărbăţie?

Rusia a intervenit cu generozitate în neliniştele agrării din
Bulgaria şi Erţegovina, căci substratul material al
neorînduielilor din Turcia a fost, ca totdeuna, o cestiune
economică. Dar oare ştie d. Holban, prefectul de Tulcea, ce e
în Rusia?
Nu e acolo poporul supt şi istovit de tot felul de dări
nedrepte, nu a devenit ţăranul rusesc chiar o adevărată raia?
Nu e arbitrariul agenţilor guvernului mai mare decît a celor
turceşti, nu lipsesc toate garanţiile siguranţei şi libertăţii
personale?
Relele Turciei moscovite, sub care încape Basarabia, sînt cu
mult mai mari decît ale Turciei balcanice. Neliniştele din
Bosnia, Erţegovina şi Bulgaria sînt pe zece părţi întrecute de
cele din ţinuturile Cirigin din gubernia Vorones, Cernîgov şi
altele din Rusia. E destul ca ţăranul să fie acolo nemulţămit
cu soarta lui pentru ca guvernul rusesc să prefacă ţara întrun pustiu. În momentul în care ruşii au plecat spre a elibera
Orientul limba polonă se alunga din oficiile Poloniei,
tipărirea de cărţi în limba ruteană era oprită; era oprit
chiar de-a cita în note la scrieri istorice textul unor
documente vechi, scrise în limbă malorosiană; era oprit cu
asprime de a cînta concerte arii malorosiane.
Sub forma monarhiei absolute domneşte cel mai mare arbitrariu
administrativ; se rusifică cu sila tot ce nu e moscovit;
biserica a devenit o poliţie a conştiinţei care închide în
temniţi mii de oameni de alta religie; pentru o vorbă liberă
sau un şir liber tribunalele dictează pedepse neomenoase,
condamnă la munca silnică în minele de plumb fete în vîrstă
aproape copilărească şi băietani de pe băncile şcolii, pentru
nimicuri, pentru credinţe cari au trebuit să se nască ca
idealuri nerealizabile în întunericul acelor internate în care
semicultura şi pospăiala e un mijloc pentru o mai adîncă
barbarie decît aceea a unui popor primitiv.
Şi acestea nu le spunem noi; le spune un rus chiar, un

profesor de universitate, d. Dragomanov, care a fost destituit
din catedra sa de la Chiev pentru că a încercat a scrie asupra
limbii malorosiane. Şi dacă o asemenea soartă aşteaptă pe
slavi chiar în împărăţia Moscului, ce soartă va aştepta oare
pe bieţii români din Basarabia!
Cu toate că o străinătate neagră şi nendurătoare, barbară şi
robită şi-a întins ghearele asupra unei părţi din ţara
noastră, Camerele actuale au autorizat, neautorizate ele
înşile, cedarea provinciei, fără a crede de cuviinţa de a
consulta poporul. La ce trebuie să ştie poporul sub ce soi de
stăpîni va ajunge o parte a lui, sub ce stăpîni e ameninţat de
a cădea întreg?
Cîteva numiri schimbate ale uliţelor Bucureştilor, cîteva
cîntece ale muzicei militare, o reprezentaţie gratis la teatru
şi căpătuirea patrioţilor în Dobrogea îi vor lua ochii. Apoi
mai e cestiunea Afganistanului şi a Africei centrale, care ne
interesează pe toţi într-un grad cu mult mai mare, alcazarul
Ionescu, unde vor veni celebrităţi care să netezească
neplăcutele încreţituri ale frunţilor sibarite şi să readucă
rîsul pe buzele stîlpilor de cafenele care pun la cale ţara şi
soarta naţiei.
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