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Cuvînt înainte 

Prin prezenta edi ie punem la dispozi ia cititorilor o culegere de documente desecreti-
zate ce in de activită ile serviciilor speciale (Siguran a) şi, în parte, ale poli iei şi for elor armate 
ocupa ioniste ale României regale la 1918 în teritoriul Republicii Democratice Moldoveneşti. Din 
întreaga perioadă de ocupa ie (1918 – 1940) ne-am oprit la anul 1918 pentru că anume evenimen-
tele acelui an, cu urmări deosebite în istoria poporului moldovenesc, prilejuiesc, iata de acum un 
secol, cele mai aprinse şi contradictorii discu ii, fi ind, totodată, obiectul a tot felul de mitizări, 
falsifi cări închipuite şi neînchipuite. 

În alegerea documentelor de arhivă pentru publicare n-am avut inten ia (deşi ar fi  fost fi resc 
acest lucru) să elucidăm în exclusivitate numai activită ile cu caracter represiv ale Siguran ei. 
Dimpotrivă. Cu excep ia unor accente în acest sens din articolul dedicat special organelor Siguran ei, 
am avut o deosebită predilec ie pentru informa iile ce refl ectă starea de spirit a popula iei băştinaşe 
cu privire la regimul de ocupa ie şi fa a de aşa-numita unire. Nu ascundem că acesta a fost scopul 
principal, deoarece după părerea noastră, a răspunde la întrebarea ce atitudine au avut masele largi 
ale popula iei moldovene din stînga Prutului fată de “unire” înseamnă a pune punctul pe “i” în 
discu iile privind problema de bază în evaluarea evenimentelor anului 1918 din ara noastră. Şi 
anume:  ce a fost într-adevăr în acel an: o unire de bună voie sau o siluire a voin ei poporului, o 
alipire cu for a militară a “Basarabiei” la România? 

Cititorul va găsi în această carte şi unele documente ce refl ectă detalii – la prima vedere, 
neînsemnate – din cadrul istoric al anului 1918, însă care cu uşurin ă ne întroduc în atmosfera 
vremii, ne fac să în elegem mai bine unele elemente de bază, caracteristice vie ii social-politice 
din teritoriul moldovenesc după interven ia aici a trupelor armate româneşti. Şi aceste detalii, cre-
dem, pot fi  de folos cercetătorilor în calitate de fragmente autentice din mozaicul vremii, ascunse 
de ochii lumii, dar care sînt foarte oportune în munca minu ioasă pentru restabilirea, părticică cu 
părticică, a tabloului unei realită i din trecutul nostru, deformat cu atîta rea-voin ă de către savan ii 
de peste Prut. 

Prezenta culegere poate stîrni interes şi din partea unui cerc larg de cititori, în special, a 
tineretului studios, care vor dori să-şi completeze cunoştin ele cu nişte amănunte din realită ile 
anului 1918, necunoscute sau slab luminate în literatura istorică. Se vor găsi, poate şi dintre acei 
care vor neglija însemnătatea documentelor serviciilor secrete în elucidarea situa iei din Basarabia 
în acea perioadă. 

Ca lucrător operativ chiar insist în părerea că informa ia organelor de securitate au un înalt 
grad de credibilitate, pentru că e o obliga iune de serviciu a acestora de a prezenta conducerii de 
vîrf a statului numai date veridice şi comprobate. Astfel călăii de la Siguran a română pe tărîmul 
informa ional sînt oameni mai cura i la obraz fa ă de adevărul istoric decît unii farisei cu înalte 
titluri ştiin ifi ce de la Academia Română (şi nu numai!).

Ce-i drept, multe documente, după cum vom putea observa, poartă şi ele pecetea zombaju-
lui ideologic panromânesc. Dar de acest păcat n-au scăpat nici îngerii în ara vecină. De pildă, lo-
cuitorii ării noastre care se împotriveau ocupan ilor, to i laolaltă erau numi i de agentura securistă 
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„bolşevici”, „străini de neam”, „jidani”, indiferent de na ionalitatea acestora şi de faptul de erau 
bolşevici ori nu. Îndoctrinarea ideologică a lucrătorilor Siguran ei e vădită în tîlcuirea faptelor şi 
evenimentelor, însă nu şi în oglindirea (fi xarea) corectă a celor văzute şi auzite. Cititorul poate uşor 
descoji peli a zombajului ideologic de con inutul factologic al documentelor care nu poate stîrni 
îndoieli. 

Încurajat de interesul pe care l-au manifestat fa ă de aceste documente unii cercetători 
ştiin ifi ci, inclusiv din partea colectivului de savan i ai Asocia iei Istoricilor şi Politologilor „Pro 
Moldova”, autori ai Istoriei Moldovei în trei volume (Chişinău, 2016), precum şi al creatorilor 
fi lmului documentaristic „Basarabia 1918”, am socotit de cuviin ă a scoate la lumina zilei prezenta 
publica ie, deoarece edi iile anterioare, apărute cu un tiraj limitat s-au epuizat fără urmă.

Fa ă de publica iile de mai înainte, inclusiv şi cele semnate cu alte pseudonime ale auto-
rului:  Victor Stratan şi Alexandru Gorun „Moş Ion Roată, Siguran a şi „unirea” (anul 2003) 
şi Gherasim Ghidirim „Descîntec de farmecul minciunii” (2011), prezenta culegere con ine un 
număr însemnat de noi documente, precum şi noi aspecte de analiză ale acestora.

Men ionăm că la 1918 documenta ia în organele Siguran ei se perfecta mai mult sub formă 
de manuscris, adică era scrisă de mînă. Din cauza perioadei îndelungate de păstrare, unele varietă i 
de cerneală folosită pentru îndeplinirea documentelor s-au decolorat sim itor. Mai adăugăm la 
aceasta şi caligrafi a proastă a unor executori de manuscrise. Regretăm că din aceste cauze, o bună 
parte de documente nu şi-au găsit loc în edi ie. Chiar şi în cele prezentate, pe alocuri, cu toate 
străduin ele  noastre, unele cuvinte şi fraze au rămas nedescifrate. Omiterea lor în contextul docu-
mentelor este indicată prin semne de suspensie luate în paranteză [...]. În toate celelalte cazuri 
punctele de suspensie înseamnă că din documentul citat, care con ine mai multe informa ii, s-au 
extras numai alineatele ce corespund temei  abordate sau că un document a fost redus de noi, 
prescurtîndu-l de momente neesen iale în scopul de a concentra aten ia cititorului asupra esen ei 
informa iei şi din considerente de economisire a spa iului.

Mizînd mult pe gradul evoluat de informare  a cititorului modern, o parte din documente 
sînt expuse spre judecata lui fără a fi  înso ite de lămuriri din partea noastră.

Cititorul poate observa incorectitudini vădite în numele de familii şi denumiri de localită i 
în documentele citate. Am socotit că nu sîntem în drept a le corecta, lăsîndu-le neschimbate ca în 
varianta de pe original. La fel am procedat şi cu ortografi a textelor. 

Documentele incluse în edi ie refl ectă doar par ial tabloul situa iei operative din teritoriul 
republicii la 1918, deoarece se refi eră la activitatea şi zonele de patronaj operativ ale Centrului de 
Siguran ă Kişinău şi, în parte, ale Centrului de Informa iuni Bender, subordonat CSK. Celelalte  
centre raportau informa iile culese nemijlocit organelor securiste superioare, fară a le aduce la 
cunoştin ă siguran ei chişinăuiene. Autorul s-a străduit în măsura posibilită ii să completeze acest 
gol, folosind unele materiale, inclusiv şi din afara surselor securiste, pentru a elucida, măcar par ial, 
situa ia şi în alte regiuni ale ării. 

Gherasim Ghidirim,
colonel (r) de securitate a statului
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1. Situa ia geopolitică în ajunul invaziei trupelor române 
în Basarabia.

(No iuni generale)

Început de ianuarie anul 1918... Pe continentul european încă bîntuia primul război mondial. 
Un război imperialist banditesc, nedrept din ambele păr i ale frontului, cauzat în egală măsură  
atît de contradic iile afl ate la paroxism dintre ările implicate în acel măcel continental, cît şi de 
ambi iile imperiale ale puterilor mari de a croi harta Europei după placul lor.

României regale, ară mică, nu-i lipseau însă nici ei năravurile celor mari. Demult era 
ghiontită de nişte dorin e năstruşnice de a-şi slobozi ni el bîrne ul la bată ca să pară în fa a lumii 
mai dolofană, mai zdravănă, mai dodoloa ă. Visa să îmbrace pe trup o rochi ă nouă, cu poalele 
lărgite pînă spre nord de Carpa i şi peste Prut, spre apele Nistrului care şi pe atunci erau cele mai 
curate în Europa. Pentru această primenire de veşmînt „ ara-mumă” se pregătise cu sîrg şi din timp. 
Ideologii dîmbovi eni, decenii la rînd, s-au trudit din gros ca din viitoarele acaparări de noi teri-
torii să facă o icoană a na iunii române. Sloganul „unire” cu califi cativele „visul de aur”, „idealul 
na ional”, „năzuin ele de veacuri ale românilor de pretutindeni”, prin care, negreşit, se subîn elege 
expansiunea teritorială a României, au fost bătute cu scoabe de căpriori în istoriografi a românească 
şi în conştiin a fi ecărui român, de la mic la mare. Cu timpul, aceste voroave s-au dizolvat în hemo-
globina neamului românesc şi astăzi nimeni nu-şi mai închipuie un român căruia i-ar lipsi această 
substan ă ereditară ce se transmite de la o genera ie la alta.

Deşi la început de război România îşi declarase neutralitatea, se agitase nespus de mult pri-
vind cum lupii imperiali, participan i la măcel, rup pentru sine hălci zdravene din teritoriile străine, 
iar ea, cu neutralitatea, risca să rămînă după război fără vreo bucă ică de pomană şi cu „idealul 
na ional” spulberat în cele patru vînturi...

Oligarhia politică românească timp de doi ani la rînd de la începutul războiului a tot ezitat, 
fi ind frămîntată de un singur gînd: să intre sau să nu intre în război? Declarîndu-şi neutralitatea, 
se gîndea însă numai la război. Pe o balan ă închipuită cîntărea cîştigul şi pierderile pe care le 
putea avea de pe urma lui. Vrăbiu ele gîndurilor ei  visau numai mălai. Imaginea unei Românii 
„întregite”, cu mun ii şi marea, o exaltau pînă la nebunie. Transilvania putea fi  cîştigul. De acum 
i-o promiseseră negociatorii politici din Antanta. De Basarabia nu se vorbea. Era un gînd secret. 
Turmentată de nebunia plăcerii, la pierderi se gîndea mai pu in. Numai din cînd în cînd o năpădeau 
nişte fi ori de ghea ă, închipuindu-şi războiul cu toate mizeriile lui şi faptul că, în caz de înfrîngere, 
pierdea totul: şi imaginatul cîştig, şi ara cu numele ei. 

Dar cine nu riscă nu cîştigă. Această zicală era foarte frecventă în paginile ziarelor partide-
lor politice care se plodiseră în societatea românească de atunci ca buruienele pe loc neprăşit după 
ploaie. Carul politic românesc era zgîl îit satanic de multitudinea de partide şi partidu e şi tras în 
toate direc iile ca în fabula lui Ivan Krîlov „Lebăda, Racul şi Ştiuca”. Partidele politice majoritare 
s-au divizat în „germanofi li” şi „antantişti”, care trăgeau ara între dînşii – unii la blocul Puterilor 
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Centrale (Germania, Austro – Ungaria, Turcia, Bulgaria ş.a.), al ii – la Antanta (Fran a, Anglia, Ru-
sia, Italia). Aceştia erau „războinicii”. Instabilitatea politică provocase şi urmări anapoda, România 
pe timp de război avînd şi două guverne – unul din germanofi li, rămas la Bucureşti, sub ocupa ia 
armatei germane, iar altul, aliat al Antantei, se evacuase la Iaşi. Un curent puternic printre partidele 
de guvernămînt l-au constituit „pacifi ştii” care, pentru o anumită perioadă, au reuşit să men ină 
ara pe pozi ii de neutralitate. Reprezentan ii celui de-al patrulea curent, în stilul tradi ional,curat 

românesc, propuneau să se aştepte cu pacien ă pînă cînd se va însenina situa ia şi se va stabili 
învingătorul. Numai atunci, spuneau ei, România trebuie să intre în război de partea blocului birui-
tor ca să culeagă împreună cu el laurii victoriei. 

Situa ia instabilă internă, plină de contradic ii, a infl uen at în mod direct politica externă 
a României regale, care în presa socialistă a vremii era caracterizată ca politică „fără bază, fără 
cîrmă, fără directivă, superfi cială, şovăitoare şi plină de contraziceri” (Constantin Dobrogeanu - 
Gherea).

De bună samă, în jur pîlpîiau fl ăcările unui război de propor ii neînchipuite pînă atunci, iar 
elita politică românească juca „tănănica”, făcînd mişcări spectaculoase  din şolduri, a î ătoare de 
anumite pofte, ba înspre Puterile Centrale, ba înspre Antanta, uitîndu-se pieziş şi iscoditor la pre ul 
pe care i-l propunea un bloc militar sau altul. Continua să încheie tratate interna ionale pe care, 
dacă    le-ar fi  respectat, trebuia să intre în război deodată de partea ambelor lagăre opuse.

România avea un tratat secret cu Germania şi altul de alian ă cu Austro-Ungaria. La 17 
iulie 1914 reprezentan ii Antantei au adus la cunoştin a guvernului român acordul lor de a sus ine 
preten iile României asupra Transilvaniei, care făcea parte din teritoriul Ungariei, în schimbul 
participării României la război împotriva Puterilor Centrale. Propunerea Antantei le-a venit diri-
guitorilor români ca balsamul la rană. De emo ie ei au uitat de nem i, de austrieci şi de tratatele 
anterioare încheiate cu aceştia. 

Informa ia despre propunerile Antantei a fost captată imediat de serviciile secrete ale Ger-
maniei şi chiar a doua zi, la 18 iulie 1914, dezdediminea ă pe nepusă masă, ambasadorul german 
la Bucureşti se afl a de acum în cabinetul ministrului de externe român, transmi îndu-i Mesajul 
împăratului Germaniei Wilhelm al II-lea către regele României Carol I prin care se cerea îndeplini-
rea de către România a obliga iunilor sale fa ă de Puterile Centrale, conform acordurilor încheiate. 

La 18 octombrie 1914 România încheie o conven ie secretă cu Rusia („Acordul Sazonov 
– Diamandi”), conform căreia promite Rusiei neutralitate amicală în schimbul recunoaşterii din 
partea guvernului rus a preten iilor României asupra Transilvaniei. 

Războiul scăpătase după amiaza lui, iar românii continuau tîrgul.
A mai urmat o îndelungată pauză de şovăieli şi aşteptări şi, în cele din urmă, la 14 august 

1916 România intră în război de partea Antantei cu condi ia, după cum am mai pomenit mai sus, 
alipirii Transilvaniei la statul român (cocostîrcul comercializat se afl a încă sus în ceruri). 

A fost, de fapt, un pas foarte riscant pentru o ară slăbănoagă ca România, afl ată geografi c 
chiar în epicentrul pojarului şi fi ind strînsă ca în cleşte de imperiile inamice – Germania şi Aus-
tro-Ungaria. În plus, poten ialul economic şi militar, ca şi resursele ării îi permiteau României să 
ducă acest război pe umerii săi fi ravi nu mai mult de 3-4 luni. Un război îndelungat pentru ea ar fi  
însemnat o catastrofă totală.

Pericolul nu s-a lăsat mult aşteptat. Nu trecuseră nici două săptămîni după intrarea României 
în război, cînd o bună parte din armata ei a fost mototolită de trupele germane, superioare numeric 
şi în iscusin ă militară. La Turtucaia oştile române au suferit o înfrîngere grea (multe mii de mor i 
şi 25 de mii de prizonieri făcu i de inamic). Spre sfîrşitul lui noiembrie 1916 armatele Puterilor 
Centrale ocupă oraşul Bucureşti. A urmat retragerea generală a armatei, a regelui, parlamentului şi 
a guvernului, precum şi a unei păr i a popula iei româneşti în Moldova din dreapta Prutului (centrul 
Iaşi). Întreaga Românie încăpuse în cele patru jude e moldoveneşti. Inamicul se oprise cu frontul 
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pe rîul Siret. Încă o lovitură a „spărgătorului de fronturi”, a comandantului armatei germano – 
turco – bulgare, feldmareşalului Mackensen, ar fi  însemnat pentru România sfîrşitul lumii. Puterile 
Centrale de-acum pregăteau parastasul de veşnică pomenire pentru „marisima” ară românească. 

La 13 martie 1917 cancelarul Germaniei Bethmann-Holweg şi ministrul de externe al Aus-
tro-Ungariei Ottocar Czernin semnează Documentul de la Viena, în care se prevedea că, în caz de 
victorie, Austro-Ungariei îi revenea întreg teritoriul României. Dispari ia României de pe harta Eu-
ropei – acesta putea fi  pre ul plătit de către oligarhia politică bucureşteană pentru „idealul na ional” 
şi „visul de aur”  al românilor de pretutindeni...

Atîta timp cît Rusia era mare şi tare, România nu putea nici visa la o Basarabie anexată la 
„ ara – mumă”. Dar iată, de  la o vreme, un vîntişor cu noroc începe să bată pentru români tocmai 
din partea locului în care erau îngropate toate speran ele lor în privin a Basarabiei.

Revolu ia din Petrograd a scos Rusia din război. A fost o pierdere grea şi un nenoroc pen-
tru alia ii din Antanta, însă nu şi pentru România. Aşa a fost scris în zodia românilor (sau aşa li-i 
feleşagul) că unde pierd alia ii lor, ei neapărat  trebuie să cîştige...

Pojarul revolu iei  proletare mocnea cu jăratecul ei dogoritor, gata să izbucnească în fl ăcări  
şi în multe ări europene. 

Groaza în fa a unei escaladări a revolu iei pe continent pentru guvernele ărilor europene 
din ambele lagăre de război era mai puternică chiar decît amenin ările adversarilor pe cîmpurile 
de luptă. Angajamentul României de a curma mişcarea bolşevistă din „Basarabia” şi a crea un 
„cordon sanitar” pe Nistru contra sovietelor suna alintător ca un cîntec de leagăn în urechile multor 
ocîrmuitori apuseni, îngloda i cu deznădejde în mocirla războiului. Unii în mod tacit, al ii fă iş au 
blagoslovit interven ia armatelor române contra Republicii Democratice Moldoveneşti. 

Guvernan ii români au rîs în mînecă şi, văzîndu-se cu mînile dezlegate pe plan extern (vo-
cea Rusiei Sovietice în Antanta de acum nu mai conta), au dat ordin armatei să treacă Prutul. Ei au 
apreciat că în această aventură militară nu va fi  nevoie de cine ştie ce sfor ări şi sacrifi cii. 

Republica Moldovenească, declarîndu-şi autonomia în componen a Federa iei Ruse, de 
fapt, devenise o ară singură şi izolată. Era blocată teritorial de Ucraina, care către acea vreme se 
proclamase stat independent. Guvernul ucrainean (Rada) promova o politică duşmănoasă fa ă de 
Rusia Sovietică, avînd şi el preten ii teritoriale către ara noastră. Puterea sovietică afl ată  într-o 
încleştare pe via ă şi pe moarte cu armatele albgardiste, în acea etapă, nu-şi putea permite luxul de 
a-şi continua rolul său de „mătuşcă”, pe care îl avea Rusia ăristă în periferiile na ionale – din lipsă 
de for ă, mai întîi, apoi şi din cauza că păsăruicele  na ionale, odată scăpate din cuşca regimului 
arist prin declararea de către guvernul sovietic a dreptului lor la autodeterminare, zburaseră care 
şi încotro. 

Deci statul moldovenesc, abia ieşit de sub jugul arist, neîntărit încă şi nefi ind ajutat de 
nimeni din vecinii săi, devenea o pradă de vînat foarte uşoară pentru România. Românilor numai 
asta le-a trebuit...

Radu Vasile, fost prim-ministru al României, dotat, după cum se vede, cu mult spirit de 
observa ie, a spus: „Românul ca şi orice fi in ă slabă şi complexată, aruncă cu piatra numai în acei 
oameni din partea cărora ştie că nu se poate aştepta la represiuni...”

Momentul era potrivit. Şi românii n-au ratat şansa să arunce cu pietroiul în moldoveni..
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2. Mai întîi... o lovitură de cu it din spate

Ideea anexării Basarabiei nu le venise diriguitorilor români peste noapte. Poftele anexio-
niste îi zgîrîia la rînză încă de la naşterea României. Însă ac iuni mai desluşite în această  direc ie 
întreprind după răsturnarea regimului arist în Rusia – în perioada guvernării lui Kerenski, dar mai 
cu samă, după Revolu ia din Octombrie, cînd Rusia Sovietică ieşise din război şi părăsise blocul 
Antantei.

Decretul, adoptat de noul guvern sovietic de la Petrograd despre dreptul na iunilor la auto-
determinare, stîrnise un val puternic al mişcării revolu ionare în rîndurile popoarelor din periferiile 
na ionale ale Rusiei. Rupînd lan urile arismului, ele pornise o luptă îndîrjită pentru drepturile 
sociale şi na ionale, pentru autonomie şi independen ă statală. 

Decretul leninist parcă i-a dat cu naşatîr la nas clasei politice dîmbovi ene, veşnic scuturată 
ca de friguri de boleşni a expansionismului şi grandomaniei. Reac ia a fost atît de promtă şi bruscă, 
încît se crează impresia că slobozenia popoarelor de sub regimul arist le-a trebuit mai mult româ-
nilor, decît nouă, moldovenilor.

Nu exagerăm nimic aici. Chiar o analiză superfi cială a faptelor, vazute cu ochiul neînar-
mat, ne sugerează categoric o singură concluzie: în aceste momente istorice (cînd e vorba de 
independen a de Rusia) intensitatea şi obrăznicia activită ii serviciilor secrete ale României în ara 
noastră ating cuote apogeice. 

Aşa a fost la 1917 – 18, aşa s-a întîmplat  şi în anii 90 ai veacului trecut.
Pe parcursul anului 1917 diriguitorii statului român, prin intermediul serviciilor secrete, au 

lucrat cu înfrigurare întru realizarea unui plan complex de măsuri diversioniste în scopul de a cuceri 
Basarabia din interior cu ajutorul unei coloane a 5-a de partizani români, care, cum pribluiau ei, 
în scurt timp putea fi  creată în teritoriul republicii noastre. Osia principală a acestui plan o consti-
tuia, pe de o parte, infi ltrarea în teritoriul moldovenesc a agen ilor coordonatori şi a agenturii de 
infl uen ă ideologică (învă ători, jurnalişti, preo i), iar pe de alta – concentrarea aici în calitate de 
carne de tun a unui număr mare de prizonieri de război, cetă eni  ai Austro – Ungariei, români de 
na ionalitate, captura i pe front de armata rusă şi de inu i în cîteva lagăre din Rusia (în Siberia şi la 
Darni a, lîngă Kiev). 

„1917, aprilie 3. Guvernul Rusiei aprobă ca 30 000 de prizonieri de origine română din 
armata austro-ungară să se constituie într-un corp de voluntari pentru a lupta alături de armata 
română.”

(Istoria României în date, Bucureşti 1972, p. 304)

 Pentru a discuta punerea în practică a acestui acord, la începutul lui aprilie 1917 Octavian 
Goga, pe atunci ministru de interne şi totodată şef superior al serviciilor secrete (Siguran a) ale 
României, întreprinde o călătorie la Petrograd. În drum spre capitala Rusiei se opreşte la Chişinău, 
motivînd oprirea sa aici cu rezolvarea unor probleme familiale (evacuarea din România a familiei 
sale). În realitate însă, scopul principal al vizitei ministrului român la Chişinău a fost întrevederile 
sale cu spionul român Onisifor Ghibu, întrodus în localitate cu vreo două săptămîni mai înainte. 
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Octavian Goga s-a informat de la agentul său despre situa ia de ultima oră din Basarabia. Un interes 
deosebit preasecuristul scriitor l-a manifestat pentru informa ia acumulată de O.Ghibu cu privire la 
liderii mişcării na ionale din localitate, în special, despre Pan(tilimon) Halippa, în anturajul căruia 
fusese infi ltrat. A urmat şi o întîlnire în trei: Goga, Ghibu şi Halippa...

Apoi, cei doi securişti, între patru ochi, au mai discutat cîte ceva. Aceste „cîte ceva” spionul 
Onisifor Ghibu în amintirile sale le-a lăsat tăinuite după cadru...

După întîlnirea misterioasă a şefului Siguran ei cu agentul său la Chişinău, de la o vreme, 
în capitala Basarabiei sistematic îşi fac apari ia nişte arătănii sub formă de coloane de ardeleni 
(transilvăneni) care, în loc să-şi caute de drum spre frontul transilvănean, mărşăluiesc victorios pe 
străzile Chişinăului cu cîntece: „Deşteaptă-te, române!”, „Pe-al nostru steag e scris unire!” ş.a.m.d.

Merită a fi  men ionat faptul că pentru lucru de agita ie în rîndurile plenicilor din lagărul de la 
Darni a au fost trimişi cî iva agen i de infl uen ă ai serviciilor speciale româneşti care au desfăşurat 
o largă activitate cu caracter na ionalist–unionist şi în rîndurile tinerilor basarabeni, afl a i în mare 
număr la studii în institu iile de învă ămînt în capitala Ucrainei. De aceea, nu e întîmplător faptul 
că primele comitete de „români basarabeni”, adunări şi declara ii unioniste au avut loc la Kiev, nu 
în Basarabia. 

În acelaş timp, dintre românii transilvăneni, făcu i prizonieri atît de armata rusă, cît şi de 
cea română, securiştii  recrutau intelectuali pe care îi trimeteau cu misiuni speciale în Basarabia, 
acordînd astfel „ajutor fră esc” la „deşteptarea na ională” (românizarea) popula iei  din localitate. 
Din ini iativa Siguran ei, guvernan ii români au trimis şi o tipografi e cu litere latine în Basarabia, 
iar apoi au pornit şi şuvoiul de literatură tenden ioasă ideologică românească dincoace de Prut. 
Agen ii români cu mare ahotă s-au apucat să ne facă şcoli „na ionale”, abecedare, să predee lec ii 
de limba română, de istorie a românilor ş.a.m.d. Această activitate a coloanei a 5-a transilvănene, 
dirijată de serviciile secrete ale României, o afl ăm descrisă pe larg şi cu amănunte în memoriile lui 
Onisifor Ghibu. 

La sfîrşitul lui octombrie 1917, pe cînd în Chişinău îşi desfăşura lucrările sale Congresul 
solda ilor moldoveni, o mînă securistă nevăzută i-a abătut din drumul lor spre front pe prizonierii 
transilvăneni, elibera i din lagărele ruseşti, vreo 800 la număr, în frunte cu cî iva ofi eri şi avea să-i 
aducă tocmai în sala congresului. Vă închipui i o asemenea scenă: în timpul şedin ei de lucru a 
unui for atît de important, menit să hotărască soarta de mai departe a republicii noastre, din senin, 
sala congresului este invadată de o aravă (hurdughie) de solda i străini, care, cică, au venit „să-i 
hiritisească” (felicite) „pe fra ii lor basarabeni” cu prilejul autonomiei şi „slobozeniei” de Rusia 
(sic!). Cine i-a chemat şi cine i-a vrut? În ciuda strigătelor de revoltă ale delega ilor: „afară pe 
români de aici!”, mul imea de solda i, sus inu i de unii agen i români din interior, strigau „Trăiască  
România mare!”, intonau cîntece provocatoare unioniste, transformînd şedin a Congresului într-un 
adevărat balagan na ionalist. E o opera iune securistă fără precedent după propor iile şi caracterul 
ei sfi dător şi obraznic. 

Mai mult ca atît, după înfi in area Centrului de Siguran ă Kişinău (a doua decadă a lunii 
ianuarie 1918) securiştii au căutat să-i descopere pe delega ii congresului care s-au revoltat contra 
obrăzniciei românilor. Pe unul dintre aceştia – pe Anatol Popa, l-au prins şi condamnat la moarte. 
Eminentului patriot, alături  de organizarea împotrivirii armate a locuitorilor din or. Băl i, i s-a 
incriminat şi faptul că la Congresul solda ilor a strigat: „Doloi românii de aici!..” (Dosarul nr. 179, 
1918, al Cur ii Mar iale a Diviziei I Cavalerie).

Un rol însemnat în crearea şi cimentarea unui detaşament cincicolonist ardelean în teri-
toriul republicii noastre l-a jucat gazeta „Ardealul”, editată de un grup de agen i de infl uen ă ai 
Siguran ei în frunte cu Onisifor Ghibu. Era o edi ie cu bătaie lungă, fă iş diversionistă, provocato-
are, antimoldovenească, destinată, cică, pentru prizonierii ardeleni. Atunci de ce aceasta nu se edita 
în Siberia sau în Darni a, unde se afl au lagărele prizonierilor ardeleni? Se vede de la o poştă că şi 
aici e o şmecherie neagră românească cusută cu a ă albă. 
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Referindu-se la sarcinile ziarului românesc „Ardealul”, Şeful Centrului de Siguran ă 
Kişinău (CSK), Nicolae Drăgu escu, într-un raport informativ al său, scria şefi lor de la Iaşi: (ziarul 
„Ardealul”)... „din ziua de 24 ianuarie (1918 – n.n.) va continua apari ia sub numele de „Româ-
nia Nouă” cu programul: lupta pe fa ă pentru închegarea tuturor provinciilor într-un singur 
stat...” Mai fă iş şi mai sincer nici că se poate!

În alt document, pomenitul şef al siguran ei chişinăuiene sria: „... redactorii „România 
Nouă” din Chişinău, cât şi cei strânşi în jurul acestui ziar – preo i, învă ători transilvăneni 
cutreeră întreaga Basarabie pentru înscrierea popula iei într-un partid na ional român, pe care 
ardelenii (sic!) au dorin a să-l înfi in eze...” (Raport expediat de CSK, înregistrat de Biroul Secretariatului al 

Direc iunii Poli iei şi Siguran ei Generale cu parafa „confi den ial”, N 150793 din 4 august 1918).

În cadrul activită ii de îngroşare a for elor coloanei a 5-a ardelene se înscrie şi următorul 
şiretlic. Onisifor Ghibu trimite în lagărele de concentrare ale prizonierilor ardeleni din Rusia scri-
sori provocatoare, în care îi anun ă pe aceştia că, la dorin a lor, ar putea fi  transfera i în Basarabia.

„Din zeci de lagăre am început să primesc scrisori înduioşătoare, chiar disperate de la 
sute şi mii de prizonieri care mă implorau să-i aduc în Basarabia, făgăduind că vor fi  aici de cel 
mai mare folos la tot ce li se va cere”, - scrie în amintirile sale vicleanul spion. 

Mai departe, mai mult...
„În baza celor petrecute până aici, la un moment dat, am întocmit un memoriu către 

Comisarul gubernial al Basarabiei, Constantin Mimi... în care am prezentat chestiunea ce mă 
preocupa în următoarea formă:

„În Basarabia, provincie eminamente agricolă şi vinicolă, lucrările de pământ se găsesc 
într-o stare foarte înapoiată... Cea mai mare parte a bărba ilor capabili de muncă se găsesc 
mobiliza i în oaste, rămânând la lucru numai femeile, copiii şi bătrânii...

Pentru a remedia, în parte măcar, această situa ie, ar fi  bine aduşi din interiorul Rusiei 
un număr de câteva zeci de mii de muncitori agricoli... Aceştia sunt prizonieri de război, aus-
tro-ungari originari din Transilvania – oameni pricepu i, harnici şi de încredere care ar putea 
promova agricultura în Basarabia... Ei ar veni bucuroşi aici, unde – identitatea de limbă cu 
locuitorii băştinaşi le-ar servi spre uşurarea muncii – împrejurare care în Rusia e împedicată din 
cauza necunoaşterii de către ei a limbii ruseşti”.

Iscălit: „Dr. Onisifor Ghibu, Chişinău, Jucovscaia 15”.
În continuare, faimosul securist, devenit mai tîrziu şi scriitor memorialist, mai dă şi unele 

lămuriri pentru cititorii prostănaci care, poate , n-au  în eles vicleşugul foarte prost ascuns al 
scrisorii de mai sus: „Eu mă gândeam, - comentează autorul, - la o concentrare de câteva zeci de 
mii de ardeleni în Basarabia care să poată fi  utili în orice împrejurări s-ar ivi în vremuri atât de 
tulburi...”.

Ruşii, care nu prea au deprinderea de a-şi zăbovi aten ia la lucruri şi interese mărunte ale 
străinilor, de data aceasta, se vede, au prins fi rul şireteniei spionului. Căci inten iile acestuia de „a 
ridica agricultura Basarabiei” cu ajutorul „oamenilor pricepu i şi de încredere” au fost legate de 
gard de către administra ia lagărelor ruseşti de prizonieri transilvăneni. 

Conform acestui plan monstruos de cucerire a Republicii Moldoveneşti, lovitura de bază 
trebuia s-o dee detaşamentul de prizonieri ardeleni înarma i, sosit în gara Chişinău la 6 ianuarie 
1918. Dar for ele armate bolşevice, împreună cu numeroşi patrio i voluntari din rîndurile popula iei 
civile ale oraşului, au zădărnicit aceste planuri. Detaşamentul român, după o scurtă încăierare, cu 
focuri de arme,   s-a predat.

Nevoia însă, peste cîteva zile, ne venise din altă parte, cînd asupra ării noastre se năpustiseră 
dinspre Prut cele patru divizii româneşti, care au corectat nereuşita coloanei a 5-a ardelene...
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3. Invazia

În primele zile ale lunii ianuarie 1918 trupe armate ale României regale mişeleşte şi prin 
surprindere au trecut Prutul, căzînd ca o prăbuşire de mal peste capul popula iei din spa iul pruto-
nistrean, care, în urma Revolu iei din Petrograd, scuturase jugul arist, iar la 2 decembrie 1917 
Sfatul ării (parlamentul recent format) proclamase Republica Democratică Moldovenească, cu 
statut de republica autonomă în componen a Republicii Democratice Federative Ruse. 

Către mijlocul lunii ianuarie 1918 (după unele surse consultate de noi în noaptea spre 14 
ianuarie) Divizia XI condusă de generalul E. Broşteanu a ocupat oraşul Chişinău. Grosul efectivu-
lui acestei divizii va rămîne şi în continuare cu disloca ia în perimetrul capitalei moldovene, unde, 
peste pu in timp, va trece întreg comandamentul Armatei 6. 

Celelalte grupări militare româneşti au înaintat în marş for at spre zonele periferice ale re-
publicii. Divizia I Cavalerie şi-a desfăşurat opera iunile  în direc ia Orhei-Băl i. Brigada 22 Infan-
terie a fost însărcinată să ocupe oraşul Bender şi să ia sub control obiectivele strategice din această 
zonă – nodul feroviar Bender şi capul de pod peste Nistru. Alte grupări militare au pătruns în 
inuturile din sudul ării, avînd misiunea de a ocupa centrele Cahul, Bolgrad, Cetatea Albă, Ismail şi 

litorarul Mării Negre între Gura Dunării şi Nistru. Flancul de sud al armatei române, după ocuparea 
acestui teritoriu, avea ca sarcină principală stoparea unui eventual atac al inamicului dinspre Odesa, 
unde se afl a o puternică grupare militară a for elor revolu ionare (bolşevice).

De îndată ce se făcuse cunoscută vestea despre invadarea trupelor române în Republica 
Democratică Moldovenească, unele subunită i militare ruseşti bolşevizate care se afl au în teritoriul 
republicii, evitînd o ciocnire directă cu diviziile româneşti, superioare la număr, s-au retras în grabă 
peste Nistru.

*
Notă

În satul Răciula situat la 8 vârste de Călăraşi se găseşte chiar în mijlocul satului 12 
chesone, pe care le-a lăsat acolo o coloană care a stat mai mult timp şi care a plecat când a 
auzit că vin românii. Militari ruşi au lăsat predând locuitorilor 90-100 cai, care se găsesc acuma 
în posesiunea locuitorilor din sat. S-a mai lăsat vreo 15-20 hamuri noi şi foi de cort şi altele 
lăsate cu inventar la Preşedintele comunei. La locuitorul Ştefan Teodoreanu din satul Răciula 
se găsesc 80 puduri cartofi  cumpărate de către solda ii ruşi care erau la coloana din acel sat...

Militarii ruşi însă au plecat fără să se ştie unde cu venirea Armatei Române în Basarabia.

Călăraşi, 17/2 1918    Sergent Cornea Romulus

*
... 21) Idem G. S. semnalează că foarte mul i ofi eri şi solda i ruşi majoritatea bolşevici 

pleacă din Chişinău fi ind trecu i în Rusia, unde se alipesc la grupul bolşevicilor luptând contra 
armatei noastre. Printre aceştia sunt mul i români basarabeni care se servesc de acte ruseşti 
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false arătând că sunt din interiorul Rusiei Această stare de lucruri ar fi  provocată de evreii din 
Basarabia...

(Din Raportul lui N. Drăgu escu, şeful Centrului de Siguran ă Kişinău (CSK), nr. 29 din 26 ianuarie 1918 

către Direc iunea Poli iei şi Siguran ei Generale şi către Biroul II al Diviziei XI). 

*
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*
Subunită ile ruseşti, avînd încorpora i în rîndurile lor şi mul i moldoveni, s-au ataşat la 

for ele revolu ionare ale districtului militar Odesa, concentrate în mai multe localită i pe traseul 
Rîbni a – Dubăsari – Tiraspol – Razdelinaia – Odesa. De acolo ele amenin au permanent armata 
română, mai ales dinspre Tiraspol, şi din direc ia unor oraşele şi localită i mai mici – Dubăsari, 
Grigoriopol, Parcani, Tîrnauca, Slobozia, iar din zona sudică – Acherman (Cetatea Albă). 

Telegramă cifrată a Centrului de Informa iuni Bender.
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Textul telegramei decifrat:
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Con inutul informa iei:

N 24         1918 Februarie 17

Copie după telegrama N 24 dată în ziua de 14 Februarie 1918 Dlui N. Drăgu escu Şeful 
Serviciului Informa ii al M.C.G. din Kişinău.

Urmare telegramei din 14 cor.
În popula ia din Bender iarăşi panică. Se aşteaptă că azi noapte vor începe din nou bom-

bardarea oraşului.
To i locuitorii fug pe la sate.
Avem informa iuni că la Răsdelna sunt ca 2-3000 bolşevişti, iar de la Slobozia au debar-

cat ca la 6-7000 cu 1000 moldoveni.
În Tiraspol se afl ă căpitanul Cascarov din artilerie semnalat cu raportul N1 din 23 

ianuarie 918 a luptat la Bender, acum este numit Comandantul artileriei bolşeviste contra Ben-
derului.

Între Tiraspol şi Tîrnovca s’ar fi  aşezat un tun mare de cetate adus de pe vapo(...) pentru 
bombardarea Benderului.

Au în Tiraspol 60 bărci cu motor fi ecare pot pune 80-100 de oameni de fi ecare. La Suclia 
s-au aşezat mai multe tunuri mari 105.

Satul Parcani lîngă Nistru şi Bender a fost evacuat de popula ie, aci este 1500 bolşevişti.
To i solda ii  ruşi trecu i peste Nistru sunt înarma i de bolşevici cari prin toate mijloacele 

îi decid să lupte.
De cîteva zile o mişcare mai activă de femei şi bărba i cari circulă de la un loc la altul 

prin Bender.
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Surori de caritate şi medici evrei de la spitale ruse evacuate vin aci şi cer să treacă spre 
Odesa.

Rog lua i măsuri ce ve i crede de cuviin ă pentru a se opri această stare de lucruri.
Şef. Cent. Bender (S.S.)     D. C. Popescu
P. Conformitate
Secretar   (iscălitura)

*
După o lună de războire a trupelor agresoare cu popula ia revoltată şi răsculată din lo-

calitate, către începutul lui februarie 1918, soarta tînărului stat moldovenesc de fapt, era hotărîtă: 
aproape întreg teritoriul lui se afl a de acum sub calcîiul soldă esc al diviziilor româneşti.

Introducînd într-un teritoriu mic for e militare atît de impunătoare – Corpul 6 Armată (pri-
ma etapă 4 divizii), apoi Corpul 5 Armată şi împăinjenind republica noastră cu o mreajă deasă de 
brigăzi şi detaşamente de poli ie, siguran ă şi jandarmerie, autorită ile bucureştene au purces cu tot 
acest poten ial militar la înfăptuirea „visului de aur” al românilor „dintotdeauna” şi „de pretutin-
deni” – „unirea Basarabiei cu ara - mumă”.

În scopul atribuirii autorită ilor militare ocupa ioniste împuterniciri nelimitate în statul co-
tropit, comandamentul român a declarat teritoriul RDM „zona de opera iuni militare ale armatei 
române”, decretînd în această zonă starea de asediu. 

„Opera iuni militare” contra cui? În condi iile cînd unită ile bolşevice, sub presiunea 
diviziilor româneşti, superioare  numeric, părăsiseră teritoriul RDM, iar România, încheind un 
armisti iu cu Puterile Centrale (26 noiembrie 1917 la Focşani), practic, oprise toate opera iunile 
sale pe front? Clar lucru, că e vorba de opera iuni militare contra popula iei civile...

Pentru a se feri de invazia trupelor bolşevice de peste Nistru, era destul să se întărească cu 
unită i militare capul de pod dinspre Tiraspol şi paza frontierei cu Transnistria. Comandamentul 
român însă a bîcşit întreg teritoriul republicii cu soldă ime şi for e de ordine. Groaza de popula ia 
civilă era cu mult mai mare decît de for ele armate bolşevice de peste Nistru.

Armata română „a fost poftită” să agreseze RDM?!

Şi încă un aspect îndoielnic al agresiunii: la unii autori româno-unionişti po i întîlni trăsnaie  
şi basne, cum că armata română a fost chemată să ocupe Basarabia (?!), popula ia băştinaşă, cică, 
aşteptînd-o cu nerăbdare ca să scape de bolşevici. 

Deoarece acest mit atinge o problemă de principiu, românii atribuindu-i şi semnifi ca ia de 
temei juridic şi moral al agresiunii, ne vom permite aici să punem la îndoială legitimitatea şi cre-
dibilitatea „chemării” în cauză.

La ora invaziei trupelor române în teritoriul RDM, evenimentele aici, mai cu samă în jurul 
Sfatului ării, se desfăşurau în felul următor. La 5 ianuarie 1918 în Chişinău activa sec ia militară 
a Rumcerodului în frunte cu Kotovski, Levinzon ş.a., cînd armatele române, ocupînd orăşelul de 
frontieră Ungheni, se afl au de acum în drum spre Chişinău.

„În acele clipe de groază Sfatul ării a fost alungat (sic!) o parte de deputa i au fost nevoi i 
să se strecoare prin rândurile debandate ale bolşevicilor în direc ia armatei române, unde au găsit 
adăpost şi primire fră ească, altă parte de deputa i se ascundeau prin beciurile gazdelor de încre-
dere...” (Din amintirile căpitanului Dumitru Mîrza, deputat românofi l din Sfatul ării).

În schi a istorică „Privire generală asupra evenimentelor din Basarabia anilor 1917-1926”, 
autorul acesteia, Alexandrescu, confi rmă aceeaşi situa ie: „La 5 ianuarie 1918 în Chişinău a apărut 
sec iunea militară, adică sec ia Statului Major al frontului românesc, avându-i în componen a 
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lui pe Perper, Levinzon, Cabac şi Cotovski... Activitatea Sfatului ării a fost suspendată, iar 
deputa ii şi directorii (miniştrii, membrii guvernului- n.n.) s-au împrăştiat şi s-au ascuns care în-
cotro... În noaptea de 5 ianuarie, în taină în clădirea zemstvei s-a întrunit „blocul moldovenesc” 
majoritar din Sfatul ării, care a hotărât să trimită o delega ie din trei persoane la Iaşi...”

Scopul delega iei era de a cere guvernului României ca armata română să intervină în 
desfăşurarea evenimentelor din Republica Moldovenească. 

Te mirai că „în acele clipe de groază” pentru membrii unionişti din „blocul moldovenesc”, 
cînd aceştia se împrăştiaseră „care încotro”, asemenea unei turmi e de oi, năpădită de o haită de 
lupi, unii tulind-o cu călcîiele pe umeri spre armata „spăsitoare” românească, iar al ii, cu sufl area 
tăiată, stînd „în beciurile gazdelor de încredere”, putea fi  vorba de o majoritate parlamentară la 
adunarea din clădirea zemstvei. Mai lesne, a fost o strînsură neînsemnată de deputa i românofi li, 
ieşi i din ascunzişuri cu frica în spate, noaptea pe furiş, neîmputernici i de nimeni pentru a improvi-
za o decizie odioasă şi insolentă, dar foarte necesară sieşi pentru a-şi proteja pielicica şi românilor 
pentru a-şi acoperi ruşinea agresiei. Hotărîre, luată post-factum, lipsită de orice bază legală şi, în 
plus, neavînd în fond absolut nici un rost, pentru că for e ale armatei române (fără invita ie!) se 
afl au de acum dincoace de Prut împuşcînd cetă eni ai RDM pentru activită i, cică, antiromâneşti. 
Guvernan ii români  inten ionat „au încurcat” solicitările particulare ale unor indivizi unionişti (fi e 
chiar deputa i şi membri ai guvernului!) cu hotărîrea luată la şedin a în plen a Sfatului ării. 

Problema c hemării unor trupe străine în RDM, în scopul de a restabili liniştea şi ordinea în 
ară, a fost discutată mai înainte într-o şedin ă plenară a Sfatului ării. Însă rezultatul discu iilor a 

fost cu desăvîrşire contraindicat românilor. 
...Atunci s-a ridicat în Sfatul ării chestiunea aducerii unei armate aliate în Basarabia, - 

scrie în amintirile sale pomenitul D. Mîrza. – Blocul Moldovenesc... a propus să fi e chemată pen-
tru această operă armata regatului român. La auzul acestei propuneri to i deputa ii minoritari 
şi chiar membrii frac iunii ărăniste au ridicat un violent protest, demascându-ne scopul (sic!) şi 
cerând orice armată, fi e japoneză, turcească sau chiar cea bolşevică, numai de armata română 
nu voiau să audă (sic!)...

Într-o consfătuire secretă de noapte am hotărât să delegăm doi reprezentan i din Sfatul 
ării de a pleca imediat la Iaşi cu mandat (cî i deputa i şi cine concret le-a încredin at acest man-

dat? – n. n.)de a cere la guvernul român să ne trimită  (cui să-i trimită? – n. n.) cât mai degrabă 
armată pentru a ocupa Basarabia...”

Iată de acum aproape de o sută de ani se caută martori care ar confi rma faptul că în şedin a 
secretă de noapte a Sfatului ării, indicată mai sus, a fost prezentă majoritatea necesară dintre cei 
162 deputa i, indicînd numărul total şi numele fi ecărui votant pentru această hotărîre. 

Pînă astăzi nu s-au găsit martori, nici careva urme de proces verbal al hotărîrii fantomas-
gorice.

Nu putem trece cu vederea nici aspectul moral al agresiunii. Amoralitatea ei are dimensiuni 
holografi ce, bătînd năvalnic ca nişte fontane din toate păr ile.

Mai întîi, atacul războinic a fost săvîrşit asupra unei republici paşnice, neparticipantă la 
război, nici aliniată la blocuri militare.

În al doilea rînd, tînărul stat moldovenesc renăscut abia făcuse primul pas pe calea 
independen ei, nu avea încă nici trupe armate bine consolidate şi instruite ca să putem vorbi de 
careva pericol militar pentru România din partea RDM.

În al treilea rînd, militariştii români, trecînd mişeleşte Prutul, s-au comportat cu moldovenii 
ca adevăra i barbari, tîlhari şi ucigaşi.

Invazia românilor dincoace de Prut a fost absolut nedorită de majoritatea popula iei Re-
publicii Democratice Moldoveneşti, are toate caracteristicile de agresiune militară, mişelească şi 
banditească, în scopuri de cotropire de noi teritorii străine. Iar ca dovadă a acestui fapt ne pot servi 
documentele de arhivă, prezentate în această carte...
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4. Declara ii „sus” şi „tari”...

Armata română a venit să ne „desăvîrşească autonomia şi slobozenia”...

Proclama ia

Generalului Constantin Prezan la intrarea armatei române în Basarabia

(extras)

„Cetă eni ai Republicii Moldoveneşti, ... În aceste clipe de grea cumpănă şi nestatornicie, 
Sfatul ării şi-a adus aminte şi de noi şi ne-a cerut prin comandamentul militar rus (e vorba de 
comandamentul trupelor ruseşti de pe frontul român condus de gen. Şcerbaciov, care n-a recunos-
cut guvernul sovietic de la Petrograd, ataşîndu-se la for ele albgardiste - n.n.) să trecem Prutul:

Ca să aducem rânduială şi linişte în satele şi târgurile voastre, punând la adăpost via a 
şi avutul întregului popor...

... Vă declar sus şi tare că Oastea Română nu doreşte decât prin rânduiala şi liniştea, 
ce aduce, să vă dee putin ă să vă stătornici i şi să desăvârşi i autonomia şi slobozenia voastră, 
precum ve i hotărî voi singuri.

Oastea română nu va obijdui pe nici un locuitor din Republica Moldovenească, oricare 
ar fi  neamul şi credin a lui.

Ave i toată încrederea şi primi i pe ostaşii aceştia cu dragostea fră ească cu care ei vin la 
voi...

Însărcinat cu comanda Armatei Române,  General Prezan
Iaşi, 12 ianuarie 1918”

*
Balaurul minciunii, ieşit din gura generalului Prezan şi slobozit odată cu oştile române din-

coace de Prut, avea multe, multe capete:
- cum că solda ii români vin să apere via a, avutul şi liniştea basarabenilor;
- că scopul trupelor româneşti, cică, este, în exclusivitate, paza căilor ferate, a depozitelor 

cu produse alimentare, destinate pentru armata rusă şi română de pe frontul român;
- cică, trupele române nici într-un mod nu se vor atinge de treburile interne, de neatîrnarea 

şi „slobozenia” moldovenilor, dobîndită în urma Revolu iei din Petrograd. 
Generalii C. Prezan şi E. Broşteanu în declara iile-adresări către popula ia RDM au dat 

„serioase” asigurări moldovenilor că nu vor dăuna nici într-un mod independen a republicii noastre 
şi că „ostaşii români se vor întoarce la ei acasă”.

Minciuna cîrpită de români pentru moldoveni despre „întoarcerea acasă” a fost pecetluită şi 
în acordurile interna ionale.
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La 5 martie 1918 de partea română la Iaşi şi la 9 martie, de partea Rusiei la Odesa, a fost 
iscălit acordul bilateral româno-rus, în care era scris negru pe alb: „România îşi asumă obliga iunea 
în termen de două luni să-şi retragă trupele din Basarabia... După expirarea acestui termen în 
Basarabia va rămîne un detaşament român compus din 10.000 de oameni pentru paza depozi-
telor româneşti şi a căilor ferate”.

Acordul mai prevedea că îndată după iscălirea lui, „asigurarea ordinii publice în Basara-
bia trece în competen a mili iei locale de la oraşe şi sate. Comandamentul militar român îşi 
suspendează drepturile de a efectua arestări şi, în general, de a exercita orice func ii judiciare 
şi administrative – acestea din urmă trecînd totalmente sub jurisdic ia organelor locale alese de 
popula ie”. (Citat din edi ia „Д  В   ” М , 1957, pag. 210-211. Traducerea 

ne apar ine).

Ce a însemnat pentru România şi acest tratat interna ional şi cum şi-a onorat angajamentele 
luate de a-şi scoate armata din Republica Moldovenească, peste pu in timp, o ştia toată lumea.

Autorită ile militare româneşti trîmbi au toate „avantajele” şi „benefi ciile” poporului 
moldovenesc pe care le aduceau pe umerii lor „mărinimoşii” ostaşi români. 

Dar, iată, despre „lichirea Basarabiei la ara-mumă” (scopul major şi fi nal al invaziei trupe-
lor române!) în declara iile generalilor români nu găsim nici o silabă de rîs măcar. De ce oare? Atît 
de protivnică le era românilor în uniformă militară ideea „unirii”? Sau, poate, ascunderea scopului 
principal şi dezinformarea popula iei RDM erau şi ele o şiretenie bine chibzuită?

Atît „de dragă” le era românilor independen a Republicii Democratice Moldoveneşti şi 
slobozenia moldovenilor? Că doar autorită ile militare ocupa ioniste au insistat ca Sfatul ării să 
legifereze independen a printr-o declara ie ofi cială. Cu acest scop pentru ziua de 23 ianuarie 1918 
a fost programată şi o şedin ă solemnă a corpului de deputa i. 

Însă comandamentul român i-a corectat pe diriguitorii Sfatului ării, cerînd ca şedin a cu 
pricina să aibă loc în ziua de 24 ianuarie. Chiombii din conducerea legislativului moldovenesc nu 
şi-au dat sama că la români 24 ianuarie se sărbătoreşte Ziua Unirii Principatelor…. Şi că această zi 
trebuia sărbătorită cu mare pompă şi în republica cotropită…
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Telegramă 
N 25 din 25 ianuarie 1918

M. C. G. Serviciul Siguran ei
(text prescurtat - n.n.)

Sfatul ării în şedin a de 23 c. (ianuarie 1918-n.n.) amânată inten ianat până la 24 c. ora 
10 a.m. când s-a declarat cu unanimitate Republica moldovenească Basarabeană democratică 
independentă. Directorii se numesc miniştri, deputa ii sunt inviolabili (cît de inviolabili erau 
deputa ii, vom vedea în capitolele următoare - n. n.)... La ora 11 s-au trecut trupele in revistă, 
apoi tedeum, defi larea şi recep ie cu notabili. După toasturile pentru m. s. d., pentru armată şi 
comandant au urmat toate pe fa ă: pentru alipirea la regat (sic!).

La 5 seara la teatru şezătoare [...] cu o conferin ă despre unire (sic!) cor, declama ie. A 
asistat Dl general Broşteanu...

După 12 în bufetul teatrului fruntaşi cu ofi eri superiori români au petrecut împreună 
până aproape de ziuă. S-a toastat numai pentru unire şi pentru România nouă (sic!)...

Şeful Serviciului      
Director      N. Drăgu escu

După cum vedem, guvernan ii români şi generalitetul afl at în zona de ocupa ie aveau două 
fe e,  îmblînd cu Dumnezeu pe limbă şi cu ucigă-l-crucea în gînd. Calul rîios degrabă şi-a găsit 
copacul scor os în teritoriul ocupat - acel cerc de „notabili” cu care istablişmentul militar român s-a 
ciorsăit în bufetul teatrului întreaga noapte din 24 spre 25 ianuarie. Strînsura de „notabili”, ieşită 
din „beciurile oamenilor de încredere”, unde se ascunseseră de frica bolşevicilor, s-a dus la teatru 
să prăznuiască ziua ”Independen ei” Republicii Moldoveneşti, dar au dughit (toastat) la bruderşaft 
cu ocupan ii pînă a doua zi diminea a, numai pentru „unire” şi „România Nouă”. Buni „fruntaşi” 
avea şi atunci sărmana noastră Moldovă!

Un act de vicleşug a însemnat şi declara ia himeră a Sfatului ării din 24 ianuarie 1918 
despre „independen a” Republicii Moldoveneşti, pus la cale de ocupan i împreună cu „fruntaşii” 
din Sfatul ării. Deputa ii, bucuroşi de sus inerea declara iei de către români, au votat-o în una-
nimitate. Mul i au fost vrăji i de cuvîntul independen ă şi nu-şi dăduseră sama atunci că şi aici e 
ascuns un truc şmecheresc al diriguitorilor de peste Prut. Nu de alta, dar fără acest act fă arnic nu 
putea fi  vorba de o alipire legală la România a unei ex-provincii ruseşti, care se proclamase de 
acum, mai înainte, republică autonomă în componen a Federa iei Ruse. Şiretenia românilor trebuia 
isprăvită cu „respectarea” normelor de jurisdic ie interna ională şi cu nişte tocmăgei pe urechile 
moldovenilor, cum că generalii români cu mare fast au ”sărbătorit” ziua independen ei Republicii 
Moldoveneşti. Acestea erau palavrele frumoase cu care guvernan ii şi generalii români şi-au astu-
pat goliciunea adevărului ruşinos. Adevărul ascuns însă era slut de tot. Satanic chiar!   

Secret

Delegatul Siguran ei Române pe lângă Cartierul General Rus

către

Domnul Ofi er de Siguran ă Kişinău

Marele Cartier General cu adresa N 6581 din 2 februarie curent ne face cunoscut că 
este informat că în Basarabia sunt formate mai multe comitete de evrei (to i acei care erau 
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contra românilor, erau numi i „bolşevici”, „evrei”, „streini” - n.n.) care fac propagandă prin 
popula ia Basarabeană pentru ca să nu primească alipirea Basarabiei la România căutând prin 
toate mijloacele a discredita ac iunea întreprinsă de noi în folosul fra ilor noştri din Republica 
Moldovenească (caz aproape excep ional, cînd în documentele Siguran ei republica noastră este 
numită pe nume - n. n.).

Comunicăndu-le cele spuse mai sus, vă rugăm a face minu ioase cercetări în toată 
Circumscrip ia Dvs spre a descoperi comitetele în cestiune, cum şi pe cei ce ar face în mod izolat 
astfel de propagandă semnalăndu-i Comandamentului respectiv după care ne ve i face cunoscut 
şi ne ve i comunica măsurile luate.

              
   Delegat   (iscălitură) 

       N 7336 din 3/II-918

*
 Fariseismul lui Iuda e o nimica toată fa ă de cel al românilor!.. Chipurile, sînte i ”liberi şi 

independen i”, dar ferească sfîntul, să crîcni i un cuvînt împotriva ocupa iei româneşti şi alipirii la 
România!

*
„Oastea română nu va obijdui pe nici un locuitor din Republica Moldovenească 

oricare ar fi  neamul şi credin a lui”...

Abia apăruseră mărşăluind pe străzile Chişinăului primele detaşamente de solda i români, 
iată că în urma lor rămâneau bătu i şi schilodi i zeci şi sute de orăşeni, numai pe motiv că ieşeau 
în stradă ca să-i vadă cum arătau la fa ă acei români “năzdrăvani”, care, din spusele ofi cialită ilor 
româneşti, veniseră „spre a restabili ordinea şi a asigura via a şi avutul tuturor locuitorilor din 
Basarabia”.   

               
          
           
        . . . 25
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16/1-18 

*
Solda ii din patrulele de noapte vînau trecători întîrzia i  pe care, mai întîi, îi onorau cu o 

mamă de bătaie, apoi îi cură eau de bani şi de tot ce aveau de pre  asupra lor. Acesta era un ritual 
obligatoriu la români şi se numea “perchezi ie corporală”.

“Astă noapte pe la orele 11.50 pe când mă duceam spre casă, am fost oprit pe strada 
Pavlov de către 4 militari români... Au început a mă perchezi iona peste tot corpul şi luăndu-mi 
din buzunar tot ce aveam asupra mea - 25 lei româneşti, 25 ruble, un paşaport al meu, un ceas de 
buzunar de nichel... aplicăndu-mi şi câteva lovituri în cap, aşa că a început a-mi curge sânge...” 

(Din jaloba cetă eanului Leib Zorman, cîntăre  de profesie, locatar de pe str. Botezata N 8, Chişinău.)

*
La 30 ianuarie, diminea a, Feodosia Colesnic, stăpîna casei din str. Ivanovscaia nr. 2, după o 

noapte nedormită alerga într-un sufl et plîngînd spre Comisariatul Pie ei Chişinău să caute dreptate: 
în ajun, pe la orele nouă şi jumătate seara, pe cînd bărbatul ei Ion Colesnic, după ce terminase nişte 
afaceri, treaz şi răzghit de foame, se întorcea grăbit spre casă, pe strada Kiliiscaia, col  cu Alexan-
dru cel Bun, îi ieşi înainte o patrulă soldă ească care circula pe acea stradă l-a oprit şi “fără să-l 
întrebe cine este, de unde vine şi unde se duce, l-a lovit cu patul armei în piept, din care lovitură 
a căzut jos... în urmă l-a buzunărit, luăndu-i portmoneaua cu 300 ruble bani Romanov”...

 (Din jaloba Feodosiei Colesnic, Dosarul N 13 al Prefecturii oraşului Chişinău). 
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La 20 februarie 1918, tot de o patrulă soldă ească, a fost jefuit studentul Şloima Idelman, 
luîndu-i portofelul cu documente personale şi banii ce-i avea, în sumă de 42 ruble.
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(Curtea Mar ială a Diviziei I Cavalerie, Dosarul N 179, anul 1918)

*
O vînătoare spectaculoasă contra „răufăcătorilor” şi „răugînditorilor”.

Războirea regimului militar de ocupa ie contra societă ii civile în „zona de opera iuni mili-
tare” începuse cu dezlăn uirea unei spectaculoase vînători cu arme de foc, de propor ii îngrozitoare, 
contra „ indivizilor streini de neam ” şi a tuturor moldovenilor ce nu-i vedeau cu ochi buni pe 
ocupan i. Printre miile de victime, lovite mortal de “vînătorii” regă eni, se afl au si deputa i ai par-
lamentului Republicii Moldoveneşti (Sfatul ării).

Autorită ile militare, doar peste cîteva zile după ocuparea Chişinăului, s-au răfuit crunt cu 
participan ii la Congresul ăranilor (19-22 ianuarie 1918) din cauza că de la tribuna lui delega ii, 
indigna i de agresiunea românilor, au protestat împotriva ocupan ilor. Comandamentul român a 
întrodus în sala Congresului o unitate de solda i înarma i cu mitraliere. Membrii prezidiului şi 
vreo cî iva activişti din sală au fost aresta i şi duşi la puşcărie. Peste pu in timp, s-a constatat că 
aresta ii (printre ei şi deputa ii  Sfatului ării - V. Rudiev, V. Prahni chi, T. Cotoros, I. Pan îri, P. 
Ciumacenco) – au fost împuşca i.

După acest masacru înfi orător, Şeful Centrului de Siguran ă Kişinău, Nicolae Drăgu escu, 
într-un raport expediat şefi lor săi de la Iaşi, şe tînguia că în urma acestei opera iuni a militarilor au 
fost prea pu ine victime, căci, „după arestarea preşedintelui congresului, ceilal i vinova i au căutat 
să se ascundă” şi în aşa fel au fost scăpa i mul i duşmani primejdioşi. 

N29 918 Ianuarie 26

Raport
(fragment)

…12) S.C. raportează că românii de aici consideră ca o greşală de procedură a autorită ilor 
noastre militare felul cum s-a încercat a se face ordine în Congresul ăranilor moldoveni. Se 
spune că după lista oratorilor se putea şti numele celor care au vorbit contra armatei şi delegatu-
lui nostru şi aceia trebuiau aresta i imediat.
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După arestarea preşedintelui ceilal i vinova i au căutat să se ascundă, iar deputatul  
[...indiscifrabil]  cel mai potrivnic în contra noastră se afi rmă că ar fi  fugit la Akerman, iar Ci-
umadef tot atît de primejdios se crede că s-ar fi  ascuns în acest oraş….

(Iscălit:  Şeful Centrului de Siguran ă Kişinău Nicolae Drăgu escu)

Şeful Siguran ei clocotea de mînie şi mai avea un motiv: această opera iune a fost isprăvită 
de către militari fără participarea securiştilor şi că ştirea despre omorul deputa ilor imediat s-a 
răspîndit nu numai între legislatorii moldoveni, dar şi în întreaga Europă. Chipurile, nu ştiau 
neghiobii a săvîrşi omoruri în taină...

Generalii români însă nu aveau nevoie de „conspira ie”. Pentru ei mai vajnic era cît mai 
repede să răspîndească în rîndurile popula iei sentimentul groazei de ocupan i şi astfel mai uşor să 
potolească spiritele răzvrătite.

Ororile ocupa ioniste româneşti au pătruns şi în cazarmele ostăşeşti ale Regimentului 
Moldovenesc (М  ). Comandamentul for elor de ocupa ie, avînd destulă informa ie 
despre tulburările revolu ionare şi sentimentele vădit antiocupa ioniste, antiromâneşti în rîndurile 
solda ilor moldoveni, urmărea cu mare îngrijorare procesul de constituire a armatei na ionale a Re-
publicii Moldoveneşti. Căuta motive pentru a înscena un spectacol de largă rezonan ă în rîndurile 
opiniei publice pentru a le băga frica-n oase unită ilor militare din localitate. Acest motiv ocupan ii 
l-au găsit în grabă. În una din companiile Regimentului Moldovenesc avu loc un confl ict între 
cî iva solda i şi comandantul companiei (un caz disciplinar de nesupunere ordinului comandantu-
lui), chestie internă ce trebuia rezolvată în regiment fără amestecul cuiva din afară. Însă coman-
damentul român a hotărît prin reprezentan ii săi să se implice în acest incident. La fa a locului au 
fost chemate imediat cîteva batalioane de solda i români înarma i. Deoarece în timpul interogării 
vinova ii n-au fost pîrî i de solda ii martori, întreaga companie a fost arestată şi dusă sub convoi 
în curtea Seminarului duhovnicesc din str. Gogol, col  cu Alexandrovscaia. Acolo, fi ind aliniată, 
fi ecare al cincilea soldat a fost scos din rînd - în total 17 persoane, care imediat au fost puse la zid. 
Strigătele victimelor: „Noi nu suntem vinova i!” au fost curmate de împuşcăturile unui pluton de 
solda i români, pregătit special pentru acest masacru. La ordinul unui ofi er român, la sînge rece, 
călăii au tras focuri de arme în feciorii acestui plai, afl a i în serviciul militar. Fără nici o judecată, 
victimele neavînd nici o vină...

To i basarabenii „răuvoitori”, care ca prin minune scăpau de glon ii conquistadorilor 
dîmbovi eni, erau băga i cu nemiluita în puşcării sau trimişi la munci sîlnice de ocnă, de unde nu 
se mai întorceau niciodată.

„…Rog autoriza i-mă să vă trimit pentru internare pe agitatori şi bolşevişti din Chişinău. 
Sunt mai multe sute”. (Din telegrama Şefului CSK, nr. 180 din 3 februarie, către serviciul Siguran ei al Marelui 

Cartier General).

„Mai multe sute ”... Asta cam cî i? Un eşalon sau două? Aici nu e vorba de o sută-două, 
ci „de mai multe sute ”... Nici nu i-au socotit măcar. Să fi e oare întreg oraşul populat de „agitatori 
bolşevici”? Sau poate întreaga republică?

Acest rezultat căpcăunii de la Siguran ă l-au ob inut doar în cele 2 săptămîni de activitate, 
şi numai în raza oraşului Chişinău. Să ne imaginăm acum care era statistica victimelor la scară 
na ională şi pe întreaga perioadă de ocupa ie. „Bravo, băie i!... Încă pu ină osteneală şi mult rîvnita 
dolean ă a românilor – „Noi vrem Basarabia fără basarabeni”- va fi  tradusă în via ă...

Ce suferin e îndurau de inu ii în aresturile şi puşcăriile din localitate ştia numai bunul Dum-
nezeu şi călăii acelor închisori.

„În arestul acestui serviciu zilnic sunt inu i până se pronun ă măsura luată contra lor 
mul i acuza i pentru diferite motive. Mul i din ei sunt lipsi i cu totul de mijloace, iar al ii în 
interesul cercetărilor sunt opri i a veni în contact cu persoane de afară care le-ar aduce de mân-
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care. Astfel fi ind, în onoare Vă rog să binevoi i a ne răspunde cine şi din ce fonduri să se facă 
cheltuielile cu hrana aresta ilor, căci unii din ei au stat cîte 2-3 zile nemânca i”.

(Scrisoarea lui Nicolae Drăgu escu către şeful Comenduirii militare a or. Chişinău, maiorul Boierescu, nr. 54 

din 27 ianuarie 1918).

Mai mult de 2-3 zile de inu ii nu rezistau la torturile călăilor din locurile de deten ii ale 
Siguran ei, de aceea securiştilor numai după cîteva săptămîni „de muncă” încordată le trăsni prin 
cap ideea că de inu ii trebuiau hrăni i…

Bătăile şi schingiuirile în aresturi erau atît de sălbatice, încît se îngrozea lumea din stradă 
la auzul ipetelor celor tortura i. 
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Secret 
3/IX-918 ora 10 seara

Notă

Am onoare a raporta că plutonierul jandarmilor însărcina i cu paza arestului Prefectu-
rii de Poli ie în seara de 3/IX-918 între orele 8 şi 9 a bătut grav, lovind şi cu picioarele pe una 
dintre de inute, ceea ce a făcut o rea impresie asupra persoanelor streine de poli ie ce se găseau 
în curtea Prefecturii de Poli ie şi asupra altor persoane care în stradă stăteau pe lângă ziduri şi 
ascultau ipetele de inutei; iar prezenta notă mă simt obligat a înainta deoarece am citit undeva 
o lege, că fără ordin de sus, paznicii gardieni ai aresturilor nu au dreptul a intra în celulele 
aresta ilor în timpul nop ii şi cu atât mai pu in în celula femeilor de inute...

Agentul special de serviciu

*
Extras din „Raportul subcomisiunii de anchetă parlamentară a jude ului Cahul”…

... Cele mai multe plângeri ce ni s-au adus în tot cursul anchetei noastre au fost în contra 
administra iei şi mai ales în contra jandarmeriei şi a agen ilor de la Siguran ă...

În peti iile N 11-37 se văd consemnate o mul ime de plângeri: unele în contra personalului 
poli ienesc, altele în contra subprefecturii şi primarului şi altele în contra jandarmului, unii 
comi ând fa ă de locuitori abuz de putere, al ii violen e, al ii luând mită sau comi ând excrocherii.

Declara iile 38-46 ilustrează în de ajuns siluirile şi violen ele comise de poli ai, de 
subprefec i, primari etc.

Acei însă care au trecut orice limită în săvârşirea acestor siluiri şi violen e sunt jandarmii 
şi agen ii de siguran ă. În declara iile de la N 47-75 se văd consemnate o mul ime de plângeri 
ale locuitorilor din jude ul Cahul în contra jandarmilor, iar în declara iunile N 76-94 se văd 
consemnate altele de violen ă (bătăi, schingiuiri) săvârşite de agen ii de la siguran ă asupra o 
mul ime de locuitori basarabeni.

Atrag în special aten ia asupra plângerilor — declara iile N 50, 60, 68 şi 69 relativ 
la actele de sălbâtăcie ale jandarmilor care au bătut oameni şi siluit femei precum şi asupra 
declara iilor 76-85 şi 91-94 în care se văd consemnate bătăile, schingiuirile suferite de mul i 
locuitori la Siguran ă.

Atrag serioasă aten ie în special asupra mărturisirilor făcute de proprietarul localului 
siguran ei care locuieşte chiar în curtea localului şi care a văzut multe fapte din cele petrecute 
la Brigada de Siguran ă...

In adevăr proprietarul Alexe Ignat Enciu declară că siguran a ca mijloace de tortură 
folosea între altele: lega pe oameni de mâni şi-i întorcea cu fa a înspre perete şi discărca focuri 
de revolvere ca să-i intimideze. Alt sistem: le punea un bă  sub genunchi şi culca i la pământ 
li lega mânile făcăndu-i ghem şi apoi îi bătea ca pe o minge. Alt sistem: îi strângea de testicule 
ca să le producă dureri îngrozitoare. Pe un de inut l-au bătut o noapte întreagă într-o odae a 
siguran ei şi apoi l-au scos, i-au legat coatele şi dus cu trăsura nu se ştie unde. Numele lui este 
Cuprian Casinov din comuna Goteşti.

După mărturisirile celor bătu i şi tortura i, cei care săvârşeau aceste acte de sălbâtăcie 
erau şeful Siguran ei Cahul Apostolescu şi agentul lui Ştefănescu la care se asocia şi Costea 
Rus  un agent al Siguran ei care conta la Corpul 5 de armată. Deasemenea şi fostul şef al 
Siguran ei din târguşorul Leova Constantinescu precum şi agentul lui Dalmaschi.

Atragem aten ia asupra plângerii consemnată în peti ia N 95 şi care ne-a fost făcută de 
Dna Maria Basiodovscaia, domiciliată în or. Cahul al cărei so  doctorul Lau ian Basiodovschi 
a fost expulsat peste Nistru sub învinuirea că ar fi  fost duşman guvernului român. So ia cere 
reabilitarea bărbatului ei, care n-a făcut nici odată politică şi a îndeplinit serviciul său în mod 
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conştiincios fa ă de popula ie servind neîntrerupt atât în calitate de medic orăşenesc cât şi ca şef 
al spitalului din localitate timp de 17 ani...

Raportor P. Bujor”

Pagină din Raportul senatorului P. Bujor
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Cînd un jandarm român din greşală sau în temeiul unor bănuieli nu prea serioase a fost 
re inut şi adus la Siguran ă, securiştii l-au „cercetat” pe compatriotul lor regă ean într-o manieră atît 
de românească, încît însuşi pretorul Diviziei XI, colonelul Bălănescu, nu-şi găsea loc de indignare, 
prevenindu-1 pe şeful Siguran ei, N. Drăgu escu, că nu îi va ierta acest caz. Bălănescu în aceeaşi zi 
(3 februarie 1918) a trimis un adjutant al său să-i familiarizeze pe securişti cu Ordinul Circular N 
3250 din 17 mai 1917 al şefului Statului Major General al Armatei, Chiri escu, în care se ordona: 
”Bătaia, lovirea sau insulta jandarmilor de orice grad, este absolut interzisă.”

Cazul pomenit mai sus despre aplicarea bătăii unui jandarm român ne face să ne imaginăm 
mai bine cum erau atunci trata i de Siguran ă ceilal i aresta i, compatrio ii noştri lipsi i de orice 
protec ie şi apărare.

Într-o notă a Siguran ei din 9 februarie 1918 e pomenit faptul că „evreii din localitate au 
făcut o plângere marelui Rabin din Londra spunându-i că evreii din Kişinău şi din întreaga 
Basarabie sunt maltrata i, judeca i şi condamna i la moarte fără nici o vină de autorită ile 
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militare şi roagă rabinul ca guvernul englez să intervină pe lângă cel român ca să se înceteze 
persecu iile şi executările... ”

Cînd aresturile şi închisorile au fost umplute ”cu ochi”, ocupan ii au pus la cale încă o 
campanie satanică, tot de propor ii uriaşe — expulzarea din ară a cetă enilor (deportările for ate 
peste Nistru). Deciziile de expulzare se luau la repezeală, în baza unor informa ii neverifi cate cum 
că cetă eanul cutare sau cutare ar nutri sentimente antiromânesti, e  „răuvoitor”, „bolşevic”, „jidan” 
ş. a. m. d.

Alături de deportările masive peste Nistru, Siguran a mai practica pe scară largă si deportări... 
la fundul Nistrului. Avea ea multe alte metode tăinuite de trecere în nefi in ă a “duşmanilor” regi-
mului de ocupa ie.

Securiştii au avut grijă să-şi măture unele urme criminale. S-au observat şi semne mai 
proaspete de extrac ie de documente (probabil „pipărate”!) din dosare şi după ce au fost cusute şi 
paginate de arhivişti în perioada sovietică. E vădit că în arhivele ării au lucrat „faimoşi savan i”, 
alde Mihai Ghimpu, căci şi în „clipuri” la TV îl puteai vedea „cu nevoia sa ştiin ifi că” cum îl purta 
bludul prin arhive cu dosarele subsuoară...

Siguran a avea un dosar special, în care erau concentrate materialele vizînd executările şi 
expulzările peste Nistru. Nu era deloc întîmplător faptul că o bună parte din ”expulza i” a nimerit 
în listele celor executa i. Cu o piatră de gît victemele de vii erau aruncate în rîu. În aşteptarea unei 
inspec ii dosarul a fost solicitat de către şeful comenduirii, maiorul Boierescu, iar apoi  a dispărut 
fără urmă. Însă în documentele Siguran ei s-au păstrat nişte codi e pîrîtoare...

Adeverin ă
Am primit pentru domnul maior Boerescu dosarul actelor celor executa i care con in 127 

(o sută două zeci şi şapte) fi le şi un tablou nominal de cei trecu i peste Nistru şi cei executa i.

Batalionul de asalt      Smărăndescu

11 februarie 1918     
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11 / II – 918
Domnule Drăgu escu

Vă rog foarte mult da im dosare executărilor şi expulzărilor împreună cu toată 
coresponden a ce nu ar fi  cusută acolo pentru al aranja cu Dl Maior cum trebuie cusut, precum 
şi tabloul de executa i şi expulza i întocmit de Dv. pentru a fi  în regulă la o eventuală inspec ie.

Vă mul umesc
(iscălitura)

*
În Dosarul N298 relativ la Cogan-Bernştein, ini iat de CSK, se afl ă un text tipărit  cu litere 

tipografi ce, în care se povesteşte cu multe amănunte despre evenimentele  ce au avut loc în orăşelul 
Edine  imediat după sosirea aici a trupelor militare ocupa ioniste româneşti. Din dosar nu e clară 
atribu ia acestei informa ii la ”vina” inculpa ilor, însă în ea se descrie fapte reale privind nelegi-
uirile şi crimele săvîrşite de ocupan i în această localitate. În continuare reproducem textul pomenit 
cu unele prescurtări (în original, fără a-l traduce din ruseşte).
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*
Iată încă un document foarte grăitor, mărturisindu-ne despre degradarea morală şi obscu-

rantismul medieval al personalului din administra ia militară ocupa ionistă:

Ordin
”Popula ia din Edine  trebuie să-i salute pe ofi erii români în felul următor:
1. Fiecare trecător trebuie să se oprească, să se întoarcă cu fa a spre ofi eri, să le zîmbească 

amabil şi să-şi scoată repede şapca din cap, făcînd o plecăciune pînâ la pămînt.
2. Pentru a învă a popula ia să execute cu stricte e ordinul de fa ă, pe străzile oraşului 

va fi  purtat la diferite ore chipiul meu şi to i sunt obliga i să-l salute, conform punctului 1 al 
ordinului de fa ă.

Comandantul garnizoanei Edine ,    Căpitan Dumitriu

Şeful poli iei                      Elifterescu 

p/preşedintele administra iei              Vulpe”

(Din cartea  ”Călăii” de Henri Barbusse)

*
Regimul de ocupa ie din Basarabia era atît de sălbatic încît chiar şi unii profi tori ai „unirii”, 

cum au fost Constantin Stere, Pan (tilimon) Halipa şi al i stîlpi de sprijin ai acestui act criminal, stînd 
de acum cu fundurile înşurubate foarte comod în fotolii moi de deputa i şi miniştri în România mare, 
nici ei nu găseau cuvinte de indignare pentru a caracteriza modul în care era condusă Basarabia...

„Din nenorocire, SIRE, de 6 ani Basarabia este cîrmuită într-un fel, în care nu pot fi  
cîrmuite astăzi nici coloniile negre din Africa... Fa ă de o birocra ie atotputernică, iresponsabilă, 
necontrolată şi necontrolabilă, în lipsa de institu ii de autonomie locală şi de libertă i cetă eneşti, 
o popula ie lipsită de orice drept şi de orice mijloc de apărare legală e fatal lăsată pradă celei 
mai grozave impilări şi opresiuni, care fac cu putin ă despueri, bătăi şi schingiuiri zilnice, dar ca 
pînă şi asasinatele ofi ciale să rămînă fără sanc iuni!” (Din Memorandumul din iulie 1924 al unui 
grup de senatori şi deputa i basarabeni ai parlamentului român către Regele României Ferdinand I).

„Ocara”  trădătorilor, făptaşi ai unirii, la adresa regimului ocupa ionist românesc din Basara-
bia, de fapt, a fost una silită şi foarte întîrziată. „Apărătorii” intereselor basarabenilor din parlamen-
tul român se treziseră prea tîrziu, cînd de acum vuia întreaga Europă pe sama teroarei şi crimelor 
bestiale ale ocupan ilor contra popula iei băştinaşe. Pînă la apari ia memorandumului deputa ilor 
basarabeni, pomenit mai sus, republica cotropită suferise cîteva valuri de represiuni barbare în 
masă: în legătură cu răscoala din Bender şi după răscoala ăranilor din jude ul Hotin şi Tatarbunar.

În comunicatul ofi cial al autorită ilor militare româneşti cu privire la evenimentele din zona 
Hotinului se men iona: „Răscoala din regiune a fost înăbuşită; au fost distruse şapte sate, sînt 
500 de mor i... Represaliile continuă. ” In urma represaliilor în satele din nordul republicii numărul 
ăranilor ucişi a depăşit cifra de 11 mii de oameni. Aceste date le afl ăm  şi în cartea „Călăii” a vesti-

tului scriitor şi activist eminent al vie ii publice din Fran a, Henri Barbusse care, alături de numeroşi 
al i reprezentan i de vază ai intelectualită ii din ările europene, Uniunea Sovietică, SUA (scriitori, 
publicişti, politicieni, jurişti, oameni de ştiin ă) a condamnat cu vehemen ă actele de vandalism 
şi omorurile în masă, comise de ocupan ii români în teritoriul moldovenesc. Afl at în componen a 
unei comisii speciale de anchetă, trimisă de forurile obşteşti europene pentru drepturile omului în 
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Basarabia pentru a cerceta situa ia la fa a locului, scriitorul francez a adunat împreună cu colegii 
săi din comisia de anchetă un monton de mărturii - fapte îngrozitoare despre crimele şi compor-
tamentul sălbatic al soldă imii şi func ionarilor administra iei ocupa ioniste româneşti fa ă de 
popula ia băştinaşă. Iată doar cîteva secven e...

În satul Nedobou i, (jud. Hotin), în ziua de 10 ianuarie 1919, a apărut un detaşament de 
solda i români, înfuria i din cauza că fuseseră respinşi de răscula ii din Hotin. „Mai întîi, solda ii 
români au incendiat 8 case în diferite col uri de sat. Locuitorilor li s-a interzis să stingă focul. 
Ei au împuşcat pe loc 53 de ărani a căror listă e anexată la protocol. Printre cei împuşca i se 
afl au trei femei şi un copil de 12 ani. Cî iva ărani, printre care două femei, au fost răni i... 
In familia Batamaniuc au fost omorî i mama, o fată de 20 de ani şi un băiat de 12 ani. O fată 
de 15 ani a fost rănită. Micu ul Nicolai Batamaniuc a fost tîrît afară în curte şi împuşcat. Ilie 
Batamaniuc, care izbutise să se răscumpere cu 50 lei, a fost şi el a doua zi prins şi hăcuit cu 
săbiile; numai bucă ică cu bucă ică i s-a putut apoi reconstitui trupul ca să fi e înmormîntat...”

„La 21 ianuarie 1919, compania a 3-a din regimentul 8 infanterie română a organizat 
în tîrguşorul Briceni o serată de dans. Comandantul garnizoanei, maiorul Constantinescu, 
văzînd că popula ia refuză să iee parte la serată, a ordonat patrulelor să aducă cu sila femei şi 
fete. Amenin îndu-le cu revolverul şi cravaşa, maiorul le-a silit să danseze cu solda ii şi agen ii 
de poli ie. Părin ii fetelor au venit să roage cu lacrimi în ochi ca să le dee drumul acasă copile-
lor. Dar, în ciuda rugămintelor, fetele au fost duse la locuin a căpitanului Dumitrescu, unde 
au fost siluite de o ceată de subofi eri be i. Feti a Reizen, în vîrstă de 14 ani, a murit a doua zi 
la spital de hemoragie internă. Ana Kiriliuc, în vîrstă de 18 ani, s-a sinucis o săptămînă mai 
tîrziu, văzînd că s-a molipsit de o boală venerică... ”

„La 15 şi 16 septembrie 1924 s-au răsculat ăranii din raioanele Akerman şi Ismail. 
Răscoala a cuprins şi Tatarbunarul... satele Nicolaevca, Trubaiovca şi alte cătune...

Represaliile au început fără zăbavă şi au fost crunte. La Tatarbunar au fost arse 69 de 
case; 80 de ărani au fost ucişi în curtea bisericii şi al i 200 - pe uli e. În regiune au fost omorî i 
2000 de ărani, 1000 au fost aresta i, zeci de sate au fost şterse de pe fa a pămîntului...”.

După cum mărturisesc materialele comisiei de anchetă, cel mai îndrăgit mijloc de a scoate 
informa ii din aresta i era tortura. „Siguran a torturează femei şi fete. So iile sînt torturate în 
prezenta so ilor, so ii în văzul so iilor. Oamenii sînt bătu i cu verigi de fer îmbrăcate în înveliş 
de cauciuc, pînă le îşneşte sîngele din urechi; li se vîră ace sub limbă, li se înfi g sub unghii 
bolduri înroşite în foc. Femeilor li se întroduc verigi încinse de metal în organele genitale...” 
(Citate din cartea „Călăii” de Henri Barbusse, traducere de A.Cozmescu, Chişinău 1958.) Edi ia 
a fost retrasă din biblioteci şi anihilată de autorită ile românofi le din republică. 

Chiar de la bun început autorul căr ii „Călăii” declară categoric că misiunea comisiei de 
anchetă „a fost îndeplinită conştiincios şi nepărtinitor, fără nici o idee preconcepută, care ar 
fi  putut infl uen a caracterul obiectiv al anchetei.”

În continuare prezentăm şi cîteva pagini în fotocopii de pe originalul textului (tradus în 
moldoveneşte) al edi iei dispărute.
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Să ne ierte cititorul abuzul de citate. Am făcut acest lucru cu bună ştiin ă, cunoscînd prea 
bine că altă posibilitate de a se informa despre adevărul din cartea dispărută nu există.

E cu neputin ă a înşira aici toate crimele săvîrşite de ocupan ii români în teritoriul RDM. 
Sînt doar nişte selectări par iale pentru a ne imagina cît de oribile au fost suferin ele poporului 
moldovenesc sub jugul ocupa ionist al României regale şi cît de fariseice şi gre oase pe funda-
lul acestora sînt declara iile guvernan ilor de ieri şi de azi ai ării vecine cu privire la aşa zisa 
unire de la 1918. Iar culmea absurdului şi atitudinii ignorante a clasei politice româneş ti la etapa 
contemporană fa a de fi in a de neam şi statalitatea moldovenilor a marcat-o actualul preşedinte al 
României Claus Iohannis prin emiterea Decretului nr. 330 din 27 martie 2017 privind declararea 
zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbatoare na ională.

E o adevărată diversiune contra Republicii Moldova. Şi prin acest act duşmanos ării noastre 
şeful statului vecin a confi rmat o dată în plus un fapt vădit: nici după integrarea României în UE 
guvernan ii ei nu şi-au lepădat năbădăiele expansioniste colonizatoare de altă dată în rela iile cu 
Republica Moldova. 

De matrapazlîcurile antimoldoveneşti ale excentricului Traian Băsescu, ex-preşedinte al 
Romăniei, nici nu mai vorbim...
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5. Cu pîne şi sare sau….
cu  puşti şi topoare?

Apari ia armatei române în teritoriul moldovenesc din stînga Prutului, după cum şi se aş-
tepta, a provocat un val puternic de indignare în rîndurile popula iei locale şi o împotrivire îndîrjită 
contra ocupan ilor.
 Militariştii români, fi ind turmenta i de-a binelea de ideologia grandromânească pretutin-
denistă, trecînd Prutul, credeau, probabil, că locuitorii ării noastre îi vor întîlni cu pîne şi sare şi 
că îşi vor rupe bocancii tot dansînd hore ale „unirii” şi „fră iei” cu „românii de pe ălalt mal”. Însă 
socoteala de acasă nicicacum nu se potrivea cu cea de la tîrg. În plin tîrg agresorii au avut destule 
motive să se convingă că între moldoveni şi români este o mare razni ă. Au sim it-o pe pielea lor 
proprie...

“Aici este o situa ie de temut, chiar astă noapte ne-am culcat foarte atent fără să ne dezbră-
căm” - scria comisarul D.C. Popescu în depeşa sa din 29 ianuarie 1918 către şeful lui de la Chişinău 
N. Drăgu escu.

Un şuvoi nemărginit de scrisori, note ale agen ilor şi informatorilor, telegrame, rapoarte 
– toate vizînd situa ia operativă din Republica Moldovenească – se scurgeau zilnic din centrele 
de siguran ă din zona de ocupa ie spre organele de vîrf ale Siguran ei. Şi în toate chiftea aceeaşi 
terminologie: “nelinişte», „revoltă”, „răzvrătire antiromânească”. De acolo înapoi curgea un puhoi 
tot atît de năvalnic de directive şi documente de răspuns, în aceeaşi măsură sărăcăcioase în varietă i 
lexicale: “să se facă cercetări”, “urmăriri”, “arestări”…

 În continuare expunem doar o mică părticică din volumul colosal de documente de acest 
gen din fondurile de arhivă ale Centrului de Siguran ă Kişinău. 

În telegrama cifrată N 101 din 30 ianuarie 1918 Centrul de Siguran ă Kişinău (CSK) informa 
Seviciul Siguran ei al Marelui Cartier General (MCG), Comandamentul Corpului 6 Armată şi al 
Diviziei XI despre faptul că un grup de ărani din satul [Ghinea?] dintre aceştia pomenindu-i per-
sonal pe Taranovski, Ignat Feşcov, Iacob Bîrcă, Gheorghe Popa, Andrei Bunescu ş.a., „înarma i 
cu puşti şi topoare, la ocuparea Chişinăului de trupele române... după îndemnul preotului au 
pornit la Chişinău să lupte contra românilor”.

În rapoartele informative NN 16 şi 29 din 26 ianuarie 1918 ale Şefului CSK Nicolae 
Drăgu escu expediate pe adresa Direc iunii Poli iei şi Siguran ei Generale a Ministerului de Interne 
al României se men iona, printre altele, că:

„...Cu ocazia trecerii unui aeroplan român în timpul când se aştepta intrarea armatei 
române în Basarabia s-a văzut cum to i locuitorii trăgeau din arme din cur ile lor.

….foarte mul i ofi eri şi solda i ruşi majoritatea bolşevici pleacă din Chişinău fi ind tre-
cu i în Rusia, unde se alipesc la grupul bolşevicilor luptând contra armatei noastre. Printre 
aceştia sunt mul i români basarabeni care se servesc de acte ruseşti false arătând că sunt din 
interiorul Rusiei….  
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...solda i moldoveni ar fi  inut o conferin ă în cazarmă discutând contra dnului General 
Broşteanu, care după afi rma ia lor ar fi  stăruit să ocupe Basarabia. Numi ii ar fi  hotărât să 
omoare pe dl General.

... În noaptea de 23 c. (ianuarie 1918 - n. n.) ar fi  plecat din Chişinău cam vreo 50 căru e 
cu solda i şi ofi eri moldoveni luând drumul spre Bender spre a lupta contra trupelor române.

... In inutul Băl ilor domneşte o mare fi erbere şi răzvrătire între ărani contra întrării ar-
matelor române în Basarabia... maximaliştii ar fi  reuşit să îi înarmeze pe ărani, îndemnându-i 
să lupte pentru apărarea drepturilor câştigate prin revolu ie. Ei văd în armata noastră o unealtă 
a burgheziei şi aristocra iei româneşti, iar persoanele cu răspundere din Sfatul ării sunt preo-
cupate de afl area unui mijloc spre a cru a o ciocnire între ărani şi armata românească.

...În comuna Chiperceni ăranii au început să devasteze moşiile proprietarilor şi se agită 
contra armatei române... 

… În ziua de 19 ianuarie în comunele din împrejurimile Bucovă ului s-au văzut grupuri 
de ărani câte 10-15, îmbrăca i (ca) militari ruşi dând arme popula iei şî îndemnînd-o la revoltă. 
Informa ia ar fi  confi rmată de o scrisoare trimisă de tânărul […] din Bucovă  tatălui său în 
Kişinău. 

….În Kişinău se găsea ca şef al garnizoanei pe timpul bolşevicilor un anume […] avînd 
ca ajutor pe Cabac, iar preşedintele mişcării era Voicu Perper. În ziua de 7 ianuarie numi ii în 
fruntea unui grup de bolşevici au plecat spre satul Străjeni (Străşeni-n.n.) în scopul de a încerca 
pe ărani a-i convinge să lupte contra întrării armatei române.

...Agentul L.G. raportează că în Kişinău există un comitet de evrei ce luptă pentru răspîn-
direa propagandei contra alipirii Basarabiei la România. Se zice că în acest scop s-ar fi  adunat 
însemnate sume de bani şi s-a hotărât scoaterea unei gazete la Odesa pe care să o întroducă în 
popula ia de aci.

*
 „Suntem informa i că între Dubăsari, Grigoriopol şi Tiraspol bolşeviştii ar concentra 
trupe şi înrolează tineri români basarabeni, pe care îi trece pe la  Dubăsari. Cu aceştia vor să 
atace trupele noastre şi să provoace o răscoală în Basarabia voind să arăte că şi românii din 
Basarabia sunt contra noastră”.
 (Din telegrama Serviciului Siguran ei al Marelui Cartier General către Divizia XI, nr. 6336 din 25 
ianuarie 1918).

*
 Dlui Şef al Siguran ei MCG       1918 ianuarie 26

    Loco
      Referat

    Am onoarea a vă înainta pe indivizii: Petrache Midrigan, Matei Gheorghe şi Trahenberg 
Vladimir – to i din comuna  Costiujeni dinspre-urmă cu un proces verbal din care se constată că 
Petrache Midrigan în calitate de preşedinte al comitetului bolşevist de acolo a ridicat în noaptea 
de 6-7 ianuarie tot personalul ofi ciului din Costiujeni şi a venit la Kişinău spre a le da arme să 
lupte contra românilor.

Matei Gheorghe e vinovat prin faptul că în calitate de secretar al clubului bolşevist a 
îndemnat şi a contribuit la înarmarea locuitorilor şi Trahtenberg Vladimir se învinovă eşte de 
faptul că era un înfocat propagandist de idei bolşeviste luând parte la înarmarea din ziua de 6-7 
ianuarie.

 Vă rog să binevoi i a dispune.

S.Comisar         Bălănescu
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27 ianuarie 918
Notă

Am fort informat că Catărău şi Cotovski se afl ă în prezent în tîrguşorul Dubăsar de-
parte de Chişinău ca 30 de verste. În sus numitul târguşor a făcut un centru de arme făcând 
propagandă şi înarmând popula ia din tîrguşor şi satele învecinate contra României. To i solda ii 
sunt înarma i iar cei care refuză armele sunt trimişi înapoi la Chişinău.

*
N 37

  27 ianuarie 1918

M.C.G. (Marele Cartier General-n.n.) Serviciul Siguran ei
Am onoarea a vă raporta că în urma informa iunilor ce avem, la Acherman bolşevişti 

îngrămădesc trupe spre a ine piept armatelor române.

*
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*
Telegramă în proces de cifrare. 
Sus la stînga: semne, mărturisindu-ne că ocupan ii au rechizi ionat (jefuit) tot ce le-a căzut 

sub mînă, inclusiv şi hîrtiile ştampilate din institu iile statale.
Con inutul telegramei:

 N 48   27/1 .  918
Serviciul Siguran ei M.C.G.

Suntem informa i că în inuturile Orheiului din cauza că la biserici şi la şcoli se citeşte 
româneşte s-a pornit ura contra preo ilor şi învă ătorilor, care părăsesc satele şi se refugiază în 
cele cu armată…

Şeful Serviciului   
Director –      N.Drăgu escu

*
„... În satul Vărzăreşti e un centru important bolşevist care a trimis la 23 ianuarie în satul 

Zubreşti 10 cavalerişti care au făcut agita ie pentru răscoala contra românilor... mai fac agita ie 
şi în satele Voinova, Chiriaca şi Recea”. (Din Raportul CSK, N 49 din 27 ianuarie 1918 către Serviciul Sigu-

ran ei al Marelui Cartier General).

*
„...În satul Soroceni căpitanul Andronache recrutează tineri basarabeni cărora le dă 

cai şi arme spre a forma un regiment de cavalerie”. (Din scrisoarea CSK N 71 din 27 ianuarie 1918 către 

Corpul 6 Armată).

*
 „… Prin satele din jurul Kişinăului, la o distan ă de 20-30 verste au fost văzu i patrule 
de bolşevişti călări, compuse din 8 pânâ la 10 persoane. Aceştea umblau prin sate şi anun au 
popula ia să fi e gata că în curînd se va face răscoală contra românilor spre a-i goni din Basa-
rabia, având din belşug arme şi muni iuni ascunse …”. (Din raportul informativ al Şefului CSK Nicolae 

Drăgu escu, N78 din 28 ianuarie 1918, adresat Comandamentului Corpului 6 Armată, Serviciului de Siguran ă al MCG 

şi Biroului II de Informa iuni al Diviziei XI).

*
24 martie 1918

Notă
În mahalaua Malaia Malina trăiesc fra ii Ivan şi Pavel Gu u... Când au venit voluntarii 

transilvăneni aceşti fra i i-au atacat şi dezarmat împreună cu bolşevicii, când a venit armata 
română la Kişinău aceştia au fugit cu bolşevicii şi nu după mult timp au venit înapoi. Actualmente 
aceşti fra i Gu u cutreeră fabricile şi întrînd în discu ie cu lucrătorii le vorbesc de români şi de 
armata română pe care o insultă, totodată fi ltrîndu-le lucrătorilor idei de revoltă.

D. C.        P. M
                           

                                                          *                               28 ianuarie 918
Raport

De informa iuni culese în Bender şi împrejurimi
(fragmente –n.n.)

 Popula ia satelor Larga, Zagodievca şi Başcalia este mai toată partizană a bolşevicilor, 
gata a participa laolaltă cu ei. 
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Informatorul nostru arată că în afară de armele ce li s-a confi scat mai au depozite întregi 
ascunse şi prin conducătorii Nicolae Solinschi şi Gh. Vacaru din Zagodievca şi Mişa […] din 
Başcalia lăsat de comitetul bolşevist aici fac legătură cu Tiraspolul.

To i aceşti indivizi au şi misiunea de a face agita ie printre popula ia paşnică, iar cu oca-
zia luptelor din Bender au stăruit şi adus mul i ărani înarma i contra armatelor române pe care 
i-au retras prin Chi cani în satele lor.

Cei din Başcalia au scos din serviciu pe primar, bănuit de trădător cauzei lor, azi stau 
fără primar.

2) În mahalaua rusească din Bender popula ia întreagă compusă din muncitori majori-
tatea din căile ferate, sunt bolşevişti. 

Circulă svonul că la Tiraspol sosesc ajutoare din Odesa, că s-ar fi  găsi chiar în drum spre 
această localitate, aducînd cu ei şi tunuri de calibru mare. În Tiraspol bolşevişti ar fi  început să-
şi facă şi întăriri de fortifi care. 

Popula iunea din Bender este aproape în întregime plecată pe la sate şi se spune că s-ar 
fi  trimis veşti că din nou vom fi  ataca i atât la Bender, cât şi în dreptul Kişinăului cu for e noi şi 
mult mai numeroase ca în trecut. 

3) Printre bolşevişti care se găsesc în Odesa s-au înrolat un însemnat număr de dezertori 
români, ar fi  20.000 care sunt plăti i cu 10 ruble pe zi făcând propagandă contra guvernului şi 
familiei noastre regale. De asemenea se mai sus ine că bolşevici ar apela la concursul unor din 
ofi  […], oferindu-le 50 de ruble pe zi şi alte avantaje.

4) Comandantul trupelor bolşeviste din Tiraspol este matrozul (marinar) Glotenco Achim, 
fost pe vaporul 3 Sfi n i din Odesa care a condus luptele din Bender…

5) În Bender se găseşte o instala ie completă de telegrafi e  fără fi r. Tot personalul C.F. 
(căii ferate –n.n.) din sta ia  Bender fi ind cunoscu i ca adep i ai bolşeviştilor, purtarea  lor pare 
foarte suspectă şi s-a semnalat cum că semnalele locomotivelor coincideau cu loviturile de tun 
de la inamic.

Semnalând cazul autorită ilor militare, s-a luat măsuri de a nu se mai da semnale de 
locomotive.

6) Am fost informa i că dl maior Ulian ce era dat dispărut, ar fi  fost ucis de bolşevişti în 
satul Romanovca...

… În satele men ionate mai sus am făcut informatori care să mă ină în curent cu starea 
spiritelor, iar pe capii instigatori am luat măsuri de arestare prin autorită ile militare. 

S-a comunicat raportul şi Brigăzii 22 Infanterie de aici. 

 Şeful Centrului Informa iuni     
Comisar special       D.C.Popescu

*
„Azi au venit din Tiraspol până la podul peste Nistru trei bolşevişti în cap cu Kotovski 

de fel din Bender care au înmânat  solda ilor noştri o copie după ultimatul dat de ei guvernului 
român la Iaşi. Acest ultimatum cuprinde cam următoarele:

a) Armata română să părăsească imediat Basarabia;
b) Să restituie alimentele furate;
c) Să le predea pe to i răuvoitorii lor din Basarabia;
d) Să le predea pe generalul Cerbacev;
e) Să le dea pe omorîtorii lui Roşanu;
f) Să le predea pe cei care au omorît 14 marinari şi solda i bolşevişti la Ismail…

După ce au predat copia s-au retras de la pod fără să aştepte rezultatul…”
(Din Raportul din 4 februarie al Şefului Centrului de Informa iuni Bender D.Popescu către CSK N.Drăgu escu). 



51”Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republica Moldovenească...

*
„Am onoarea a vă înainta alăturatul proces verbal împreună cu indivizii Gheorghe Dabi-

ja, Ciochin, Aftonom Fulbu – to i din or. Călăraşi care cu ocazia întrării în Basarabia a trupelor 
române … au lovit şi arestat un ofi er şi 5 solda i români”… (Raportul Comisarului Ianăschescu, şeful 

Centrului de Informa iuni Călăraşi, N184 din 4 februarie 1918.)

*
          Dlui şef al Serviciului Exterior Siguran ei
                    Loco

Referat
              1918 februarie 6

Am onoarea a vă depune odată cu aceasta Procesul verbal din care se constată că Dl 
Vitalie Custerski inspector al  Inchisorilor Civile din Basarabia a eliberat 85 condamna i  din 
arestul Kişinău pe care i-a înarmat să lupte contra românilor…

Sub comisar                           (iscălitura)                    
 

*
„...În satul Nova Ruseşti se fac şi acum răsculări contra noastră.  Bolşeviştii sunt: Csino-

fan Cârlan, Nicolae Cucu, Anton Căpă ină, Timofte Matei”... ( Nota N 207 din 7 februarie 1918 a CSK 

expediată Biroului II Informa ii al Diviziei XI).

*
N 7288         întrare la Sig
Kişinău  7/II-918         8/II-918

Pretorul Diviziei XI
Către

Brigada de Siguran ă Kişinău.

Am onoarea a înainta alăturata notă rugându-vă şă binevoi i a lua cunoştin ă de ea şi a 
dispoza să se facă urmăriri şi cercetări dacă cele denun ate sunt adevărate… 

Lt-Colonel                      (iscălitura)

*

Notă
In zilele acestea în urma întrunirii avută a delega iilor din trupele moldoveneşti locale 

s-a luat o hotărîre ca să se scoată din Basarabia trupele române. Deciziunea aceasta au dat-o şi 
Sfatului ării, unde se zice că şi jidanii au infl uen at în acest sens.

Solda i moldoveni din Roata 15, Polc Moldovenesc Losovan şi Ivan Isman au strigat în 
şedin a delega ilor că trebuie da i afară românii de aici.
        

Căpitan                         (iscălitură)
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                                                         *                                            N 245
8 februarie 918 

Serviciul Exterior al Siguran ei Generale
Către

Divizia XI, Biroul II Informa iuni

Suntem informa i că în sala eparhială s-a inut o întrunire a preo ilor unde s-a protestat 
contra Românilor, spunând că... nu voiesc să se alipească bisericile din Basarabia de cele din 
România întrucât ei nu vor să fi e sub stăpânirea Mitropolitului Român.

Mo iunea va fi  trimisă Mitropolitului din Moscova, şi vor s-o publice în ziarul “Eparhi-
alnîe Vedomosti”.

Vă rugăm să binevoi i a dispoza.

Şeful Serviciului                 Director N.Drăgu escu.

*
Notă

9 februarie 1918

 Pe uli a Ohorodnaia nr.2 care apar ine de Circunscrip ia 4 trăieşte un anume Gheorghi-
ă care în ziua de 6 ianuarie la sosirea voluntarilor transilvăneni în gara Chişinăului s-a dus cu 

un grup de bolşevişti la gară unde s-a înarmat şi împreună cu bolşevişti a încercat să împuşte în 
voluntari.
 Cînd a plecat de la gară a mai cerut încă o puşcă spunînd că mai are încă un frate pe care 
trebuie să-l înarmeze contra românilor, care mai vin. Aceste arme şi în prezent le are acasă…

Agen i D.C., P.M.  

      *
„… Informatorul venit din Grigoropol ne comunică că ştie sigur de la popula iunea de 

acolo căror bolşeviştii le-au dat 500 arme, 4 mitraliere şi muni iunile necesare alegîndu-se un 
comitet care va forma un regiment de infanterie aci.

Tot asemenea în Dubăsarii-Noi a afl at că a împăr it arme şi se recrutează elemente pen-
tru un regiment de cavalerie.

Se afi rmă că întreaga popula iune a satelor după malul Nistrului a fost înarmată de bol-
şevişti pentru a lupta contra unei invazii a armatelor române peste Nistru şi aşteaptă momentul 
cînd bolşeviştii vor încerca să atace armatele române să meargă împreună cu ei, cu copii, cu 
femei contra noastră.

Se vorbeşte în popula ia de la ară din Basarabia şi chiar mul i dintre oamenii mai de 
samă, că  nu doresc o domina ie românească fi ind bucuroasă de orice altă domina ie... ”

(Din raportul „De activitatea Centrului de Informa iuni Bender” al comisarului D.Popescu către CSC, N 15 

din 10 februarie 1918)

*
Buletin

De informa iunile Centrului din Bender
(fragment)

1918 februarie 14

…13). Informatorul S.B. semnalează bolşevici periculoşi din satele următoare
 „Dubăsarii Vechi: Erofei Ketruşcă, C.G.Novac, Gh. Grigore Herlat, Ivan Barbărasă, Di-
mitrie Barbărasă, Gh.Mihailov, Andrei Luta, Vasile Negrea ă, Toader Macareuca, Leonte Maf-
tienco, Gheorghe Chetruşca, Gh. Var.Barbărasă şi Simion Barbărasă.
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Corjova: Gh.Zahar Gori, Ivan Vasile Buşenca, Onofrei Cârlig,. Ch. G.Cireş, Sidor Rău-
le , Toader Râule , Vasile Gori, Ştefan Rebeja, Mihail Samoilă, Creangă Nicolae, Andrei Cioba-
nu şi Vastian Danilă Grişcenco.

Cobâsca Veche: David Temuş, Temca Temuş, Spiridon Munteanu, Gh.Cârlan, Onisim 
Cârlan, Ivan Cârlan, Onisim Ciobanu, Petre Ciobanu, Ivan Nichita Rotaru, Vasile T.Brânzan…”.

(În continuare se enumără încă mai mul i locuitori din Cobâsca Veche şi zeci de ărani din satele Puhăceni, 

Gârbove , Cobâsca Nouă, Bulboaca şi alte localită i-n.n.)

„Paza la sate este foarte slabă fa ă de numărul agitatorilor bolşevişti care luptă pentru 
răscularea ăranilor contra noastră. Iar func ionarii serviciului de mili ie care nu iau nici o 
măsură de îndreptare şi cum ni se denun ă sunt partizani ai bolşeviştilor înlesnind propaganda 
bolşeviştilor şi spionajul…”. 

Şeful Centrului Informa iuni
Comisar Special         D.C.Popescu  

* 
Notă

                        17 februarie 918

[…] Căscău ehi Iancu, proprietar din satele Rădău i şi Băneşti din inutul Băl ilor (Ba-
sarabia) mă informează că locuitorii din aceste sate … la una din întruniri spunînd şi consfătu-
indu-se că atunci cînd vor sosi şi în acele sate solda i români să opună rezisten ă, to i ar fi  având 
asupra lor arme, şi să nu lase să între în aceste sate trupe române.

Această informa ie verifi când-o şi locuitorul Grinblad din comuna Băneşti…

Călăraşi 17/2 -918     Serg.Cornea Romulus

*
Notă

17 februarie 918

1) Sunt informată că studen ii evrei care au dese şedin e pe str. Mihailovscaia în casa lui 
Belo ircovsky au discutat să meargă la Iaşi.

Mergerea lor acolo ar fi  ca să atenteze la via a M.S. Regelui Ferdinand. Şedin ele lor se 
mai in şi în casa lui Schvar man din str.Puşkynscaya lângă prăvălia Schekter.

2) Func ionarii de la Primărie şi de la poli ie (mili ie-n.n.) s-au unit şi spun la oameni să 
nu vizeze biletele căci bolşevicii sunt aproape de a veni în Kişinău. Asemenea vorbesc de a omorî 
cînd găsesc solda i singuri pe stradă.

3) To i func ionarii tribunalului şi servitorii sunt contra românilor.
     

Elena

*
 … ”la mănăstirea Kipriana (Căpriana-n.n.) şi Condri a to i călugării sunt bulgari, fac 
întruniri şi vorbesc contra armatei române. Tot aici se strâng bolşevişti şi fac întruniri împreună 
cu călugării.
 … la Râbni a şi Rezina se concentrează în mare număr bolşevişti pentru a veni contra 
românilor…”.

(Din informa ia CSK N 363 din 19 februarie 1918, adresată Serv.Sig.M.C.G. şi Biroului II Informa iuni al 

Diviziei XI).
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Notă
12 aprilie 1918

Discutînd cu un domn care a venit din provincie şi care a cutreerat mai multe comu-
ne spune, că to i ăranii vorbesc contra românilor şi insultă armata şi autorită ile române, de 
exemplu în satele Mereni, Bubuieci şi altele. Au fost întruniri la primăriile acestor comune unde 
s-a discutat din partea unor persoane mai de vază, că românii au venit aici numai să prade şi 
să trimită tot peste Prut  unde nu mai este nimic, dar ceea ce a promis că are să le împăr ească 
pământuri  asta este numai  pe hîrtie, dar faptele nu se văd. Şi dacă ar da pâmânt nu are să dee 
basarabenilor, ei le-or da tot românilor, care au să vie din România….

        Agen i „D.C” şi „P.M.”

*     
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Brigada specială      Chişinău 15 iunie 1918
de siguran ă Chişinău                                                                                                     
Agent N 29

Notă
Am onoare a aduce la cunoştin ă că din convorbirile avute pe ziua de ieri cu mai mul i 

basarabeni, între care majoritatea femei găsite cu ocazia căutării de locuin e am putut constata 
că nu numai evreii şi ruşii sunt nemul umi i ci şi românii basarabeni şi chiar majoritatea aces-
tora de la ară, zicând că de când au venit românii au sărăcit Basarabia, unde erau din belşug 
de toate, iar acuma n-are lumea ce mânca din cauza că românii au luat tot de aicea...

*
 „Vestea că armata română a trecut Prutul şi se îndreaptă spre Chişinău a fost ca o bombă 
aruncată din cer… Se vedeau pe străzile Chişinăului cu arma în mână copii şi bătrâni de la 10-60 
ani … care aleargau cu arma încărcată să oprească armata română, ce înainta vertiginos către 
Chişinău, capitala Basarabiei!» (Din amintirile deputatului D.Mîrza). Cei drept, pomenitul autor al 
amintirilor, fără a roşi la obraz, afi rmă că cei cu armele „to i erau numai evrei, ruşi şi bulgari” (pro-
babil, pe frun ile lor era scris!). Dar această precizare s-o lăsăm pe sovestea autorului unionist. 

Fostul deputat în Sfatul ării Petre Z. Bajbeuc-Melicov, armean de na ionalitate, zece ani 
mai tîrziu, într-o scrisoare a sa către ministrul P. Halippa, plîngîndu-i-se acestuia că a fost pe ne-
drept ocolit de autorită ile României în privin a înlesnirilor prevăzute de legea din 31 martie 
1928 despre împroprietărirea cu 50 hectare de pământ a fi ecărui deputat, care a votat alipirea 
Basarabiei la România (sic!), în contextul acestei scrisori linguşitoare, înşirînd „meritele” sale 
unioniste, pomeneşte şi de situa ia creată în or. Băl i în timpul apropierii de oraş a armatei române, 
în ianuarie 1918.

„Întâlnind trupele (române - n.n.) cu cuvinte de salutare de la numele jude ului Orhei, la 
intrare în Băl i am fost re inu i şi înconjura i de o mul ime foarte numeroasă de solda i răscula i, 
care insistau ca să fi m executa i imediat pentru invitarea românilor şi numai gra ie ocaziei că 
trecea pe acolo Preşedintele Sovietului de deputa i ai solda ilor, care era un fost învă ător din 
jude ul Orhei, am scăpat de la moarte sigură...”.

În Dosarul penal N 179, intentat în baza materialelor Siguran ei de către Curtea Mar ială a 
Diviziei I Cavalerie contra eroului nostru na ional, căpitanul armatei moldoveneşti Anatolie Popa 
şi altor activişti ai răzvrătirii de la Băl i, afl ăm unele amănunte despre manifesta iile antiromâneşti 
ale locuitorilor din capitala nordică a republicii. În continuare prezentăm, cu unele prescurtări, 
declara ia făcută în fa a tribunalului militar sus-numit de către unul din inculpa ii în acest dosar - 
Nicolae Razumovski, reprezentant al administra iei or. Băl i.

„ … La 8 sau la 9 ianuarie au sosit din Chişinău un ofi er şi un soldat, care     s-au dus la 
consiliul deputa ilor ărani şi au istorisit evenimentele din Chişinău, că anume se prepară să se 
opună rezisten ă trupelor române şi fac apel la popula iunea din districtul Băl i să facă acelaşi 
lucru... Comisarul Rudief şi eu am fost chema i la Comitetul deputa ilor ărani unde s-a hotărât 
să se organizeze Statul Major revolu ionar pentru apărarea Basarabiei. Sovietul a hotărât ca a 
doua zi să se ină un miting...

Eu îmi dădeam seama că o mul ime armată la iu ală nu poate tine piept unor trupe re-
gulate şi că demersul acesta ar cauza mai mult o masă întreagă de victime omeneşti; de aceea 
m-am decis să împiedic cu orice mijloace mobilizarea decretată de Sovietul deputa ilor ărani… 
în urmă am făcut tot posibilul  pentru a re ine pe ărani. Spre marea mea părere de rău acest 
lucru nu mi-a fost cu succes… Când o mul ime de lucrători şi ărani a arestat pe ofi erii români 
care trăiau în Băl i … m-am dus acolo şi am insistat să-i elibereze, căpitanul Popa însă nu era 
de acord, motivând refuzul său cu aceea, că arestarea salvează pe ofi erii români de a fi  linşa i de 
popula ie şi în acelaşi timp este o represiune contra arestării ofi erilor moldoveni la Ungheni...

Trebuie să arăt din nou, că am luat toate măsurile pentru a evita un confl ict însă fără 
rezultat: Sovietul deputa ilor ărani din proprie ini iativă a distribuit armele depuse de regimente 
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comitetului demobilizării… La 14 ianuarie a avut loc adunarea deputa ilor ărani din întreg dis-
trictul, la care am asistat şi eu. Am încercat să dovedesc ăranilor, că proiectul lor de apărare era 
o nebunie, dar nici nu m-au lăsat să termin discursul...” (Declara ia lui Razumovski în fa a tribunalului 

a fost făcută în limba franceză, iar prezentul citat e o traducere a securiştilor). 

*
În teritoriul republicii, mai cu samă în centrele orăşeneşti, for ele patriotice revolu ionare 

răspîndeau foi volante cu chemări către popula ie de a se ridica cu arma în mînă la luptă contra 
ocupan ilor români şi trădătorilor din Sfatul ării. 

Proclama ie răspîndită de comunitatea refugia ilor  basarabeni din Odessa. 

Apeluri cu asemenea con inut au lansat comitetele orăşeneşti Chişinău, Bender, Tiraspol şi 
Comunitatea moldovenilor din Odessa şi Crimeea. Printre aceste proclama ii se răspîndea şi rezo-
lu ia congresului deputa ilor ărani din jude ul Bal i.
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*
N 27256

1918 februarie 4  
Divizia XI

Către
Serviciul Siguran ei Kişinău

Binevoi i a lua cunoştin ă de alăturatele manifeste, rugându-vă să binevoi i a lua ener-
gice măsuri de investiga ie pentru a se putea da de fi rul răilor făcători, care complotează contra 
armatei noastre…

Comandatul Diviziei XI    General Broşteanu
      

La scrisoarea în cauză erau anexate următoarele 3 documente, răspîndite în calitate de foi 
volante, pe care le prezentăm cu unele prescurtări (limbajul textelor indică faptul că ele au fost 
traduse de români din ruseşte).
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Către popoarele Republicii Moldoveneşti
( Proclama ie tradusă la Siguran ă -n.n.)

 La 13 ianuarie a.c. trupele regale române au întrat în capitala republicii noastre moldo-
veneşti, revolu iei i s-a dat o lovitură grea, duşmanii poporului boierii - bogătaşi jubilează…  

Duşmanii revolu iei şi-au asigurat pe orişice căi necinstite majoritatea în Sfatul ării şi 
cu ajutorul acestei majorită i reac ionare au întrat în alian ă cu boierii români şi cu regele lor.

Cu ajutorul acestor trădători ai poporului baioneta românească a venit să restabilească 
în ara noastră ordinea veche boierească.  Pericolul e mare – trebuie rezisten ă energică fa ă de 
for ele obscure  care încearcă atentatul contra pământului şi voin ei noastre… 

Noi am constituit un comitet revolu ionar al salvării Republicii Moldoveneşti, scopul 
căruia este lupta cu armele contra românilor care au ocupat teritoriul Basarabiei şi abilitarea 
unei puteri noi în ară, a unei atari puteri care să corespundă în realitate intereselor poporului.

În numele revolu iei noi jurăm să nu lăsăm armele din mâni până atunci când ara 
noastră nu va fi  evacuată de trupele române şi până atunci, când nu va fi  aşezată adevărata 
putere a poporului în Republica Moldovenească.
 Moarte trădătorilor poporului! Jos cu Sfatul ării reac ionar! Să trăiască puterea popo-
rului, a muncitorilor, a solda ilor şi ăranilor! Trăiască Republica Moldovenească!...

 Comitetul revolu ionar al    
 Salvării Republicii Moldoveneşti

*
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Protest

 Afl ând despre torturile şi schingiuirile la care îi supun autorită ile române pe de inu ii 
politici în Kişinău, ne exprimăm adânca noastră indignare fa ă de [...] şi călăilor români care 
au venit în Basarabia pentru a înăbuşi revolu ia. Noi de asemenea ne exprimăm dispre ul nostru 
adânc fa ă de acei reprezentan i ai Republicii Moldoveneşti care au trădat Basarabia şi prin a 
căror binecuvântare baioneta românească s-a aşezat în ara noastră. Protestăm contra ac iuni-
lor autorită ilor române şi ale Sfatului Tării şi jurăm a pune toate puterile noastre în salvarea 
revolu iei în Basarabia.

      *
Rezolu ia congresului al II 

al deputa ilor ărăneşti din jude ul Băl i
14 ianuarie 1918

Având în vedere că în organul regional Sfatul ării au întrat reprezentan i nu ai întregu-
lui popor muncitor, ci majoritatea din personalul Sfatului ării constă din moşieri cu o politică 
burgheză imperialistă, congresul al doilea al delega ilor ărăneşti din jude ul Băl i a hotărât:

1) De a nu recunoaşte puterea Sfatului ării care nu exprimă voin a poporului muncitor 
şi de a aresta pe membrii vinova i.

2) De a recunoaşte în ara întreagă puterea sovietelor, reprezentate de consiliul comisari-
lor na ionali ca o putere care apără interesele întregului popor muncitor.

3) De a organiza puterea sovietelor din reprezentan a ăranilor, solda ilor şi muncitorilor.

4) De a nu se separa de Rusia ci de a merge mâna în mână cu întreg popor rus pentru 
respingerea tuturor duşmanilor poporului orişicare ar fi  ei.

5) De a realege membrii organiza iilor începând cu comitetele săteşti până inclusiv la 
organiza iile gubernale care merg contra interesului întregului popor muncitor.

6) Judecând tot pericolul pentru revolu ie şi libertă ile dobândite, care provine din inva-
darea românilor în hotarele republicii... să trimitem delega i la Petrograd pentru clari-
fi carea situa iei în Basarabia cu rugămintea de a ne da ajutor în opera apărării ării şi 
a intereselor maselor muncitoare.

7) De a ruga guvernul comisarilor na ionali ca să protesteze categoric la guvernul român 
contra amestecului grobian al altei ări în afacerile noastre interne...

*
Serioase ciocniri ale for elor armate româneşti cu voluntarii şi popula ia civilă s-au înregis-

trat în oraşul Bender şi în satele din împrejurimile lui. Despre acest fapt ne mărturiseşte generalul 
Broşteanu, comandantul trupelor române, în comunicatul său din 20 ianuarie 1918:

„... la 20 ianuarie 1918 ora 5 diminea a, trupele române după 3 zile de lupte crâncene 
au ocupat Benderul.... Oraşul n-a putut fi  cru at de ororile războiului. Pierderile noastre sunt 
cu totul neînsemnate. Bolşevicii au fost alunga i dincolo de Nistru. Pierderile lor se ridică la 
aproape zece mii de mor i.”

 Generalul român s-a exprimat eufemistic, facînd doar o aluzie la „ororile războiului”, de 
care „n-a putut fi  cru at oraşul”, însă n-a îndrăznit să eviden ieze faptul că în timpul atacului asupra 
Benderului, de fapt, a fost căsăpită popula ia civilă (10 mii de mor i!). Unită ile bolşevizate, mino-
ritare, s-au retras peste Nistru.
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Trei zile şi trei nop i oraşul a fost bombardat de armata română cu avioane şi artilerie grea, 
pe cînd locuitorii oraşului se apărau cu puşti şi topoare. A fost o simplă răfuială, un masacru sînge-
ros, nu mai mult. Insă nicidecum o victorie, cum se fălea Broşteanu.

În Bender activa un ştab de apărare, creat din ini iativa muncitorilor din atelierele căilor 
ferate în frunte cu G. Borisov (Starîi), cunoscut revolu ionar şi erou al luptei împotriva regimului 
ocupa ionist românesc. După ocuparea oraşului, a urmat al doilea val de răfuială cu apărătorii din 
rezisten a civilă, care a fost, poate, cu mult mai groaznică decît cea de pe urma bombardamentului 
cu artilerie şi avioane militare româneşti. E vorba de campania de represiuni a for elor de ordine 
spre ”a cură i oraşul de răuvoitori” ce a urmat îndată ce trupele militare româneşti întrase în Bender. 

Victimele colosale nu i-au oprit pe orăşeni să continue lupta contra ocupan ilor.
Peste 2 zile for ele retrase peste Nistru, ajutate de unită ile din Tiraspol, au atacat pozi iile 

armatei române nevoind-o cu serioase pierderi, să părăseasca oraşul şi să se retragă spre Bulboaca.
 

N30
26 ianuarie 1918 

Raport

de activitatea centrului de informa ie din Bender în zilele de 22 şi 23 ianuarie  
 
... De la un informator a fost informat (comisarul Popescu, şeful Centrului de Informa iuni 

Bender – n.n.) în mod sigur că 3 mii de solda i ruşi ce veneau din România şi căror în ziua de 21 
c.(ianuarie 1918 -n.n.) li s-au permis trecerea în Tiraspol prin Bender conform ordinelor supe-
rioare au fost înarma i de bolşevici care în total erau peste 10 mii cu un regiment de cavalerie 
inten ionau să atace Benderul spre a-l ocupa. În seara de 22 acelaş informator l-a informat că 
bolşeviştii la ora 6.00 din a doua zi vor ataca armatele române prin 3 puncte la capul podului ce 
trece peste Nistru şi dă în marginea cetă ii Bender. Aceste informa iuni au fost comunicate de 
comisarul Popescu domnului colonel Meleca, comandantul Brigăzii care şi a luat toate măsurile 
posibile de apărare.

În legătură cu aceste informa iuni, am mai observat că toată popula iunea din Bender ce 
este în majoritate evrei se refugia la sate părăsind oraşul, iar informatorii    i-au comunicat că 
popula iunea ştia dinainte despre inten iunea bolşeviştilor.

În noaptea 22 spre 23 comisarul Popescu cu agen ii şi cu ajutoarele date de comandantul 
militar a făcut mai multe arestări şi perchezi ii diferitor indivizi bolşevici din Bender, iar pe la 
ora 3, pe când se găsea în interiorul cetă ii cu ocazia cercetărilor sale, a început de la inamic 
bombardamentul de artilerie foarte violent asupra cetă ii şi asupra oraşului continuînd până la 
ora 6 diminea a când inamicul a atacat cu mitralierele începând după aceasta o luptă înverşunată 
între ai noştri şi bolşevişti care la număr erau mult mai superiori şi din care cauză cam pe la 
ora 10.00 trupele noastre s-au retras în ordine fără a rămâne inamicului nici un fel de material.
 În luptă a fost grav rănit dl Colonel Macovescu, iar trupele noastre s-au întărit pe pozi i-
uni la Bulboca. Comisarul Popescu are informa iuni de la persoane venite din Rusia, că în Ode-
sa este un curent foarte sever în contra tuturor românilor ce se găsesc în Rusia, iar bolşeviştii au 
arestat to i membrii parlamentului, ofi eri, func ionari şi refugia i care voiau a veni în ară. 

Evreii fac propagandă în contra românilor şi îndeamnă pe bolşevişti să omoare pe to i ca-
pii noştri de acolo. Iar gazetele lor şi cu manifeste anun ă că regele nostru şi guvernul se găsesc 
aresta i, iar în ară e revolu ie.
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 Fac propagandă printre to i muncitorii trimişi în Rusia cu diferite ateliere ca la întoar-
cerea în ară să lupte pentru revolu ie la schimbarea actualei forme de guvernământ şi întrodu-
cerea republicii. Bolşeviştii aşteaptă înaintarea trupelor române în spre Odesa şi luptă pentru 
organizarea militară în contra noastră.

  Şeful Serviciului     Director - (N. Drăgu escu)

 
Se mai adaogă că la retragerea trupelor din Bender s-au văzut la o farmacie şi la poştă 

pe strada principală trâgeau civili cu mitralierile în solda ii noştri. 

      *

Telegramă cifrată a Centrului de Informa iuni Bender (fragment.)
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Textul descifrat (în întregime) al telegramei:
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1918 Februarie 17

Copie dupa telegrama №25 din ziua de 15 Februarie 1918 expediată Dlui N.Drăgu escu 
Şef(ul) Serv(iciului) M(arelui) C(uartier) G(eneral) Kişinău

În Bender şi-a făcut apari ia individul Psemiski  sublocot(enent), semnalat cu rap(ortul), 
№1 din 23 ianuarie a.c. ca suspect şi partisan bolşevist.

Are o scrisoare ca bun român din partea Dlui Pelivan Ministru externe în sfatul ării.
Numitul este strein de localitate şi ca preşedinte al comitetului moldovenesc din Bender 

a dat ordin în toate satele îndemnând popula ia să lupte contra noastră cu arme alături de 
bolşevişti. 

Există telegrame la primării.
A fost văzut pentru a doua oară la retragerea trupelor noastre din Bender împuşcînd în 

aeroplanele noastre.
Se dă ca sigură numirea lui ca Prefect de Bender din partea Sfatului ărei  în locul ac-

tualului prefect Psemetchi .(?)
Rog lua i măsurile ce ve i crede de cuviin ă.

Şef(ul) Cent(rului) Inf(orma iuni) Bender (s.s)   D.C. Popescu

P. Conformitate                Secretar (iscălitura)

*
Aceleaşi sentimente de revoltă antiocupa ionostă (antiromânească) dominau şi în rîndurile 

maselor ărăneşti din sudul republicii. Nu posedăm documente de arhivă ale altor centre de siguran-
ă din sudul ării, însă mai multe selectări de date operative ale Centrului de Informa iuni Bender 

despre situa ia din satele din zona sudică ne dovedesc că starea de spirit a popula iei de aici era şi 
mai revoltătoare fa ă de ocupan i.
 Din documenta ia operativă a centrului de siguran ă pomenit afl ăm că armata română, 
înaintînd spre sudul ării, a întîlnit rezisten ă din partea ăranilor care ”aveau şi arme asupra lor” 
în satele Cauşăni, Zaim, Braosca, Fîrlădeni, Zagodievca, Başcalia şi în alte localită i ale inutului 
Bender.

Centrul Informa iuni Bender       N 22,  1918 februarie 14

Buletin
De informa iunile centrului din Bender

(fragment – n.n.)

Subsemnatul când mă înapoiam de la Kişinău cu automobilul la ieşirea din satul Broas-
ca aprins am discutat cu trei tineri care păşteau oi pe câmp. Eram în uniformă de soldat rus, 
întrebându-i de ştiu ruseşte, mi-au răspuns că vorbesc numai moldoveneşte. I-am lăsat a crede 
că au de a face cu un adept al bolşeviştilor întrucât de la început au început a se plânge contra 
românilor.

Întreba i, mi-au spus că to i locuitorii din Broasca sunt bolşevişti, gata a primi arme şi 
muni iuni pentru a se răscula şi a goni pe români din Basarabia, iar ca conducător în sat arată 
pe băcanul Corolenco, care a condus lupta contra românilor la venirea aci.

In naivitatea lor se vedea că spun numai adevărul...
…Informatorul NR ne informează că primarul din Fârlădeni si notarul Gh.Gâlcă cu-

noaşte pe 12 oameni care cerînd nişte acte la primărie, au spus că sunt bolşevişti şi că ei sunt 
stăpîni pe averea satului. Din acei 12 am afl at pe Vasilie Burcă, Const. Jucov şi Serghei Venghel 
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care înarma i cu săbii dădeau arme la locuitori şi-i scotea să lupte contra armatelor noastre. 
Trofi m Doroşenco cu fi ii Vanea şi Alexei care au luptat alături de bolşevişti. Tot informatorul NR 
ne mai denun ă pe fi ul lui Avram Pietro care împreună cu Terenti Olaru şi fi ul lui Vasea erau 
decişi să omoare pe Dl Psemeschi - Şeful Regiunii Silvice, actual Prefect...

Şeful Centrului Infroma ii Bender
Comisar Special       D.C. Popescu

*
Reluînd controlul asupra oraşului Bender, trupele române cu ajutorul organelor de re-

presiuni au ini iat un nou val de ”cura ire” a popula iei băştinaşe de ”elemente bolşevice”  şi 
”răuvoitori”

În urma unor cercetări operative făcute în satele din apropierea oraşului, Comisarul D. 
Popescu, peste cîteva săptămâni după înfi in area Centrului Bender (20 ianuarie 1918), avea de 
acum întocmită şi expedia şefului de la Chişinău o amplă listă nominală de “inculpa i” care “au 
luptat contra trupelor române”, cerînd să se ia măsuri represive urgente contra lor. În listă erau 
incluşi 50 de ărani din satul Speia, 43 - din Şerpeni, 34 - din Păuceni (Puhăceni), 30 - din Delacău, 
zeci de ărani din Varni a, Teli a şi Gura-Bîcului, printre ei şi unele femei. To i militan ii (cu 
excep ia doar a cîtorva persoane) erau ărani moldoveni din partea locului. Inten ionat subliniem 
acest lucru, pentru acei ce speculă cu afi rma ii precum că împotriva românilor au luptat numai 
bolşevici “veni i de aiurea”, ruşii şi evreii.

În altă notă informativă din 14 februarie 1918 D. Popescu raporta centrului de la Chişinău 
încă o listă de “vinova i”, sub titlul “Bolşevici periculoşi”, fi guran ii căreia - peste 70 la număr 
- erau şi ei ărani, moldoveni neaoşi, sau, cum se zice la noi, “din talpă”, locuitori din satele 
Bulboaca, Gîrbovă , Dubăsarii-Vechi ş.a. Nu erau acei ărani membri ai VCPB-ului, adică 
bolşevici, cum îi numeau într-o doară securiştii români, însă luptau contra ocupan ilor, sus inînd 
ideile revolu ionare, dreptul lor la pămînt, la independen ă na ională...

Dorul de libertate – aceasta era vina ăranilor moldoveni. "Vinova ii" erau descoperi i şi 
concentra i în aresturile Siguran ei, unde îşi găseau moartea în urma unori torturi bestiale.

E vădit faptul că represaliile sălbatice a for elor militare şi de ordine româneşti în primele 
două luni de ocupa ie, cînd în urma unor răfuieli sîngeroase contra otreadurilor  paramilitare 
răzle e, create la repezeală din ărani neantrena i milităreşte şi înarma i cu „puşti şi topoare”, 
cînd teritoriul ării noastre era de acum, practic, cură it de „reuvoitori” (o bună parte s-a refu-
giat peste Nistru, iar alta – omorîtă, bagată în cazematele Siguran ei sau expulzată cu de-a sila 
din ară) – n-au adus rezultatele aşteptate de ocupan i. Spiritele antiromâneşti n-au fost potolite 
nici pe departe, iar societatea moldovenească continua să rămînă pentru agresori un vulcan în 
ierup ie. Nici cu bătăi în masă (inclusiv şi a copiilor în şcoli), nici cu alte măsuri de intimidare 
(„educa ie românească”), menite a băga frica-n oase locuitorilor băştinaşi, românii n-au reuşit 
să-i „înfră ească”, nici măcar să-i liniştească pe moldoveni, ca să-i aducă la „sînul patriei-mu-
me”… „de bună voie şi licărind de fericire”, cum vor scrie mai tîrziu  letopisarii contemporani de 
prin preajma Academiei Române… 
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Listele intocmite de Centrul de Informa iuni Bender con inînd numele „bolşevicilor”, 
adică a ăranilor din satele jude ului, care au luptat contra armatei române.
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Listele se umfl au ca aluatul pe drojdii pe măsură ce Comisarul Popescu îşi lărgea re eaua 
de agentură (informatori) în satele din împrejurimile Benderului.
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6. Armata română „a pus la adăpost avutul întregului popor”...

… „ În aceste clipe de grea cumpănă şi nestatornicie”...armata româna a trecut Prutul „ca 
să vă aducem rânduială şi linişte în satele şi târgurile voastre, punând la adăpost via a şi avutul 
întregului popor”...

(Din proclama ia generalului C.Prezan, 

Comandant Suprem al Armatei Române)

„La sfârşitul lui ianuarie 1918, cu consim ământul Germaniei, trupele române au întrat 
în Basarabia, unde au apărat via a şi bunurile locuitorilor, fără a se amesteca în treburile inter-
ne ale teritoriului”...(Istoria românilor, manual pentru clasa a 8-a, Bucureşti, Editura didactică şi 
pedagogică, 1994).

Trăsnaiele provocatoare şi scuipătoare în obraz, pomenite mai sus, e încă o dovadă a faptu-
lui că o minciună cu adevărat românească trebuie sa ocolească adevărul la o distan ă care poate fi  
măsurată doar cu o metaforă a Profi rei Sadoveanu, fi ica marelui scriitor: …” un deal, o vale, o făşie 
de pădure, o bătaie de puşcă şi o fugă de cal pînă crapă...”

Numai minciuni - trăsnet, monstruoase, afl ate pe culmea neobrăzării, ca cele din titlul aces-
tui articol pot cîştiga concursul Academiei Române şi autoriza ia de pas liber în istoria românilor...

Toate pălăvrăgelile ideologilor transpruteni despre aşa-zisul ”vis de aur al românilor ba-
sarabeni şi de pretutindeni” care, cică, s-a realizat prin „unirea Basarabiei cu patria-mumă”,  nu 
fac nici cît mirosul unei jumări mîncate an ăr  în compara ie cu nişte necesită i de rutină şi foarte 
pămînteşti, care îi strînseseră cu uşa pe români şi- i nevoise în acel început de an la 1918 să dea 
busna cu armele în Republica Moldovenească. E vorba de nişte pofte. Pofta anexionistă, e clară. Şi, 
o, Doamne, să ne ierte visătorii de visuri de aur, simpla poftă de hăleală.

Iarna anului 1918 a fost extrem de grea pentru România. În ară bîntuia foametea, provocată 
de seceta anului precedent şi agravată de epidemiile şi urgia războiului. Fosta Valahie, în întregime, 
şi o parte din teritoriile moldoveneşti din dreapta Prutului se afl au sub stăpînirea armatei germane. 
Sărăcăcioasele rezerve de cereale şi alte produse agricole au fost rechizi ionate de nem i, iar după 
încheierea armisti iului româno-german (26 noiembrie 1917) românilor li s-au impus condi ii umi-
litoare şi grele, fi ind nevoi i să achite Germaniei contribu ii enorme. În această situa ie Basarabia 
era văzută de guvernan ii români ca unica oază salvatoare pentru o armată fl ămîndă şi pentru a-şi 
cură i obrazul cu contribu iile în fa a nem ilor. Nu mai vorbim şi de o negrea ă de colonişti civili, 
tot fl ămînzi, care, în spatele militarilor, alergaseră în ara noastră „ca să-i bată, să-i conducă şi să-i 
înve e românăştă pă românii basarabeni”. Sînt nişte lucruri triviale, supărăcioase pentru românii 
orgolioşi, însă a fost o realitate la 1918, pe care nu putem s-o negăm. E păcat să judeci pe un om 
fl ămînd. Necazul moldovenilor însă nu constă în pomana făcută românilor în acele zile negre pen-
tru vecinii noştri, ci în faptul că oaspe ii nepofti i s-au purtat ca porcii.  După ce au mîncat şi băut, 
au început să-i bată pe stăpîni, să-i prade, să-i omoare, să le strice casa, să le facă ara ărînă! S-o 
şteargă de pe harta Europei! Să le gîtuie neamul, să-l scoată din circuitul istoric şi politic interna-
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ional, cum au procedat  cu etnia moldovenilor din statul român. Pe urmă începură a lehăi cum că 
în istorie n-a existat o ară a moldovenilor şi că pămînturile noastre strămoşeşti din spa iul pruto-
nistrean ar fi  cică, nu ale noastre, ci româneşti (?!)...

Rechizi ie sau jaf?

La 1918 românii i-au „familiarizat” pe moldoveni cu multe ciudă enii extravagante, dar mai 
cu samă cu o străşnicie de cuvînt - rechizi ie, care îndată devenise sinonim al cuvîntului jaf, fi ind 
întrebuin at cu acest sens chiar şi de conducătorii Siguran ei în rapoartele lor informative către 
Centrala din „ ară”. „Şeful Centrului Bender raportează multe jafuri săvârşite de trupele noastre 
la sate rechizi ionând alimente şi furaje, comunica N. Dragu escu Direc iunii Generale. - Această 
stare de lucruri contribuie la ura ăranilor contra noastră în favoarea propagandei bolşevicilor”.

Cu acest tip de jaf numit rechizi ie se ocupau tîlharii de elită - comandan ii de unită i mili-
tare, însărcina i cu colectarea pentru necesită ile unei imense armate dislocate în Moldova a produ-
selor agricole, furajului, animalelor de trac iune şi mijloacelor de transport, localurilor cu mobilier 
şi a tot ce le cădea românilor sub mînă, începînd cu împăr eala „juma la juma” a porcului, pe care 
îl tăia un gospodar în ajun de Crăciun şi terminînd cu ieşaloanele de grîne rechizi ionate (jefuite) 
pentru a îndestula nevoile României.  

Jafurile la nivel statal era o datorie sfîntă de serviciu a Comisarului General al Basarabiei 
Artur Vâitoianu, înzestrat de guvernan ii români cu împuterniciri practic nelimitate în republica 
cotropită.

Pentru a reduce la minimum consumul local de grăun oase pentru alimentarea popula iei şi 
a spori în aşa fel volumul de grîne rechizi ionate şi cărate în România, generalul Artur Vâitoianu a 
decretat ordonan a de tristă pomină, N38 din 5 octombrie 1918, în care se spune:
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„Ra ia pe zi de cap, se socoteşte de maximum 400 gr. pâine făcută de un amestec de grâu, 
secară, mazăre şi orz sau 300 grame porumb. In trei zile pe săptămână se va da obligator numai 
porumb”...

După cum vedem, moldovenii erau obliga i prin ordin militar al unui general străin să 
mănînce trei zile pe săptămînă măligă goală, în rest „ca boierii la sărbători” - „maximum 400 gr. 
de pâine”, făcută din furaj pentru vite (combicorm).

În ordonan ă s-a strecurat o gafă a autorilor ei, spunîndu-se că „se va da obligatoriu”. Nu 
dădeau românii nimic, ei luau obligator de la ărani tot ce puteau lua, lăsînd (dacă binevoiau) din 
produsele jefuite ra ia prevăzută de ordonan ă pe cap de locuitor. Iar cine nu avea nimic, nu i se 
dădea nimic şi trebuia să moară de foame. Acesta era sensul ordonan ei.

Grîul din podurile ăranilor (cine îl avea) era măturat grăunte cu grăunte şi cărat în Româ-
nia. Căci nu era nici chestie de glumă ca dintr-o republică cu economia agricolă, în care şi în acele 
vremuri  ramurile de bază fi ind grădinăritul şi viticultura, să sco i 12 mii 500 vagoane (vagoane, 
nu tone!) de grăun e pe care România le-a dăruit Germaniei ca ”mîn ănită” pentru armisti iu şi 
”învoirea” nem ilor de a ocupa Basarabia. Alte cîteva mii de vagoane au fost rechizi ionate (jefui-
te) pentru între inerea unei armate imense (mai bine zis, a două armate) ocupa ioniste în teritoriul 
RDM şi pentru nevoile ” ării”. S-a mai jefuit şi pentru un schimb de barter cu Bulgaria: cu grîul 
basarabean (11 mii tone) a fost răscumpărată libertatea a cîtorva mii de prizonieri români captura i 
pe front de armata bulgară. 

Se căra atîta din teritoriul ocupat, că de la o vreme a apărut o problemă foarte supărăcioasă 
în asigurarea cu saci a transportărilor în România a produselor rechizi ionate. Cînd unul din sub-
alternii lui Văitoianu, însărcinat cu rechizi ionarea pînii, i-a raportat Comisarului General că s-au 
adunat grîne încă un ieşalon, dar în ară nu mai sînt saci, la indica iile generalului, în aceeaşi noap-
te, doi aghiotan i de-ai săi au ticluit o mîndre e de ordonan ă, că locuitorii ării noastre, citind-o a 
doua zi, se divuiau nespus nu numai de con inutul ei, dar şi de nivelul de cărturărie al autorilor. În 
ea se ordona: „To i sacii afl ători în depozite atât la comercian i cât şi la particulari cu începere 
de astăzi sunt imobiliza i la proprietarii şi de inătorii lor, care nu-i pot vinde sau da cu împru-
mut decât cu autorizarea Comisariatului General... To i de inătorii de saci sub orice titlu sunt 
obliga i a declara în scris în dublu exemplar la Primării sau Woloste contra luare de dovadă atât 
numărul sacilor noi cât şi numărul sacilor întrebuin a i, pe care îi posedă în prezent”... 

Ordonan a lui Văitoianu prevedea pentru „contravenien ii la aceste dispozi iuni pedepse 
cu 6000 lei amendă sau cu 3 luni închisoare”.
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*
Pentru a înlesni inventarierea (eviden a) produselor agricole şi, prin urmare, rechizi ionarea 

cu hapca, Comisarul General a interzis vînzarea şi orice mişcare (transportare) a produselor dintr-o 
localitate în alta. Roada trebuia socotită în cîmp şi de acolo transportată direct în hambarele Româ-
niei. Acesta era sensul Ordonan ei № 36, emise la 5 septembrie 1918. Pe lîngă scopul jefuitor, acest 
document avea şi un caracter amoral, încurajînd cu sume exagerate nu numai puzderia de mîncăi 
parazi i din aşa numitele comisii economice, înzestrate cu func ii de control şi supraveghere, dar şi 
stimula înmul irea iudelor pîrîtoare în rîndurile popula iei băştinaşe. Prin această perlă documenta-
ristică generalul român ordona: 
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*
În fi ecare diminea ă locuitorii Chişinăului se uitau cu groază la stîlpii de piatră de la col u-

rile străzilor centrale, servind înainte vreme pentru expunerea afi şelor teatrale, iar acum, cu venirea 
românilor, erau împestri ate cu anun uri amenin ătoare ale administra iei ocupan ilor şi ordonan e 
ale Comisarului General Artur Văitoianu. Aceste mărturii ale fărădelegilor regimului colonial - 
ocupa ionist erau tirajate tipografi c în trei variante: în limba română, în moldoveneşte cu chirili ă 
şi în limba rusă (singurul domeniu unde se permitea folosirea acestei limbi). Şi de fi ecare dată 
trecătorii, citindu-le, strîngeau din pumni, clocitind de mînie din cauza dezmă ului administra iei 
româneşti care în modul cel mai neobrăzat se declarase stăpînă pe rodul muncii în sudoarea frun ii 
a milioane de ărani moldovani.

Ordonan a N 51

Având în vedere că viile din întreaga Basarabie au dat în anul acesta o recoltă excep io-
nal de bogată...

Având în vedere şi dispozi iunile legii... din 9 februarie 1918 şi a înaltului decret Regal 
N 3261 din 5 Noiembrie 1918
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DECIDEM:

1) To i locuitorii Basarabiei de la sate, târguri şi oraşe sunt obliga i a declara în scris, 
personal, sau prin împuternici i legali, în termen de 10 zile de la data prezentei, orice cantită i de 
vin nou sau vechi, vor avea în casele, magaziile, beciurile şi ogrăzile lor sau în curs de transport.

2) Declara iunile vor fi  scrise cite  şi sincer notându-se numărul vedrelor şi numărul va-
selor şi specifi căndu-se dacă e produc ie proprie sau cumpărată şi de la cine anume.

3) Cine are şi alte băuturi le va declara pe sorturi şi cantită i în aceiaşi declara ie.
4) Proprietarii caselor, magaziilor, beciurilor şi ogrăzilor, vor da declara iuni pentru vi-

nurile ce vor fi  depozitate acolo fi ind de o potrivă răspunzători cu proprietarii vinurilor în caz de 
neconformare acestei ordonan e.

...6) Cei ce vor da declara iuni necomplecte, se vor pedepsi cu confi scarea tuturor canti-
tă ilor de băuturi găsite în plus, iar unde se va constata rea credin ă, făcăndu-se declara ii false, 
cât şi acei ce n-au dat declara iuni, pe lângă confi scare se va aplica şi o amendă de 6.000 lei sau 
închisoare...

Dată la Chişinău, în 21 Noiembrie 1918 
Comisar General al Basarabiei   

General de Corp de Armată Văitoianu
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*
Prin Ordonan a N 13 Generalul Văitoianu decretase că „Singurii cumpărători de lână sunt 

misiunile militare pentru Basarabia, care vor expedia marfa conform indica iunilor ce se vor da 
de Direc iunea economică din Iaşi”… 

În baza acestei ordonan e ăranilor li s-a interzis să vîndă lînă pe pia a liberă, fi ind rechizi i-
onată de autorită ile militare cu pre uri jefuitoare (derizorii, cum spuneau românii) şi scoasă în mod 
nelegal din ară, iar întreprinderile de postav din localitate prin aceeaşi ordonan ă au fost închise.

Ordonan a are un subtext vădit criminal. Fără învoirea guvernului Republicii Democratice 

Moldoveneşti, administra ia militară străină, în mod samovolnic a lichidat o ramură importantă a 

economiei ării. Sute de muncitori de la fabrica de postav au devenit şomeri. Iar Văitoianu în mod 

*
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abuziv, prin misiunile sale militare, s-a făcut stăpîn pe un sortiment de materie primă, foarte pre-

ioasă şi căutată pe pia a mondială. Această marfă, ca şi băuturile alcoolice, nicidecum nu putea fi  

trecută la capitolul de produse alimentare, de prima necesitate pentru oştimea română.
Cîte milioane de dolari s-au scurs în buzunarul generalului român din asemenea afaceri 

criminale, numai unul Dumnezeu ştie….    

Toate mărfurile agricole, ca orice altă produc ie alimentară, ăranul moldovan o putea reali-

za pe pia a liberă în exclusivitate numai cu autoriza ia generalului român. 

*

Comisariatul General al Besarabiei 
Comisiunea Economică  № 6212
1918 – XI – 26

Comisiunea Economică
Către

Poli ia oraşului Chişinău

Vi se face cunoscut că s’a dat autoriza ie D-lui Sapsa Paghinov, str. Schmidt №54 de a 
transporta din Jud. Orhei la Chişinău 500 (cinci sute) puduri ulei fl oarea soarelui şi a-l vinde 
la consumatori. Bine voi i a controla să nu facă speculă. – 

Preşedintele Comisiei Economice   (iscălitură)
Secretarul Serviciului    (iscălitură)
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Comandan ii de divizii şi de subunită i militare în tîlhării nu rămîneau cu mult în urmă de 
Comisarul General. Erau şi ei un fel de feodali în uniformă militară, considerîndu-se stăpîni pe toa-
tă avu ia din zona de dislocare a unită ilor afl ate în subordinea lor. Puteau rechizi iona orice bunuri 
de care aveau nevoie, iar deseori se furişau tălhăreşte în întunericul nop ii în ogrăzile oamenilor şi 
furau tot ce le cădea sub mînă.

În raportul Comisiei de anchetă parlamentară pentru jude ul Cahul (pomenit mai înainte) 
printre sutele de jalobe a popula iei din localitate cu privire la crimele şi fărădelegile militarilor 
români se spune că:

„Locuitorul Hagi-Lazăr din direc ia şcolii primare N1 din târgul Leova, reclamă că ma-
iorul Climescu, actualmente Comandantul Regimentului 3 Roşiori, i-a luat în noaptea de 8 
septembrie 1918 cinci căpi e de porumb şi când împreună cu martorii constata furtul, găsind 
porumbul la magazia comandantului, acesta l-a amenin at cu împuşcare, sub pretext că păgu-
başul ar fi  bolşevic.

Un ofi er care s-a dat drept delegat al Diviziei 10 a luat cu for a cinci care de fân de la 
locuitorul Ion Aldea dându-i o chitan ă de mână cu semnătura indescifrabilă…

Din ordinul Comandantului Regimentului 4 Călăraşi s-au închiriat fără voia proprieta-
rilor camere pentru militari în comuna Leova contra bonurilor de rechizi ie. 

Căpitanul Ciulei a luat cu for a o cameră de la locuitorul Marcu Cahan din oraşul Ca-
hul, iar în timpul cercetării la care era de fa ă Comandantul Regimentului şi Poli aiul oraşului, 
Căpitanul Ciulei i-a dat şi o palmă.”  

Chiar la începutul raportului Subcomisiei de anchetă parlamentară se pomeneşte faptul că:
„Mul i locuitori atât din Cahul cât şi din jude  ne-au declarat, că deşi ar avea plângeri 

de făcut în contra armatei, totuşi nu voiesc să le facă deoarece se tem să fi e în urmă persecuta i 
de militari”. 

Prin urmare, sutele de jalobe înregistrate de comisie nu oglindeau  nici pe departe tabloul 
real al coşmarului suferit de popula ia jude ului sub călcîiul ocupa ionist al trupelor române. Dar 
ce folos au avut şi păgubaşii care, cu riscul de a fi  persecuta i de militari, au îndrăznit, totuşi, să 
depună în scris plîngerile? De parcă deputa ii din parlamentul României nu erau şi ei tot români…

Comandan ii trupelor militare din orăşelele republicii, unde nu aveau ce rechizişiona (fura), 
îşi trimiteau reprezentan ii lor să „vîneze pe şleahuri”, ca bandi ii de drum mare, căru e ărăneşti 
care transportau produse alimentare şi furaje.

În una din numeroasele note de acest gen ale Siguran ei se pomeneşte faptul că „ofi erul 
de sergen i Făciu Constantin ducăndu-se la bariera Băcioi a găsit trei solda i înarma i din re-
gimentul 23 Infanterie şi întrebăndu-i ce caută acolo, solda ii i-au răspuns că au ordinul Dom-
nului comandant de regiment a opri toate căru ele cu alimente şi furaje şi a le duce la regiment, 
considerându-le rechizi ionate.

Acest lucru se petrece şi la bariera Orhei”.

*
Notă

 4 aprilie 1918

Iacob Ş.Zeckeli care trăieşte în strada  Balanovscaia col  cu Ismailovscaia, casă proprie, 
vorbeşte următoarele: cât a suferit poporul basarabean până la venirea  armatei române a fost 
o nimica toată, dar decând  au venit aceştia nu mai putem trăi din cauza lor. Strâng tot din toate 
păr ile şi trimit la ei peste grani ă orice marfă, alimente sau zahăr care ne vine din Ucraina.

Pe şosea în diferite sate se afl ă câte o patrulă cu un ofi er al lor care nu dă drumul  până 
nu le plăteşte câte una sută ruble de fi ecare căru ă.

Ag. D.C.
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Şi aşa fi ecare cetă ean al ării noastre nimerea în cercul diabolic creat de ocupan i: era jefuit 
nemilos, iar cînd cîrtea un cuvînt de nemul umire, era imediat luat la eviden ă de Siguran ă ca „in-
divid suspect”, „bolşevic”, „element periculos statului român” şi prin urmare, trebuie izolat de 
societate, închis în cazematele securiste, izgonit din ară sau chiar împuşcat.

Şi totuşi, toată lumea îi vorbea de rău pe români...

Notă
 28 ianuarie 918

Mergând prin pia ă şi ceainării am auzit lumea vorbind despre armata română că a jefuit 
şi a furat la Bender tot ce le-a ieşit înainte. De exemplu, a furat o cantitate de zahăr pe care îl vinde 
aici în Chişinău cu 18 lei kg. A mai luat 2 vagoane de diferite stofe, cămaşi, bluze, haine etc. 

Evreii le spun moldovenilor că acum văd ei pentru ce a venit armata română aici ca să 
fure, dar nu să facă linişte şi dreptate.

Agent D.C.

*
Deputatul Mî ă în scrisoarea sa către prim-ministrul României Vaida-Voievod cu indignare 

povesteşte un şir de fapte criminale -  omoruri, schingiuiri şi jafuri săvîrşite de solda ii români şi ad-
ministra ia militară în jude ul Băl i, unde el a lucrat ca judecător. Autorul scrisorii singur a auzit cum 
un tînăr ofi er din escadronul de cavalerie condus de căpitanul Dumitriu se lăuda în fa a coechiperilor 
săi că în satul Anfi sovca a împuşcat pe 6 locuitori pe motiv că erau membri ai sovietului sătesc.

Majoritatea locuitorilor satului Chetroşica - Veche au părăsit satul şi se ascundeau prin îm-
prejurimi din cauza că erau bătu i şi urmări i de jandarmi pentru refuzul lor de a lucra fără plată pe 
moşia boieri ei Vişneacova.

”Dar ce bătăi! - exclamă deputatul. – Nu e vorba de cravaşă şi bătăi cu picioarele. Cu 
din ii se încleştau de gîtul sătenilor, îi spînzurau cu picioarele în sus şi-i băteau la tălpi. Sadişti 
adevăra i! ”

Arată de asemenea că şeful de post al jandarmilor din satul Zâbriceni, jude ul Băl i Neacşu 
prin jafuri şi-a adunat o avu ie de 100 mii ruble, iar solda ii români în satul Baraboi şi multe alte lo-
calită i rechizi ionau toate vitele pe care sătenii le scoteau la păscut s-au le duceau la tîrg să le vîndă.

*
Rechizi ie, perchezi ie – tot jaf.

Ca metodă ofi cializată de jefuire în masă a popula iei era folosită de către românii în unifor-
mă militară, în afară de rechizi ie şi, aşa numita, perchezi ie.    

Perchezi iei ca procedură obligatorie erau supuşi to i aresta ii, toate persoanele suspecte 
care nu inspirau încredere ocupan ilor, mii de cetă eni deporta i cu sila peste Nistru fără judecată, 
neavînd nici o vină. Toată această lume era ”cură ită”  (în mod obligatoriu, prin ordin ofi cial!) de 
bani şi de toate lucrurile de pre  pe care le avea cu sine. 

Deoarece  ”străinii de neam” erau considera i ”indivizi suspec i”, fi ecare român în uniformă 
militară, auzind o vorbă străină nu numai că avea dreptul, dar era obligat să-i re ină (aresteze) şi să 
le facă perchezi ie acestor ”indivizi neromâni”. Adică, să-i jefuiască în sensul deplin al cuvîntului, 
să-i conducă pentru cercetare la organele militare sau securiste din apropiere, iar de acolo (dacă nu 
aveau nici o vină!) erau ”slobozi i”... pe cealaltă parte a grani ei statale.
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1918 ianuarie 27   
Domnului Şef al Serv. Sig. Exter. MCG

          Loco
Referat

Am onoarea a vă depune suma de 97 (nouăzeci şi şapte) de ruble care s-au găsit la per-
chezi ia făcută indivizilor nota i pe contrapagină şi care au fost expedia i astă noapte peste Nis-
tru, rugîndu-vă să binevoi i a dispune.

S.Comisar            (iscălitura)

*

№ 40   1918 ianuarie 27

Pretorul Diviziei XI

Am onoarea a înainta odată cu aceasta pe indivizii Albert Cercoci, Anton Boşicki şi Ivan 
Boşicki prizonieri din armata austriacă, Reg. 97 Inf. împreună cu 167 ruble, trei certifi cate scri-
se în limba rusă şi mai multe scrisori în limba maghiară, rugându-vă să binevoi i a dispune să 
fi e trimişi M.C.G., Serv. Siguran ei împreună cu alăturatul convert. 

(fără iscălitură)

*
1 februarie 1918

Domnule Şef,

Am onoare a înainta odată cu aceasta un ceas nichel cu lan  de nichel, un portmoneu de 
piele, trei chitan e, 4 bani de aramă şi trei de argint ce s-au găsit la căpitanul Durasof.

Şeful Serviciului 

Director    Drăgu escu

*
Astfel, sîntem martori ai unui fapt cu totul ieşit din comun... Jafurile, tîlhăriile şi bandi-

tismul armatei române în teritoriul ocupat  nu e o abatere, o îndeletnicire a unor indivizi izola i, 
scăpăta i moraliceşte, ci o politică la nivel statal a României, acceptată de guvernarea de vîrf a ării.

Nici anul 1918 n-a fost o excep ie pentru clasa politică bucureşteană în această "frumoa-
să" tradi ie românească. În toate vremurile ea a folosit armata ca instrument de teroare şi jefuire 
a popula iei civile în teritoriile ocupate. Iar propor iile jafurilor bunurilor materiale şi a crimelor 
de genocid, mai cu samă contra popula iei civile evreieşti, săvîrşită de clica guvernantă română în 
perioada celui de al II Război Mondial, nu pot fi  închipuite nici măcar de oamenii cu imagina ie 
bogată. Şi cît de nesim ită şi amorală ar trebui să fi e o clasă politică ca să împartă responsabilitatea 
pentru toate aceste crime contra umanită ii cu un neam mioritic, cum sînt moldovenii, numindu-i 
insistent şi cu neobrăzare „români”!
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Iată doar cîteva documente, culese de vestitul om de ştiin ă din Israel Jean Ancel:
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Dar să ne întoarcem la Basarabia anului 1918...
Cel mai dureros pentru păgubaşi era faptul că nu aveau cui a se jelui, şi nu puteau găsi drep-

tate niciodată. Peste tot locul numai români erau angaja i în organele de drept. Adică, românii furau 
şi tot ei „făceau dreptate” păgubaşilor.

La prefecturile de poli ie curgeau puhoi jalobele cetă enilor, dar func ionarii români de 
acolo atîta lucru ştiau: să le coase cu acurate e la dosare, fără a lua măsurile necesare contra crimi-
nalilor regă eni.

Cînd la Prefectura Poli iei oraşului Chişinău s-a adresat cu o plîngere studentul Şloma Idel-
man că „fi ind perchezi ionat de o patrulă de stradă compusă din 5 solda i, a fost bătut şi i se 
luase portofelul cu acte şi 42 ruble...” prefectul poli iei oraşului, locotenent-colonel Brătescu, a 
expediat pe adresa peti ionarului un răspuns-calapod, ca şi tuturor celorlal i păgubaşi: „Cercetăn-
du-se imediat patrulele, nu s-a putut dovedi care patrulă se face vinovată”. Nu voiau românii de 
la prefectură să le strice inima compatrio ilor tîlhari pentru nişte „elemente streine” ce au avut de 
păgubit, iar în al doilea rînd, pentru că şi aiştia, de la poli ie, băteau şi jefuiau topenia pămîntului.

Subcomisarii de poli ie de la Circumscrip ia II a or. Chişinău Corneanu şi Popovici luau 
bani de la diferi i cârciumari, de la stăpânii restaurantelor pentru că îi lăsau să vândă rachiu 
fără autoriza ie. Ei umblă be i prin circumscrip ie, chiar şi în timpul serviciului, iau mită de la 
pungaşii care se învârtesc prin pia ă şi oborul de vite - semnala în nota sa agentul N 391 Centrului 
de Siguran ă Kişinău.

*
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*
„Subcomisarul Dediu de la Circumscrip ia V s-a îmbrăcat civil, cu o şapcă rusească în 

cap şi a ieşit în drumul Munceştilor, când tocmai atunci lângă moara lui Ghenderh veneau spre 
oraş 6 căru e având în ele făină de grâu în saci. Dl Dediu a luat mită 500 ruble, iar sergen ii unul 
a luat 35 ruble şi altul - 45 ruble”.

*
Din Dosarul N 16 al Perfecturii de Poli ie Chişinău:
Şeful de Raion al Circumscrip iei de Poli ie Chişinău Anton Buzică în noaptea de 31 august 

1918, fi ind de serviciu la ofi ciul circumscrip iei, fără a fi  sesizat de vreo reclama ie a eşit în oraş, 
unde s-a îmbătat... apoi pe la ora 12 de noapte s-a dus în strada Andreevscaia N 12... a intrat în 
camera din fund, unde se găsea Dna Roza Afteli, patroana unei frizerii cu 4 copii ce dormeau 
şi după ce a perchezi ionat casa fără a găsi ceva, a luat la bătaie pe Roza Afteli şi împlîndu-o 
de sânge, a scos revolverul şi i l-a pus în piept, zicând să tacă, că o omoară. La ipetele copiilor 
scula i din somn şi a victimei a intervenit Şulim Rezing însă a fost şi el bătut, arestat şi dus la 
ofi ciul circumscrip iei, unde după ce a fost bătut din nou, i s-a făcut perchezi ie, luăndu-i suma 
de 13 ruble... 

*
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Jaful, furtul şi bătaia erau atribute obişnuite şi fi reşti serviciului militar al românilor în “Ba-
sarabia”. Fiecare slujitor în uniformă militară românească era “angajat” în furt, maşina ii şi es-
crocherii, avînd grijă el singur să-şi creieze pozi ii stabile şi de lungă durată în această sferă de 
activitate.
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România                                                                                   Kişinău,
Ministerul de Interne                                                               anul 1918  Septembrie 1
Prefectura Poli iei
Kişinău
Serv. Siguran ei
N 2080

Domnule Prefect,

Am onoarea a înainta alăturatul demers primit cu ordinul Dvoastră resolutiv, prin care se 
denun ă că cu ocaziunea serbărilor date în grădina publică din acest oraş sub patronajul Dlui 
General Văitoianu s-au comis escrocherii prin jocul la ruletă.

Cercetându-se acest caz prin luarea declara iunilor lui Cocea Vlad şi Fotin Ştefan se con-
stată că ambii sus in că s-au dat banii Dlui Căpitan Roziu de la Comenduirea Pie ei, primul 
arătând că s-au cerut de Mircea Rădulescu 2000 lei pentru Căpitanul Roziu, iar al II-a că I. 
Ionescu, unul din tovarăşii cu care au dat serbarea a dat Dlui Căpitan suma de 500 lei pentru a 
ob ine o amânare a serbărei, ceia ce şi s-a şi admis.

*
După cum se pomenea într-un referat al Subcomisarului de Poli ie a or. Chişinău, Pretorul 

Diviziei XI, colonelul Bălănescu, sub pretextul rechizi iei, a furat un automobil marca “Puliman” 
ce apar inea Ministerului Agriculturii al Republicii Moldoveneşti şi, ca proprietate personală, l-a 
vîndut la Iaşi.

*



92 Gherasim GHIDIRIM

*
Furturile, jafurile şi corup ia administra iei militare ocupa ioniste în teritoriul moldovenesc 

au căpătat propor ii uriaşe. Această epidemie se răspîndise şi în rîndurile lucrătorilor Siguran ei.
Şeful Brigăzii de Siguran ă Ismail, comisarul M. Ivănceanu, „a primit drept mită 1000 ru-

ble pentru a tolera în acea localitate pe individul Popov Alexandru din Odesa, care era suspectat 
că făcea propagandă bolşevică”. Vorba ceea: mai aproape din ii decît părin ii...

Şefi i şi şefu ii mai mărun ei, clar lucru, în tîlhării nu se puteau compara cu rechinii avizi 
din eşalonul superior al autorită ilor militare ocupa ioniste şi se mul umeau cu furturi în măsura 
posibilită ilor permise de postul şi gradul lor militar.

Patrulele soldă eşti de la bazarul Ilinski, cotrobăiau sistematic prin coşule ele ăranilor lăsa-
te peste noapte pe sama lor, însuşindu-şi o parte din produse. 
     

1918 noiembrie 20
Către Perfectura Poli iei Kişinău

Am onoarea a raporta că patrulele militare de noapte ale Comenduirii se dedau la diverse 
abuzuri. Inspectează brutării, luîndu-le pâini fără a plăti.

Aproape în fi ecare noapte violează lăzile de fructe ale comercian ilor din pia a Ilinscaia 
şi îşi însuşesc din marfă…

(Din Dosarul N16 al Prfecturii Poli iei Kişinău, N 3114 din 20/XI-1918)   
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*

Colegii lor din sectorul vecin, unde era o brutărie, mîncau pîne caldă “pă dă geaba”.
Mai norocoşi erau cei cu restaurante în sector - la pîne le mai cădea zilnic cîte un borş şi un 

mititel prăjit la gratar, iar celor cu epole i mai grei - şi cîte o cinzeacă dă uică dă prune, pentru că 
le permitea proprietarilor s-o vîndă fără autoriza ie. Jandarmii de la sate fără o găinuşă friptă nu se 
aşezau la masă; doar cînd se săturau de o mîncare, găinuşele le mai schimbau pe gîşte şi cîrlani.

... “Nu voi înşira aici fapte, pentru că ele ar ocupa prea mult loc. E de ajuns să men ionez 
că dacă de la un ureadnic rus în voloste gemea toată popula ia volostei, apoi ce să mai zicem de 
cei cinci - şase jandarmi români încuartiera i în fi ecare sat şi care nu se aşează la masă dacă 
printre bucate lipsesc fripturi din găinuşe şi pui de găină şi dacă acestea nu le mai schimbă din 
când în când cu ra e şi alte vietă i. Adică îşi permit un asemenea lux, pe care -şi îl pot permite, 
nu că un profesor de gimnaziu sau un judecător, ba chiar un preşedinte de directorat implicat 
în mari afaceri fi nanciare. Iar dacă mai adăugăm la aceasta şi pe cei cincizeci de mii de militari 
sta iona i ilegal aici, jefuind tot ce le cade sub mână şi săvârşind atacuri cu arme de foc asupra 
grădinilor şi livezilor, asupra oamenilor paşnici, atunci devine mai în eleasă zicala răspândită 
în societatea noastră că “român» nu e numai nume de neam, ci şi profesie de lăutar şi tâlhar»...

(Din cuvîntarea deputatului Nicolae Alexandri, preşedintele frac iunii parlamentare “Liga Poporului”, 7 oc-

tombrie 1918).

Solda ii din cazarme erau slobozi i pe străzi să-şi caute de mîncare, unii îmblînd cu cerutul 
(cerşitul), majoritatea însă considerîndu-se adevăra i stăpîni (tîlhari) pe aceste pămînturi, săvîrşeau 
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escrocherii şi jafuri, iar nop ile le petreceau în campanie cu prostituatele din localitate, făcînd pe banii 
fura i nişte guleaiuri că lumea din împrejurimi toată noaptea nu putea închide un ochi de răul lor.

Serviciul Siguran ei N 4521       

D-sale Domnului Prefect de poli ie           1918 noiembrie 20  
     loco

Domnule Prefect

Agentul N 387 ne raportează că ieri, 19 noiembrie afl ăndu-se la conferin a lui Bisovici 
din str. Alexandrovscaia col  cu Bender a venit un soldat din Reg. 23 Infanterie cerşind pâne şi 
plăngându-se patronului că sergen ii şi caporalii le dă bătaie, iar ca mâncare câte o bucă ică de 
măligă, care nu le ajunge.

Cu această ocazie dânsul a povestit că pe un soldat Manga Gheorghe din comp. 2 l-a 
bătut un caporal din aceiaşi companie, încât a fost nevoie să-l interneze în spital.
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Raportăndu-se cele de mai sus cu onoare vă rog să binevoi i a dispune.

Şeful Siguran ei        (iscălitura)

*
Credem că nu vom găsi mai nimerite cuvinte decît cele ale agenturii Siguran ei pentru a 

caracteriza moravurile şi îndeletnicirile soldă imii române la 1918 în ara noastră.
 

Serviciul de Siguran ă Kişinău 
Copie după nota de informa iuni       
a agentului N 387

Notă
(Se reproduce cu unele prescurtări –n.n.)

Am onoarea a raporta că prin diferite localuri din împrejurimile cazarmelor şi prin 
pia ă mişună solda i be i, care chefuiesc zilnic, mai ales la restaurantul “Bucureşti” din strada 
Alexandrovscaia N57. Toată ziua şi toată noaptea se petrec diferite scene cu femei cu mora-
vuri uşoare de ultima treaptă, care practică şi pungăşia şi nefi ind supuse absolut nici unui 
control medical răspândesc prin contactul lor cu solda ii diferite boli şi mai ales idei revolu io-
nare. Cred că contactul solda ilor cu oamenii de aci este foarte periculos... Aduc la cunoştin ă 
toate acestea întrucât... patrulele şi sergen ii comenduirii în loc să ridice pe aceşti solda i şi a-i 
trimite pe la locurile lor, stau cu ei şi beau împreună... Lucrurile se pot stabili chiar pe fi ecare 
zi la suszisul restaurant, la restaurantul Turda de vis-a-vis de cazarma Reg. 63 Infanterie şi 
seara mai la toate restaurantele, începând de la str. Armeană înspre gară. Afară de aceasta 
sunt solda i de la Regimentul 63 Infanterie şi Reg. 2 Vânători, care în uniformă se îndeletni-
cesc a face escrocherii cu căr ile în pia ă “uite popa, nu e popa”, fapt de care râd şi ruşii de 
noi zicând că solda ii neavând ce mânca la cazarmă sunt lăsa i liberi spre a putea fura ca să 
se hrănească... Afară de aceasta sunt foarte multe cazuri întâmplate în oraş când solda ii se 
duc şi se dau drept agen i de poli ie sau ai comenduirei şi escrochează lumea cu diferite sume 
de bani sub pretext că ar vinde vin, ar avea pâne sau făină albă, zahăr etc (produse interzise 
pentru vînzare prin ordonan a Comisarului General –n.n.). Privitor la comenduire pot spune că 
nu am observat în timpul de când sunt în localitate un ofi er superior care să controleze dacă 
subalternii lor îşi fac datoria, fapt care face pe plutonierii majori, sergen i să stea numai la 
băut...

*
Alături de comandamentul militar ocupa ionist, care îşi legalizase dreptul la tîlhării sub pre-

text de rechizi ii „pe timp de război”, întregul aparat colosal de guvernare şi administrare locală 
inventa şi el numeroase metode de jaf al popula iei…
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Administra ia Financiară 
Jud.Chişinău N 5127     1918 noiembrie 22  
Domnului Prefect de Poli ie     
                                      Loco

Domnule Prefect!
 Unul din principalele venituri ale statului în Basarabia îl formează impozitul şi accizul 
asupra vinului.

Pe lângă alte măsuri de control spre a se evita fraudele şi punerea în consuma iune a 
vinului fără plata taxelor, s-a înfi in at la fi ecare barieră câte un agent regional, însărcinat cu 
controlul tuturor transporturilor de vinuri ce se duc în oraşul Chişinău.

Agentul de la bariera Sculeni prin raportul N 8 ne comunică că nefi ind asistat de nici un 
agent al for ei publice nu poate exercita controlul şi în special transporturile găsite în neregulă 
nu le poate confi sca întrucât proprietarii nu-i dau ascultare şi dispar.

Aducând la cunoştin ă Dstre cele ce preced, am onoarea a vă ruga să binevoi i a dispune 
ca să se înfi in eze la fi ecare barieră câte un post de sergent, atât ziua cât şi noaptea care să dea 
tot concursul agen ilor regionali pentru îndeplinirea datoriei.

Cererea noastră fi ind de interes general pentru stat şi de natură a asigura încasarea veni-
turilor statului, venituri care servesc pe lângă altele şi la plata tuturor organelor statului, credem 
că va fi  satisfăcută.

 Administrator fi nanciar       (iscălitura)           

*
Pentru a men ine mereu ridicat nivelul livrărilor în România a vitelor şi produselor animalie-

re, generalul A.Văitoianu, prin Ordonan a Nr.12, a interzis ăranilor moldoveni vînzarea animalelor 
domestice, iar tîrgul specializat regional din oraşelul  Edine , la care participau şi comercian i din 
ările vecine, a fost lichidat.

Din cauza rechizi iilor necontenite, care şe făceau în gospodăriile ărăneşti şi la oraşe, lo-
cuitorii republicii erau nevoi i să recurgă la tăierea tuturor vietă ilor ce le aveau pe lîngă casele 
lor – fenomen care, în cele din urmă, putea aduce cu sine nimicirea totală a animalelor domestice 
din inut. Dar pe ocupan i nu-i prea durea capul de această problemă, îi preocupa faptul că vitele se 
tăiau pe ascuns, fără a fi  împăr ită carnea cu românii.

Domnului  Prefect al Poli iei Chişinău.

În conformitate cu hotărârea Comisiei Interimare a Oraşului din ziua de 30 noiembrie 
a.c. (1918 –n.n.) cu onoare vă rugăm să binevoi i ca cu organele poli ieneşti de care dispune i 
să se întărească paza şi supravegherea pentru a nu se tăia vite şi porci în mod tainic, iar acolo 
unde se va constata că se taie în mod ascuns vite, să le confi sce toată carnea, iar vinova ilor să 
li se dea pedeapsa cuvenită.

Membru Comisiei interimare           (iscălitura) 
Şef de Birou                               (iscălitura)   

Rezolu ia (directiva) Prefectului  Poli iei  Kişinău:
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N 9757
1918 decembrie 10

Circ. (umscrip ia) 1-5 Comand. Serg şi Siguran ă
În conformitate cu hotărîrea Comisiei Interimare a oraşului din 30 noiembrie a.c. cu 

onoare vă rog să binevoi i a lua măsuri de supraveghere prin organele ce ave i pentru a nu se 
tăia vite şi porci în mod clandestin, iar acolo unde se va constata că se taie asemenea vite în mod 
ascuns, să se confi sce toată carnea, iar vinova ilor să li se dreseze procese verbale de trimitere în 
judecată spre a-şi lua pedeapsa cuvenită.

Pref. Pol.

*

În unele sate de pe malul Nistrului ăranii pentru a salva vitele de rechizi iile pustietoare 
recurgeau adesea la măsuri excep ionale.
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“In comuna Ki cani s-a arestat primarul care a fost surprins aducând vitele de prin sate 
pentru a le trece peste Nistru” (Din Buletinul de informa iuni al Centrului Bender, N 22 din 14 februarie 1918).

 În alt raport al său (N136 din 11 aprilie 1918) Comisarul D.C.Popescu comunica  şefului 
CSK, Nicolae Drăgu escu că ”din Comuna Şerpeni diferi i evrei încearcă a trece peste Nistru 
porci, alimente şi altele … că prin acel punct se trece aproape zilnic noaptea cu bărci tot felul de 
marfă şi ceriale… ”  

*

Ministerul de Interne
Direc iunea Poli iei şi Siguran ei Generale                N 14619 din 31 iulie 1918            
Domnului Şef al Brigăzii
de Siguran ă Chişinău           Personal. Confi den ial.

Domnule şef,

Vă înaintez aci alăturat copia de pe nota de informa iuni primită la această Direc iune şi 
vă rog să lua i măsuri pentru verifi carea celor arătate întrânsa şi a aviza de rezultat pe Comisar 
General al Guvernului, precum şi această Direc iune

Director 
Şeful Biroului

Notă
30 iulie 1918

D. C. Chiri escu, comerciant refugiat din Bucureşti care a fost prin Basarabia cu afaceri 
comerciale îmi spune că ăranii basarabeni sunt atât de îndârji i contra noastră că nu vor per-
mite să li se ridice grânele.

Ei în urma deselor consfătuiri s-au unit ca grânele şi cerealele odată ridicate de pe câmp, 
să le îngroape în pământ şi dacă şi aici vor fi  găsite şi ridicate, să se strângă cu to ii şi cu for a 
să le salveze sau să le dea foc. 

Propagandiştii ucraineni îi îndeamnă de a le da foc chiar acum pe câmp grânelor şi ce-
realelor recomandându-le, că atunci când nu vor avea, le vor trimite din Ucraina.

Pentru confor.            (iscălitură)

*
Centrul de Siguran ă Kişinău prin agentul „M.N” a verifi cat informa ia pomenită mai sus şi 

iată rezultatul:

Femeia Maria Lovanovici, de fel din oraşul Orhei, sosită în localitate în ziua de 6 oct. 
c., mi-a declarat că prin satele din jud. Orhei, este mare fi erbere printre locuitori, din cauza că 
autorită ile româneşti le iau cerealele şi le lasă la fi ecare cap de familie, foarte pu ine cereale, 
care nu le ajunge. – 

Sus numita mai spune că ăranii acum fac gropi şi îngroapă în pămînt tot ce au, ca să nu 
le poată găsi autorită ile.

M. N.  
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*

Cu românii în casă nici mămăligă pe masă...

Cu venirea românilor nivelul de trai al popula iei Republicii Moldoveneşti a scăzut brusc, 
încît o bună parte din locuitorii băştinaşi s-au ciocnit cu fenomenul subnutri iei şi chiar al foametei. 
Cauza principală, desigur, erau rechizi iile jefuitoare. Însă pu ini cercetători au atras aten ia încă la 
un factor de bază care a provocat această situa ie.Mai întîi, o negrea ă de soldă ime românească a 
năpădit peste plaiul nostru. Situa ia explozivă din RDM i-a nevoit pe guvernan ii români să trimită 
în urma celor 4 divizii ale Corpului 6 încă o armată de solda i români – Armata a 5-a. În spatele co-
loanelor soldă eşti, a detaşamentelor  şi brigăzilor de poli ie, jandarmerie şi siguran ă, în teritoriul 
moldovenesc a ierupt de peste Prut un val puternic de lume migrătoare civilă. Alături de puzderia 
de slujitori, selec iona i cu migală de Siguran ă şi trimişi cu misiuni speciale întru sus inerea re-
gimului ocupa ionist (învă ători, preo i, jurnalişti, slujbaşi ai administra iei româneşti etc.), în ara 

Copie după nota agentului M. N.
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noastră a năpădit şi o ploaie cu bulbuci de românime fără treabă, tot felul de golănime, completînd 
astfel numărul de mîncăi cu guri sparte care căzuse ca o piatră de moară pe umerii omului truditor 
din republica noastră. Numai pe motiv că erau români îşi atribuise drepturi exagerate de consuma-
tori privilegia i ai bunurilor materiale, fără să producă această mul ime parazitară măcar un fl eac 
pe vîrf de ac. Nu mai vorbim şi de faptul că mul i ocupan i pe căi necinstite şi criminale şi-au făcut 
mari bogă ii în teritoriul ocupat.

Că erau coloniştii români mul i la număr ne putem da sama din faptul că la Chişinău şi în 
alte oraşe s-a iscat o criză nemaipomenită în găzduirea acestei mul imi nesocotite .                

Comisarul General Văitoianu s-a văzut obligat în scopul aplanării acestei probleme grave să 
emită o ordonan ă specială, în care se decreta:
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“Având în vedere greută ile pe care le întâmpină func ionarii de stat, persoanele delegate 
în Basarabia cu misiuni speciale, militarii şi chiriaşii particulari români cu ocazia găsirei şi 
închirierii locuin elor necesare... Considerând că toleran a acestei stări de lucruri aduce grave 
perturbări în ordinea şi siguran a publică şi că împiedicând pe agen ii publici în special de a găsi 
locuin e, se pereclitează mersul normal al treburilor publice,

Ordonăm:

Art 1. Proprietarii, sunt datori ca în termen de 5 zile de la afi şarea prezentei ordonan e să 
facă la poli ie o declara ie în care să arate numărul apartamentelor, compunerea lor, numărul 
odăilor, dacă sunt sau nu mobilate...” etc, etc. În continuare se anun a despre crearea unei comi-
sii speciale, însărcinată cu eviden a spa iului locativ, cu controlul şi verifi carea declara iilor şi cu 
băgarea cu sila în casele oamenilor a românilor veni i de aiurea “cu misiuni speciale”. În cazul 
declara iilor necorecte sau de refuz de a-i oploşi pe ocupan i, băştinaşii erau traşi la judecată.

*
Şi răbdarea de piatră a moldovanului tot crapă...

ăranul moldovan cu răbdarea lui proverbială nu prea cîrtea la toată nimica şi nici nu voia 
să-şi pună mintea cu românii afl a i sub arme. Îngăduia toate nelegiuirile ocupan ilor, samavolnicia, 
bătăile, comportarea neomenească fa ă de el. Nu putea însă răbda nici ierta numai un singur lucru: 
cînd solda ii români îi intrau în casă să-i ia ultima bucă ică de pîne de la gura copiilor. În fa a aces-
tor împrejurări de force major, înşfăca o unealtă de lucru ce-i cădea la îndemînă şi se ridica să-şi 
apere existen a. Despre această situa ie ne vorbeşte şi agentul N 102 în nota sa din 18 iunie. 

Serviciul de Siguran ă      18 iunie 1918
Chişinău
Agentul 102

Notă

Ca urmare la nota mea anterioară relativ la primarul Cotele din com. Băcioi am onoare 
a vă comunica următoarele:

Ieri dl Locotenent Popescu de la comisia de aprovizionare a armatei s-a dus în comuna 
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Băcioi pentru a rechizi iona porumb pentru Corpul 5 Armată, numitul Cotele împreună cu to-
varăşul lui [...] au îndemnat popula ia din acea comună şi s-au revoltat, unde au ieşit cu to ii cu 
sape, cu lope i contra dlui loc. Popescu, repetând din nou că ei nu recunosc unirea Basarabiei 
la români şi că românii nu au dreptul pentru rechezi ie.

Dl loc. Popescu, văzându-se amenin at a plecat imediat venind în oraşul Chişinău unde a 
adus cazul la cunoştin a Cartierului Corpului 5 de unde i s-au dat astăzi solda i şi s-au dus să-i 
aresteze pe susnumi ii.

*
Din toate jude ele agentura Siguran ei semnala cazuri de răzvrătiri, răscoale, împotriviri 

violente ale ăranilor moldoveni contra românilor, care îmblau de la casă la casă şi-i despoiau de 
pu inele produse agricole, pe care ăranii le adunau prin muncă grea pentru a-şi între ine familiile.
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O rebeliune cu vărsări de sînge a avut loc în zilele de 8 şi 20 iulie anul 1918 în satul Iablona 
Nouă, jude ul Băl i, unde ăranii răscula i au omorît pe func ionarii administra iei româneşti însăr-
cina i cu strîngerea produselor pentru armată.

Mai multe informa ii provenite din satele republicii se asemănau cu noti e de pe cîmpul de luptă.

România         1918 iulie 31
Corpul Jandarmeriei             N1679
Brigada III Jandarmi  Regimentul 6 
Compania Chişinău

Către
Parchetul Tribunalului Chişinău

Am onoare a vă aduce la cunoştin ă că pe ziua de 30 iulie 1918 s-a răsculat popula ia 
din satul Gorăşti jude ul Chişinău, omorând pe şeful postului Gorăşti, plutonierul Năstase, c ii 
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(probabil călăre ii- n.n.) din Regimentul 1 Artilerie călărea ă - un caporal şi doi civili tot din satul 
Gorăşti, în total 5 mor i, aşa că se fac cercetări.

Răni i sunt 5, dintre care 2 la spital şi 3 în Gorăşti, s-au dat îngrijiri sanitare.
Rugăndu-vă să binevoi i a dispoza.

Comandantul Companiei           (iscălitura)

*
Amănuntele acelei tragedii le afl ăm din declara iile mai multor săteni, interoga i de judecă-

torul tribunalului Chişinău în calitate de martori şi inculpa i (Pavel Golban, Ioachim Marian, Pavel 
Onica şi a.).
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Pavel Onica, locuitor din Gorăşti, martorul acelei confruntări sîngeroase a sătenilor cu auto-
rită ile româneşti, declara în fa a tribunalului: “În ziua omorului şi anume la 30 iulie a. c. în sat au 
venit pentru rechizi ionarea pânii un ofi er român cu trei solda i ei au întrat în ograda locuitoa-
rei Pelagheia Lungu obligând-o să le dea o parte din porumbul pe care ea îl avea. Afl ând despre 
aceasta, locuitorii satului începuse să se adune. Cineva se repezise spre biserică şi începu a bate 
din clopote. Auzind alarma, şeful jandarmilor Stanciu şi plutonierul Nastase înarma i cu revolver 
şi cu puşcă... au alergat spre biserică şi au tras focuri de armă în omul, care bătea clopotele... Când 
lumea se strângea la fa a locului, Stanciu şi Năstase au tras focuri şi în mul ime, omorând pe să-
tenii Cegorean şi Balan şi rănind vreo 4-5 persoane. Atunci lumea adunată... s-a năpustit asupra 
lui Stanciu şi Năstase şi i-a omorât”... (Din Dosarul N293 al Judecătorului de Instruc ie al Tribunalului Chişinău. 

Relativ la omorârea Şefului de post I.Stanciu ş.a.) 

Apoi, cum se spune mai departe în declara ie, în ajutor venise un ofi er cu c î iva solda i, pe care 
locuitorii satului i-au pus pe fugă. Afl a i în retragere, solda ii continuau să împuşte în norod, rănind 
încă vreo cî iva săteni, unul din ei, Dicusar Constantin a doua zi a decedat în spital. 33 de ărani din 
Gorăşti implica i nemijlocit în acest confl ict au avut de suferit din cauza samavolniciei ocupan ilor.

Asemenea ciocniri sîngeroase ale moldovenilor cu ocupan ii români au avut loc în satul Cliş-
cău i, jude ul Hotin (au fost omorî i 12 solda i români), în unele localită i ale jude elor Orhei şi Bender.

Toate acestea erau doar nişte prevestiri ale marilor tulburări antiromâneşti ce au urmat mai 
tîrziu: răscoalele de la Hotin, Tatarbunar ş. a., care au fost înăbuşite de către ocupan i cu o cruzime ce 
a zguduit întreaga Europă.
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7. Ce a fost şi cum a fost Siguran a română la 1918 
în ara moldovenilor?

1) Centrul de Siguran ă Kişinău.
Direc iile de activitate şi rela iile lui cu unită ile militare de ocupa ie.

Pe măsură ce armatele române se adînceau în interiorul Republicii Democratice Moldove-
neşti, în zonele ocupate Siguran a imediat îşi crea centrele sale operative. Pînă la începutul lunii 
februarie 1918 în diferite documente sînt pomenite mai multe centre cu reşedin a în Chişinău, Ben-
der, Băl i, Călăraşi, Cahul, Ismail ş. a. Mai tîrziu numărul lor s-a mărit.

Printre primele centre (brigăzi) de siguran ă în RDM se numără Centrul de Siguran ă Kişi-
nău (înfi in at între 14-19 ianuarie 1918), fi ind numit în documenta ia de serviciu provenită din alte 
unită i securiste şi militare cu mai multe titulaturi: “Centru de Siguran ă Kişinău” (mai des), “Bri-
gada de Siguran ă Kişinău”, “Serviciul (Centrul) Exterior al Siguran ei Generale”, “Serviciul de 
Contra Informa iuni Kişinău” ş. a. Termenul înfi in ării Centrului de Siguran ă Chişinău e presupus 
în baza primului document, iscălit de şeful acestui organ Nicolae Drăgu escu la 19 ianuarie 1918. 
A fost un raport de dare de samă despre activitatea CSK "în zilele de 14-19 iamuarie."  S-a mai gă-
sit şi o scrisoare a lui Drăgu escu din perioada pomenută, adresată autorită ilor militare, solicitînd 
cîteva mese şi scaune din mobila rechezi ionată, necesare pentru amenajarea cabinetelor de lucru 
ale lucrătorilor Siguran ei.

Primul şef al Siguran ei chişinăuiene a fost Drăgu escu (ianuarie-iunie 1918), urmaşul lui - 
Dragomir.

Serviciile de securitate statală (Siguran a) ale ării vecine făceau parte din structura Mi-
nisterului de Interne, în cadrul căruia func iona Direc iunea Poli iei şi Siguran ei Generale. În 
subordinea direc iunii nominalizate se afl au toate organele teritoriale de siguran ă din ară.

La nivel provincial serviciile de siguran ă de asemenea erau fuzionate cu structurile po-
li ieneşti, activînd în cadrul prefecturilor de poli ie. Ele îşi desfăşurau activită ile lor specifi ce, 
conlucrînd în strînsă legătură cu poli ia, jandarmeria şi forma iunile de siguran ă militare (aşa nu-
mitele Birouri de Informa iuni) care activau pe lîngă comandamentele unită ilor militare (la nivel 
de divizie, brigadă, armată).

Astfel, subunită ile de siguran ă lucrau sub acoperişul prefecturilor de poli ie, avînd şi con-
ducători comuni pe întreaga verticală administrativă pentru ambele structuri de for ă. Iată de ce 
toate documentele Centrului de Siguran ă Kişinău erau iscălite de şeful acestuia, îndicînd ambele 
titulaturi ale sale: „Director” (al Prefecturii de poli ie) şi „Şeful Serviciului” (de Siguran ă).

Acest talmeş-balmeş stru o-camilesc în administrarea serviciilor de securitate statală, după 
cum vom observa şi din documentele expuse în continuare, a avut urmări negative asupra activită ii 
acestora, mai cu samă, cînd e vorba de nivelul de profesionalism, aplicarea de metode şi forme mai 
rafi nate în programarea şi realizarea măsurilor operative. Nu era de mirare ca un poli ai în carne şi 
oase, afl at în fruntea centrului de siguran ă, să tragă tot jăraticul operativ la turta lui poli ienească. 
Şi nu din rea voin ă, dar din neştiin ă, metodele şi procedeele securiste rămînînd pentru el terra 
incognita…
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Pe timp de război mai func iona o verigă a serviciilor speciale româneşti (între centrul local 
şi Centrală), creată pe lîngă Marele Cartier General al Armatei Ruse de pe frontul român – Servi-
ciul Siguran ei MCG Rus, în frunte cu Romulus P.Voinescu, avînd titlu de delegat al Siguran ei 
Române. Acest serviciu coordona nemijlocit activitatea centrelor de siguran ă din teritoriul ocupat.

Fiecare centru (brigadă) de siguran ă avea ramifi cări în zona de patronaj operativ, adică sub-
diviziuni mai mici, numite „subcentre” sau „puncte” de siguran ă. De pildă, Centrul de Siguran ă 
Băl i avea 3 puncte operative: Donduşeni, Soroca şi Şoldăneşti – Rezina.

Punctele de siguran ă recrutau numărul necesar de surse de informa ii (informatori) în teri-
toriul de supraveghere operativă, asigurînd astfel un control total asupra situa iei pe întreg teritoriul 
ării noastre.

Centrele de siguran ă nu dispuneau de un efectiv atît de numeros ca celelalte organe de for ă, 
ele însă aveau posibilită i enorme, datorită faptului că în realizarea opera iunilor lor puteau folosi 
oricîte for e de care aveau nevoie din contingentul poli ienesc şi al celui al unită ilor militare. Mai 
adăogăm la aceasta şi faptul că Siguran a era o forma iune privilegiată şi răsfă ată de guvernan ii 
ării, nu era controlată de nimeni, avînd împuterniciri, practic, nelimitate. Ce-i drept, o asemenea 

situa ie a favorizat abuzurile de putere din partea securiştilor, servind şi ca motiv pentru serioase 
confl icte între comandamentul militar şi conducătorii Siguran ei din localită i (în temeiul veşnicei 
probleme “cine e mai mare?”). Dar aceasta e o temă aparte….

Văzute în ansamblu direc iile principale de activitate şi deci obliga iunile de serviciu ale 
personalului centrelor de siguran ă în teritoriul ocupat erau următoarele:

- depistarea şi „cură area” teritoriului RDM de elemente antiromâneşti (lichidarea fi zică, 
izolarea în închisori, deportarea masivă peste Nistru). În rest, neutralizarea rezisten ei antiocupa-
ioniste în rîndurile popula iei băştinaşe prin măsuri de întimidare (bătaie);

- blocarea grani elor statului moldovenesc, a legăturilor de orice natură cu străinătatea, în 
primul rînd, cu Rusia şi Ucraina;

- supravegherea strictă a activită ii organelor de conducere ale Republicii Moldoveneşti 
(Sfatul ării, Consiliul Directorilor Generali, etc.), depistarea şi înlăturarea func ionarilor nelo-
iali regimului de ocupa ie. A contribui prin mijloacele sale specifi ce la „purifi carea”  cadrelor tu-
turor verigilor puterii de stat, la desfi in area organelor administrative alese de popor şi înlocuirea 
lor cu structuri colabora ioniste, proromâneşti, desemnate de ocupan i;

- culegerea de date şi informarea guvernului român , vizînd starea de spirit a popula iei 
RDM, în special acele ce caracterizau atitudinea diferitor pături ale societă ii moldoveneşti fa ă 
de regimul de ocupa ie, fa ă de „unire”; 

- ob inerea de informa ii pentru comandamentul militar din zona de ocupa ie, necesare 
pentru desfăşurarea opera iunilor militare, organizarea deplasărilor de agentură în zona transnis-
treană şi Ucraina în scopuri de spionaj, captare de date vizînd for ele inamicului (unită ile militare 
revolu ionare din Transnistria şi Odesa);

- crearea coloanei a 5-a româneşti în teritoriul ocupat: selectarea şi aducerea din Regat a 
unui contingent solid de învă ători, preo i, jurnalişti etc., desfăşurarea cu ajutorul lor a unei cam-
panii masive de românizare (colonizare) spirituală a societă ii moldoveneşti;

- culegerea de informa ii cu privire la moralul, loialitatea şi starea de spirit a personalului 
administra iei militare ocupa ioniste româneşti (contraspionaj intern) şi altele.

Acestea erau, în linii mari, îndatoririle de bază ale personalului operativ, încadrat în activita-
tea Centrului de Siguran ă Kişinău, pe care le-am dedus şi generalizat în baza studierii materialelor 
de arhivă. 

S-au găsit şi unele documente răzle e cu referin ă nemijlocit la structura şi atribu iile de ser-
viciu ale centrelor securiste româneşti în teritoriul ării noastre, conlucrarea cu alte organe de for ă 
şi locul lor pe scara ierarhică în sistemul de securitate statală al României la 1918. În continuare le 
expunem spre aten ia cititorului.
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România
Marele Cartier General       1918 ianuarie 20
Serviciul Exterior al Siguran ei Generale     

Către Divizia XI

 Conform Ordinului N6106 s. al M.C.General am onoarea a Vă raporta că în urma ocu-
pării oraşului Bender de către Armata Română, am înfi in at în aceea localitate un centru fi x de 
informa iuni sub conducerea Dlui Comisar Popescu C.D. (corect D.C. –n.n.) care este autorizat 
de noi ca, pe lângă personalul notat pe contrapagină ce i-am încredin at, să recruteze şi al i in-
formatori cu plată şi de bună credin ă. 

 Şeful centrului a primit instruc iunile necesare însă pentru efectuarea serviciului avem 
onoare a Vă ruga să binevoi i a da ordin autorită ilor militare respective… 

    
Şeful Serviciului 
Director    

(Nota autorului: conform normelor de secretariat, semnătura se con ine numai în exemplarul do-

cumentului trimis adresatului. Celelalte exemplare rămase în Centrul de Siguran ă se anexau la dosarele 

respective fără a indica semnătura).

*
Dlui Comisar special 
Popescu C.Dumitru

 Am onoarea a Vă face cunoscut că conform ord. M.Cartier Gl. N6106 s. urmînd a se 
înfi in a în oraşul Bender un centru fi x de siguran ă de informa iuni D-voastră sunte i însărcinat 
de noi cu conducerea lui.

 Personalul ce vă este destinat ve-l notez pe contra pagină(ceea ce se nota pe contrapagină 
constituia un secret, iar textul, de regulă, era cifrat - n.n.).

 D-stră rămâne i sub autoritatea directă a subsemnatului cui ve i comunica în scris sau 
telegrafi c şi tot odată ve i lucra de comun acord cu comandamentul militar din Bender (Biroul 
Informa iunilor) căruia î i ve i transmite toate informa iunile ce ve i culege şi de care va avea 
nevoie pentru bunul mers al opera iunilor. 

 Sfera de ac iune a D-voastră se va întinde şi în comunele din vecinătatea oraşului şi mai 
ales unde sunt instalate autorită i militare.  

 Ve i recruta în interesul serviciului informatori acoperi i destoinici de bună credin ă care 
având legături în oraş să fi e capabili de a da la iveală orice mişcare suspectă. Coresponden a ofi -
cială ne o ve i trimite conform ordinului M.C.Gl. N6106 s/918 prin curierul Comandamentului 
militar din oraşul Bender.

    
Şeful Serviciului

Director                (Drăgu escu)
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*
Delegatul Siguran ei Române pe lângă Cartierul General Rus

Către
Serviciul de Contra-Informa iuni Centru 6

        
Kişinău, Basarabia

(Se reproduce cu unele prescurtări – n.n.)

Vă este comunicat….
 Atribu iile DVS întrând toate în cadrul informa iunilor se cere cea mai mare discre iune şi 

ca consecin ă ve i evita de a da calitatea de ofi er de siguran ă, mărginindu-vă în cazurile în care 
pe lângă informa iuni ar fi  nevoie şi de arestare de persoane, să le semnala i numai organelor 
militare însărcinate cu această opera iune, care organe vor ancheta şi vor dresa procese verbale. 

 Rela iile şi informa iunile de serviciu între Centrul DVS şi punctele în subordine vor fi  
aduse imediat la cunoştin a unită ii militare celei mai apropiate, după care le vor aduce la cu-
noştin a DVS.

 Primind informa iunile de la punctele în subordine, le ve i coordona şi ve i face legătura 
între toate informa iile primite şi acele pe care le ve i ob ine prin investigatori transmi îndu-le 
Birourilor de Informa ii ale Diviziilor care trebuiesc inute la curent cu tot ce poate interesa 
opera iunile militare şi cu care birouri ve i fi  în continuă legătură, primind toate indica iunile 
necesare asupra informa iilor ce voiesc a ob ine în limitele posibilului…

 Tot astfel şi ofi erii de Siguran ă a punctelor vor căuta să fi e în continuă legătură cu uni-
tă ile militare din punct…

 Toate informa iunile ale Diviziilor ni se vor aduce la cunoştin ă prin primul curier, cu 
arătare că ele au fost comunicate şi autorită ilor militare.

 Vi se atrage aten ia a nu face uz de comunica iile tecnice-telegraf „morse”, telegraf „Hu-
ghes”, telefon – decât pentru a comunica informa iuni care reclamă urgen ă.

 Agen ii recruta i de Dvs. şi de ofi erii de Siguran ă ai punctelor ve i căuta pe cât posibil a-i 
trimite şi în alte localită i decât cele fi xate pentru culegerea de informa iuni când nevoia ar cere.  
În ceea ce priveşte însă chestiunea recrutării acestor agen i, a lefurilor lor precum şi a mijloacelor 
de transport, o ve i face de comun acord cu şefi i militari ai Birourilor de informa iuni şi numai în 
caz de neîn elegere vă ve i adresa direct delegatului nostru Dl. poli ai A.R.Ionescu, ataşat pe lângă 
comandamentul Corpului 6 de Armată care are instruc iunile noastre în această privin ă…

 Drepturile Dvs (soldă, spor 1/5, aloca ie de hrană, eventual îndemniza ii de deplasare 
după caz şi prima de echipare pentru cei ce dovedesc că n-au primit-o pânâ în prezent) se vor 
primi de la Caseriile Comandamentelor respective…

Delegat      Romulus P.Voinescu  
       N7440    10/2-918

*
Către to i dnii ofi eri şi agen i de poli ie

 Pentru executarea bunului mers al serviciului ordon personalului siguran ei următoarele:
 1) Zilnic va face deserviciu un ofi er de poli ie şi un agent special de siguran ă timp de 24 

ore fără întrerupere.
 În acest timp ambii func ionari vor avea următoarele atribu ii:
Subcomisarul va dresa actele necesare tuturor aresta ilor aduşi de comenduirea pie ei 

(pia ă – aici circumscrip ie militară –n.n.) şi garnizoană şi va îngriji executarea ordinilor ce se 
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primesc zilnic în privin a eliberării sau trimiterea după actele ofi ciale ce ne sosesc la jandarmerie 
spre a fi  expedia i la deten iune.

 Va întocmi situa ia zilnică a aresta ilor şi va preda înlocuitorului său cu proces verbal 
atât pe indivizii pentru care s-a dispus prelungirea arestului lor cât şi banii şi obiectele ce au cu 
dânşii. (Astfel, prin ordinul ofi cial, to i aresta ii, mai întîi erau jefui i şi pe urmă cerceta i –n.n.).

 Subcomisarul de serviciu înainte de arestare va face îndivizilor perchezi ie în fa a a 2 
martori asisten i şi va trece în registru exact cele ce găseşte asupra lor.

 Diminea a la ora 9 vor primi raportul serviciului de 24 ore al ofi erului şi agentului de 
poli ie de serviciu şi a întregului personal.

 Agentul special rămâne la ordinele subcomisarului de serviciu care va împăr i după 
competen ă lucrările de serviciu. 

 Orice lipsă de la serviciu va fi  considerată ca o abatere de la datorie şi voi lua măsurile 
necesare contra vinova ilor…  

Şeful Serviciului 
Director                        (Drăgu escu)

*
Urgent N25677  1918 decembrie 28

Divizia IX-a

 către
Dl. Poli ai al oraşului Băl i

Conform ordinului 5 Armată N20414 din 25/12-918 vă rugăm să binevoi i a ne comuni-
ca ce se în elege prin „Centrul de Siguran ă”, care este atribu ia lui, ce fonduri sunt necesare 
pentru func ionarea lui precum şi care era organizarea Centrului de Siguran ă ce func iona pe 
lângă Divizia I-a de Cavalerie.

Rezultatul vă rugăm să binevoi i a ni-l înainta de urgen ă.
General        Anastasiu    

*
N2976   1918 decembrie 29

Către Divizia IX-a

La N25677 din 28 decembrie 1918 

     Domnule General,

Avem onoarea a vă face cunoscut că centrele de Siguran ă au fost înfi in ate în Basarabia 
din ordinul Marelui Cartier General la începutul lunii Februarie 1917 (corect 1918-n.n.), îndată 
după ocupa ia acestei provincii de către trupele române.

 Aceste trupe de Siguran ă în număr de 5, conduse de către poli ai din ară, aveau misiu-
nea de a culege informa iuni în privin a bandelor bolşeviste, ac iunii instigatorilor şi propagan-
diştilor streini şi a da rela iuni asupra moralului, stării de sufl et şi sentimentelor popula iunii.

 Informa iunile culese cu discre iune erau transmise de îndată birourilor de informa iuni 
ale diviziilor şi în urmă comunicate delegatului Siguran ei pe lângă Corpul VI Armată şi birou-
lui de informa iuni pe lângă Marele Cartier General (corect: biroului de informa iuni al Corpului 
VI Armată şi delegatului Siguran ei pe lângă Marele Cuartier General – n.n.). 

 Toate centrele de Siguran ă aveau în subordine sub-centre sau puncte de Siguran ă fi xa-
te de către şefi i centrelor, de acord cu birourile de informa iuni ale diviziilor, conduse de ofi eri 
de Siguran ă, având şi numărul necesar de agen i pentru informa iuni şi cercetări.



113”Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republica Moldovenească...

 Agen ii permanen i sau angaja i ocazional aveau îndatorirea să cutreiere localită ile indi-
cate de centrul de Siguran ă culegând informa iuni, pe care le comunicau centrului şi unită ii mili-
tare celei mai aproape – prin curier special, telegraf sau telefon, având totdeauna întregul concurs 
în ceea ce priveşte mijloacele de transport şi comunica iunea ştirilor tuturor unită ilor militare.

 Centrul Băl i avea următoarea constituire:
 Centrul Băl i –un delegat (şef), un ajutor, un ofi er de Siguran ă şi 7 agen i informatori
 1) Punctul Soroca – un ofi er de Siguran ă şi 3 agen i informatori;
 2) Punctul Şoldăneşti-Rezina – un ofi er de Siguran ă şi 2 agen i;  
3)Punctul Donduşeni – un ofi er de Siguran ă şi 2 agen i.
 În afară de numărul fi x al agen ilor … se angajau agen i ocazionali dintre persoanele de 

credin ă.
 Plata personalului se făcea de către Casieria Diviziei – a ofi erilor de Siguran ă prin state 

şi a agen ilor  - prin borderouri aprobate de Comandamentul Diviziei, la care se anexau chitan-
ele respective. În ultimul timp plata agen ilor se făcea direct de către Serviciul de Siguran ă al 

Corpului 5 Armată.
 În afară de lefi le fi xe ale agen ilor, se plăteau acestora toate cheltuielile de deplasare şi 

între inere.
 Salariile fi xe ale agen ilor permanen i erau între 300-700 lei. De sigur, că astăzi fa ă cu 

ridicarea pre urilor din comer  salariile vor trebui să fi e mai ridicate.
 Întreg personalul Centrelor de Siguran ă lucra cu cea mai mare discre iune sub diferite ti-

tulaturi false. Centrul Băl i era denumit „Serviciul de Cenzură a Diviziei I Cavalerie”. To i agen ii 
erau acoperi i (secre i). Prin activitatea Centrului de Siguran ă Biroul de Informa iuni al Diviziei 
I Cav(alerie) avea zilnic importante informa iuni şi chiar în timpul luptelor personalul acestei or-
ganiza ii lucra atât în zona de opera iuni cât şi chiar peste Nistru, în adâncurile Ucrainei.

 În acest mod s-au adus reale servicii unită ilor militare şi autorită ilor superioare, care 
au fost inute la curent fără întârziere cu toată situa iunea din Basarabia şi peste Nistru.

Şeful Siguran ei

Comisar special 

*
Delegatul Siguran ei Române

pe lângă Cuartierul General Rus
către

Domnul Director de Poli ie  Drăgu escu
          

Kişinău-Basarabia

Comandanmetul Corpului 6 Armată, mutându-şi reşedin a de la Ungheni-Ruşi la Kişi-
nău, vă face cunoscut că am însărcinat pe Dl.Poli ai clasa I R.Ionescu ataşat pe lângă acel corp 
cu conducerea serviciului de Contrainforma iuni Centru Kişinău, în care scop sunte i rugat a 
vă prezenta Dlui Poli ai Ionescu spre a primi ordini şi instruc iuni de serviciu cunoscând că pe 
viitor atât Dvs cât şi întreg personalul de sub ordinul Dvs sunte i la dispozi iunea Dlui Poli ai Io-
nescu, singurul cu care ve i comunica şi căruia vă ve i adresa pentru ori ce rela iuni de serviciu.

Delegat       Romulus P.Voinescu
      N 7449    1918 februarie 11

*
 Documentul prezentat în continuare ne vorbeşte şi de un birou al Siguran ei care activa pe 

lîngă Comisarul General al Basarabiei. 
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Ordin circular Confi den ial Personal
        N2306 Anul 918 luna sept. ziua 13

       Chişinău

Prefectura Poli iei Chişinău

 Am onoare a vă face cunoscut că la Comisariatul Gral al Basarabiei – sec iunea II-a 
există un birou de informa iuni care are în sarcina sa adunarea şi centralizarea tuturor ştirilor 
în legătură cu siguran a statului, ordinea publică şi eventuale propagande străine.

 Pentru buna func ionare a acestui birou Dl. Comisar Gral al Basarabiei a dispus urmă-
toarele:

a)  Prefecturile de Jude , Prefecturile de poli ie şi poli iile din toată Basarabia vor co-
respunde pentru chestiunele obişnuite, rapoartele periodice etc. cu Directoratul de 
Interne prin care se execută legile şi ordinile.

b)  Despre orice eveniment de mare importan ă se va telegrafi a imediat deschis sau cifrat 
după caz de către Prefecturi sau Poli ii atât Directorului de Interne cât şi direct Co-
misariatului Gral al Basarabiei, biroul de informa iuni, odată cu telegrama dată au-
torită ii ad-tive respective care trebuie să se ia măsuri impuse. 

c)  Prefec ii de Jude e vor trimite Comisariatului Gral al Basarabiei, biroul de infor-
ma ii, orice ştire care este în legătură cu siguran a grală (generală-n.n.) a statului, 
ordinea publică sub formă de notă de informa ii, arătându-se dacă informa iunea a 
fost controlată sau nu şi ce măsuri s-au luat. În orice notă ce se va trimite ori cărei 
autorită i  se va men iona şi cărei alte autorită i s’a mai trimis nota. Toate notele de 
informa iuni vor fi  trimise inspectoratului dublu exemplar.

Vă rog asemenea a îngriji ca în afară de rapoartele trimise în cursul săptămânei să avem 
la Directorat în fi ecare sâmbătă un buletin despre toate evenimentele din cursul acestei săptă-
mâni. În acest buletin se va men iona şi care din evenimentele notate în buletin s-a mai trimis şi 
alt raport, când şi cu ce număr.

Director de Interne
Consilier (…)        Voinescu               

*
Se cere men ionată aici şi o func ie specifi că, nicăieri pomenită ofi cial, dar foarte bătătoare 

la ochi, pe care o avea organul securist personifi cat în documente cu numele de „Delegat al Sigu-
ran ei Generale pe lîngă Marele Cuartier (sau Cartier) Rus”. După cum ne putem da sama şi din 
titulatura acestui serviciu, îndatorirea lui era de a conlucra cu organele de razvedcă şi contr-raz-
vedcă militare ruseşti de pe frontul român, contribuind cu informa iile dobîndite la bunul mers al 
opera iunilor militare comune, întreprinse de comandamentele ambelor armate – ruseşti şi române. 

Capii securită ii statului român însă au folosit posibilită ile acestui centru mai mult în activi-
tă ile de spionaj contra comandamentului armatei generalului Şcerbaciov, de subminare a rela iilor 
normale şi fi reşti cu alia ii ruşi.

Pentru armata lui Şcerbaciov spa iul pruto-nistrean avea o însemnătate vitală, servindu-i ca 
unica bază în care îşi putea desfăşura obiectivele de infrastructură din spatele frontului şi, în primul 
rînd, pentru asigurarea trupelor cu alimente şi furaje, completarea lor cu noi for e ce puteau fi  înca-
drate din rîndurile popula iei acestei, pînă nu demult, gubernii ruseşti, pentru între inerea spitalelor 
ş.a.m.d. Românii pînă ce nu aveau dreptul juridic (nici moral) a recruta tineri basarabeni în armata 
lor. Mai exzista şi o barieră psihologică între moldoveni şi români pentru a admite asemenea ser-
viciu.
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Tăbărînd în RDM, organele securiste cu autorită ile militare româneşti de ocupa ie au zmuls 
cu for a bucă ica de la gura ostaşilor alia i şi primul pas pe care l-au făcut a fost interzicerea oricăror 
activită i în sus inerea armatei ruse, precum şi accesul la depozitele de alimente create în teritoriul 
Basarabiei de către Rusia aristă pentru aprovizionarea comună a armatelor ruseşti şi române. În 
republica ocupată organele de for ă româneşti ini iaseră o campanie nemaipomenită de izgonire a 
ofi erilor ruşi din Basarabia. Activitatea obiectivelor militare ruseşti din spatele frontului era oprită. 
Se lichidau centrele de telecomunica ii (poşta şi telegraful) militare ruse. Agentura Siguran ei co-
trobăia prin spitalele Armatei a IX presînd personalul medical să ia calea pribegiei. Nu erau lăsa i 
în pace nici bolnavii.

N 76  1918 ianuarie 28
1) Dlui General Comandant Corpului 6 Armată
2) Marelui Cartier General Serv. Siguran ei
3) Divizia XI, Biroul II Informa ii
Am onoarea a raporta că suntem informa i că ieri a sosit la spitalul militar de evacuare 

rus N 61 din Kişinău o telegramă de la Iaşi dată de generalul rus Şerbachef prin care ordonă ca 
numitul spital să func ioneze mai departe după cum a func ionat şi până în prezent şi să nu ia în 
considera ie nici un ordin ce i se va da atât de autorită ile militare române cât şi de Sfatul ării.

*
Reprezentan ii lui Şcerbaciov care soseau cu misiunea de a satisface diferite nevoi pentru 

armata lor erau urmări i, brutaliza i, aresta i. Ocupan ii au luat în coarne şi hotărîrea anglo-france-
zilor privind crearea noilor unită i militare în teritoriul moldovenesc pentru a întări armata rusă de 
pe frontul român, curmînd orice activitate a alia ilor în această direc ie.

N 189 29 ianuarie 1918
Chişinău

Notă

Aducem la cunoştin ă că dl Movilă, ajutor al Comandantului garnizoanei din localitate, 
cu cîteva zile mai înainte întâlnindu-se cu generalul Ostaşoff l-a întrebat dacă e adevărat că el 
formează o armată rusă în localitate condusă de dînsul.

Numitul general rus supărăcios i-a răspuns că da. Domnul Movilă a pus întrebarea bani 
de unde ave i, generalul Ostaşoff i-a răspuns că ne dă Fran a cum vă dă şi vouă, românilor...

Dl Movilă i-a pus în vedere ca să se astâmpere, în caz contrar va fi  arestat. Avem infor-
ma iuni că generalul Ostaşoff găsindu-se ofensat a plecat la Iaşi să raporteze cazul dlui general 
Cerbaceff şi Primului Ministru al nostru.

*

Telegramă

Intrare la siguran ă N 243 din 9 februarie 918
Vă semnalăm pe şeful comisiei de aprovizionare General anume Moritz şi pe Generalul 

de corp de armată Vironoski care au plecat cu scopuri la Kişinău. Mâne pleacă (...) întreaga 
comisiune... tot cu destina ia Kişinău. Lua i măsuri severe de supraveghere.

Marele Cartier General, N 6752
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*
Generalul Belozerof se plânge  că nu poate cumpăra alimente pentru armata sa din cauza 

acaparărilor armatelor române. (Din raportul CSK, N 363 din 19 februarie 918)

*
„Dr. L. care locuieşte la un loc cu generalul Troianof a afl at de la acesta că românii re-

chizi ionează din Basarabia toate alimentele şi comestibilele pe care le duc la Iaşi lăsând popu-
la iunea şi armata lui Cerbaciev să piară de foame şi era foarte indignat contra acestei măsuri. 
Noroc că la Chişinău sunt reprezentan i ai Americii, Angliei şi Fran ei care nu ne lasă să facem 
ceea ce vrem şi ne opreşte să încheem pacea cu Germania...

Generalul Moritz, şeful comisiei de aprovizionare, despre care am comunicat în cores-
ponden a precedentă, a adus în birou ca scriitori 4 ofi eri, pe care îi inem în supraveghere.”

(Din informa ia Centrului de Siguran ă Kişinău către Delegatul Siguran ei Române pe lîngă Marele 

Cartier Rus, N 294 din 13 februarie 1918)

*
1918 februarie 13

Notă

Astă seară la ora 8. 35 p.m. la sosirea trenului Iaşi-Ungheni în gara locală au sosit 19 
ofi eri ruşi printre care erau 2 colonei, iar restul ofi eri inferiori fi ind mul i fără insigne. N-am 
putut ob ine numele acestor ofi eri superiori conform instruc iunilor Dstre deoarece Dl locote-
nent Lupan nu mai este cu serviciul în gară.

Vă vom ine la curent cu informa iunile ce vom căpăta.
Ag. 43-44

*
Comportamentul autorită ilor militare române fa ă de unită ile ruse de pe frontul român, 

care s-au supus ordinului de demobilizare al noului guvern sovietic, era cu totul barbar. 
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*

Ofi erii armatei ruse de pe frontul român blestemau acele clipe cînd se luase hotărîrea de a 
închega fră ie de arme cu o oligarhie politică iresponsabilă, fariseică şi trădătoare.

Nu era cu mult mai de treabă nici comportamentul României cu alia ii săi apuseni.Autori-
tă ile româneşti, în ciuda intereselor alia ilor şi al bunului sim , au permis trecerea prin teritoriul 
ocupat de armata română a cîtorva eşaloane cu solda i germani, iar produsele agricole jefuite din 
republica noastră erau împăr ite tot cu nem ii, duşmanii de război.

Liderii români stăteau permanent cu fundul în două luntri şi cu nasul în vînt, adulmecînd 
orice adiere dinspre alia i ce putea ştirbi interesele lor anexioniste în „Basarabia”. Comportamentul 
ocupan ilor în teritoriul RDM semăna cu cel al unei bestii cu prada în col ii ei răpitori, mîrîind şi 
suspectînd de rele inten ii toată lumea din jur.
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În aşa fel, consulul Fran ei la Chişinău a fost declarat duşman al intereselor româneşti în 
„Basarabia” pentru faptul că pomenitul demnitar al ării aliate a condamnat în public campania de 
teroare a for elor de ordine româneşti contra popula iei băştinaşe şi a îndrăznit să-i reproşeze gene-
ralului Broşteanu că autorită ile româneşti în RDM „se comportă ca ocupan i”.

Din aceste motive, Centrul de Siguran ă Kişinău luase cele mai aspre măsuri de supraveghe-
re a lucrătorilor consulatului cu imunită i diplomatice, în special, a consulului care, în documentele 
Siguran ei era numit cu dispre  „jidan” şi nicicînd pe nume. Siguran a ini iase şi în presă o campa-
nie de defăimare a numitului consul.

„Ziarul ”România Nouă” (creat de români în RDM-n.n.) începe o campanie împotriva ati-
tudinei consulului francez”, se spune într-o telegramă a şefului Siguran ei chişinăuiene, Nicolae 
Drăgu escu, către Direc iunea Poli iei şi Siguran ei Generale. Centrul de siguran ă permanent inea 
în preajma consulatului grupuri de fi laj, care fi xau fi ece pas al personalului consular, fi ece contact 
al acestuia cu lumea din jur.

Notă

În ziua de 12 februarie ora 10 diminea a a venit la Consulul francez în birja care are 
2 numere, în fundul birjei are numărul 83 şi la capră are numărul 42, o damă elegantă după 
aparen ă ar fi  evreică, a stat ca 10 minute şi a plecat tot cu aceiaş birjă, după plecarea ei a venit 
o altă evreică, tot în timpul acesta a venit şi al i doi ofi eri fr. şi imediat încă unul, au stat în casă 
to i ca vreo oră, au plecat to i împreună cu dama evreică, mai tîrziu cu 25 minute au venit 2 
ofi eri ruşi care au stat vreo 20 minute, după plecarea lor a venit un alt ofi er rus cu trăsura lui 
proprie, în timpul acesta a venit şi 2 evreici tinere şi cari cînd a plecat de la consul erau f. vesele 
la 1/8 oră a venit 2 evrei cari au stat cam 20 minute, după aceia au venit şi 4 ofi eri francezi din-
tre cari 2 au fost şi cu 2 zile înainte.

D.C. şi P.M.
(Raport al grupului de fi laj (supraveghere) asupra Consulatului Francez la Chişinău).
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*
Notă

Fruntaşii politici de aici explică astfel rostul armatei ruseşti mercenare care se pregăteşte aici la 
mănăstirea de lângă Chişinău şi Iaşi:

Franco-englezii nu se pot împăca cu nici un pre  cu ideea care le convine germanilor aşa de 
mult, ca Rusia să se fărămi ească în mici state. Ei vor aici în răsărit un stat rusesc mare şi puternic, 
care să stingherească pe germani. Cu gândul acesta alia ii noştri din Apus au încercat să salveze cel 
pu in Ucraina şi au trimis la Kiev pe to i reprezentan ii lor şi au pus la dispozi ia ucrainenilor bani.

Bolşevismul însă tinde să se răspândească peste întreaga Rusie în propor ii uniforme şi în acelaş 
timp mişcarea de reac iune contra lui şi contra revolu iei prinde teren în întreaga Rusie fără a ine 
seamă de hotarele noilor republici născute din ea.

Sprijinind acest curent de reac iune care e şi un semn al ivirii sentimentului na ional, având 
şi o armată bine organizată la înde-mână, mul i au început să creadă că s-ar putea reconstitui Rusia 
cea mare într-un singur stat mare şi puternic. Anglo-francezii au intere sul să o creeze, se zice, că au 
între altele şi ini iativa creării acestei armate ruseşti pe pămîntul nostru. Fondurile mari de care are 
ne voie armata aceasta, în care şi solda ii sunt bine plăti i se zice, că sunt tot de la alia ii noştri în fa a 
cărora ideea unită ii noastre cade în fa a intereselor lor de a da unitatea Rusiei.

Factorul principal în această operă e consulul Fran ei de aici. Acel care împreună cu jidanii 
Basarabiei a protestat împotriva intră rii armatei noastre, acel care mai târziu a atras aten ia Dlui 
General Broşteanu că procedează ca într-un teritoriu ocupat, acel pe care se sprijină to i streinii din 
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Basarabia. Sprijinindu-se pe el, îndrăznesc cei 13 deputa i jidani să nu mai dea prin cameră în semn 
de protes tare pentru intrarea noastră. Personalul lega iei e numai jidovesc nu e adus, ci recrutat de 
aici. Şi un pas înainte în program: tot sub scutul acestui consul se naşte aici la Chişinău „Liga 
pentru apăra rea culturii ruseşti”.

Ini iativa o are corpul didactic şi fără îndoială va avea să lupte contra noastră şi a culturii 
noastre. O societate deci contra românilor şi a României care se naşte în timp de stare de asediu în 
dosul frontului nostru contând însă pe bunăvoin a alia ilor noştri.

Centrul de Siguran ă Kişinău 
29 ianuarie 1918

*
La drept vorbind, e fi resc şi binevenit faptul ca o guvernare să poarte grijă de interesele ării 

sale, să le apere mereu şi neabătut în toate împrejurările. Însă într-o alian ă de state, ca şi în orice 
comunitate colectivă umană, întru armonizarea rela iilor, men inerea bunei în elegeri între membrii 
ei, mai e nevoie şi de unele cedări din interesele egoiste particulare. Se pare, că această pravilă de 
morală creştinească încă nu e cunoscută la români...

2) De la talcioc pînâ la Sfatul ări...

Pentru colaboratorii serviciilor secrete româneşti din RDM nu exista un anumit cadru de 
probleme, cu limite bine stabilite ce ar fi  inut de competen a lor. Am spune chiar că obiectivul de 
interes operativ al Siguran ei era întreaga societate moldovenească - de la “talcioc” şi pînă la Sfatul 
ării. To i şi totul, de-a valma, era suspectat, supravegheat, urmărit. Peste pu in timp la Siguran ă 

veneau puhoi sute şi sute de dosare gen: “Dosar relativ la urmărirea deputa ilor din Sfatul ă-
rii...” (Ivan Crivorucov, Serghei Cocerva, Ştefan Balamez, Marc Miasoedov şi mul i al ii). “Dosar 
relativ la supravegherea congreselor preo imii”, “Dosar relativ la supravegherea uniunii învă-
ătorilor “Corpul didactic”, “Dosar de supraveghere a societă ii lemnarilor”, dosare de suprave-

ghere a fi erarilor, bărbierilor, bucătarilor...
Nici o categorie, grup social, nici o organiza ie sindicală n-a fost trecută cu vederea. Cu 

cîte un dosar la Siguran ă s-a învrednicit societatea de caritate “Crucea Roşie” şi chiar organiza ia 
obştească „România mare”, ce întrunea colonizatorii veni i din regat. Tot ce răsufl a şi se mişca era 
supravegheat şi urmărit. Iar de se descoperea vreo “mişcare suspectă”, o “instiga iune”, apoi vai de 
capul acelora ….

Falangele alungite şi atotpătrunzătoare securiste nu lipseau de nicăieri. Peste tot locul pipă-
iau, căutînd duşmani ai românilor şi semne (mijloace) de activită i vrăjmaşe regimului de ocupa ie: 
prin saloanele puterii şi prin lăcaşurile sfi nte, prin colectivele de muncă şi printre oamenii de pe 
stradă, în fi lmele ce se demonstrau în oraş şi la concertele de muzică simfonică, prin grămezi de 
lemne, sobe şi leagăne de copii...

 Pentru a ne da sama cît de largă era sfera de activitate a securiştilor români în teritoriul 
ocupat prezentăm în continuare o scurtă garnitură de documente, foarte tărcate după con inutul lor 
(fără a le mai comenta),  acestea mărturisindu-ne de domeniile în care trebăluiau informatorii şi 
agentura Siguran ei…

Telegramă
Către

Drăgu escu, Serviciul Exterior al Siguran ei, Kişinău

 Pune i în vederea lui Manolache Hionodache să alcătuiască imediat darea de samă 
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asupra desbaterilor Sfatului ării şedin a de la 27 martie pe care o ve i înainta de urgen ă prin 
curier special. 

Director Siguran ei Generale        Bărbătescu 
        N5489-28/III

*

Însemnări de lucru la Siguran ă asupra rezultatelor votării în Sfatul ării a rezolu iei despre 

unire în şedin a din 27 martie 1918.
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Tabloul general al votării din 27 martie alcătuit la Siguran ă (prima pagină).
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*
Siguran a         22-XI-918 
Ag. F T.

Am onoare a raporta, că relativ la deputatul din Sfatul ării iganco am următoarea 
informa ie:

Până în timpul revolu iei ruse numitul s-a distins ca agitator şi conducător al socialiştilor, 
ideile sale sunt pentru Interna ionala socialistă - bolşevistă... căci după cum se spune, Dsa nu 
face parte din nici o na iune, ci cu ruşii este rus, cu ucrainenii ucrainean, cu bulgarii bulgar, 
iar cu jidanii -jidan. Ca membru în liga rusă s-a dovedit că este adevărat rus, ca membru în so-
cietatea ucraineană s-a dat drept ucrainean, în conspira iile bulgarilor - bulgar, iar ca inginer 
la primăria Chişinău a fost mâna dreaptă a primarului Şmidt, iar în asocia iile evreieşti este pe 
deplin devotat jidanilor...

...Deputatul iganco a votat contra unirei Basarabiei cu România, după unirea înfăptui-
tă contra votului şi sfor ărilor sale a făcut şi a luat parte la toate mişcările şi uneltirile antiromâ-
neşti. Este pentru autonomia Basarabiei fa ă de România...

Aceasta-i activitatea deputatului iganco. Despre ce va vorbi în Sfatul ării încă n-am 
putut primi informa iuni. Voi continua cu cercetarea şi de rezultat voi comunica.

*
Telegramă

Dragomir, Şeful Brigăzii de Siguran ă Kişinău
Din dosarul N745

 ”Relativ la Frimu socialist-propagandist” 

 Avem informa iuni că Nicolae Cocea ar fi  înfi in at acolo (la Chişinău-n.n.) o frac iune 
social-revolu ionară din care participă şi numeroşi basarabeni şi că el inten ionează acum o 
fuziune cu organiza iile socialiste din ară. Face i cercetările curente şi raporta i rezultatul ară-
tându-ne ce s-a mai afl at în jurul călătoriei lui Frimu.

Directorul Siguran ei Generale      I.Bărbătescu

       N 21319 s.  19/10-918
           
 *

Serviciul Siguran ei   
Chişinău
Agentul special N392     1918 septembrie 11
 

Notă

Făcând informa ii asupra celor cuprinse în nota cu data de 3 septembrie a.c. a informa-
toarei E.J. am constatat că cel semnalat este Ivan Krivorucov, deputatul muncitorilor în Sfatul 
ării şi capul organiza iei social-revolu ionare din localitate cu sediul în str. Mihailovscaia N 61 

unde posedă şi o mare bibliotecă socialistă, iar broşurile se dau la membri pentru citire.
Majoritatea membrilor sunt evrei pentru a căror controlare a sentimentelor am trimis azi 

pe so ia mea, ce ştie bine limba ebraică, în care limbă vorbind şi dîndu-se drept evreică din Mol-
dova doritoare a cumpăra broşuri revolu ionare spre a le duce în Moldova (de peste Prut - n.n.), 
unde nu se mai găsesc.
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Fiind bine primită după un schimb de cuvinte a căzut de acord cu evreul şi evreica de 
la acea organiza ie că peste câteva zile să vină spre a-i vinde câteva exemplare diferite social – 
revolu ionare, însă i-a atras aten ia so iei mele a avea grijă la transportarea lor în Moldova…

Vădit deci este că zisa organiza ie socialistă se ocupă cu vinderea şi răspândirea de bro-
şuri revolu ionare cu scop de propagandă şi pe care le aduce în mod clandestin din Odessa, în 
localitate neputându-se tipări nefi ind permise de cenzură.

       
*

  Confi den ial Personal
N 15789s        12 august 1918

Ministerul de Interne

Direc iunea Poli iei şi Siguran ei Generale

Către

Domnul General de Corp de Armată 

A.Voitoianu, Comisar General al Guvernului 

                                                                                             Basarabia

Am onoarea a vă înainta alăturat spre ştiin a Dvs copie de pe nota de informa iuni primi-
tă de la Direc iunea Siguran ei Generale, relevată la campania ce se duce contra ării la Odessa 
şi propaganda ce se face în Basarabia 

Ministru_____________            

Director______________

Copie      
Notă

 
Panciu D.Milan de origine sârb supus bulgar la decretarea mobilizării a fost internat, iar 

la 1 iulie dându-i-se drumul s-a dus la Odessa unde a stat până la 1 august când s-a înapoiat în 
localitate pentru a pleca la Bucureşti.

Convorbind cu el, mi-a spus că sovietul din Odessa duce o campanie extraordinară con-
tra României, arătând că încă fi ind alia i le-a răpit Basarabia. Sovietul i-a apropiat şi a luat în 
serviciul lor un număr de români din ară refugia i la Odessa care foarte des fac naveta Odessa-
Kişinău prin Bender aducând manifeste revolu ionare adresate poporului basarabean şi care 
sunt duse şi predate consulului ucrainean din Kişinău.

Manifestele şi coresponden a secretă între sovietul din Odessa şi Kişinău se mai face şi de 
barcagii care fac curse pe Nistru.

În Odessa se vorbeşte că foarte curând Basarabia va fi  reluată de la România pentru care 
ar avea şi concursul Fran ei şi Angliei.

Pentru conf.               (iscălitura) 
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*
Telegramă cifrată

Întrare N309
14 februarie 1918

- Brigada 22
- Dlui Drăgu escu Şeful Serviciului Informa ii Kişinău

Urmare la raportul N15 şi 18 din 11 cor.
Persoană ofi cială din elita Bender demnă de toată încrederea informându-ne franc […] 

prin evrei din basarabia cu bani fac tot felul de uneltiri contra intereselor noastre având de 
partea lor mul i membri ai Sfatului ării. Informatorul ne dă ca sigură invaziunea bolşevicilor   
[…] în Basarabia, iar solda ii moldoveni şi poporul la Kişinău vor fi  îndemna i să se răscoale cu 
arme contra noastră, să omoare ofi erii români şi toate persoanele care au fost pentru sus inerea 
trupelor noastre aici.

Oamenii trimişi peste Nistru ne aduc ştirea că bolşevicii   […] Grigoropol, Dubăsari, Ti-
raspol şi mai mul i la Slobozia cu muni iuni şi tunuri mari fac pregătiri ca până la 20 curent vor 
încerca să treacă în Basarabia.

 Am trimis (agen i) spre control din nou şi urmează raport.

Şeful Centrului Informa iuni Bender      D.C.Popescu
      N 21   14 februarie  1918

*

Întrare N 660       11 aprilie
14/4-918        N136

Centrul Informa iuni Bender
către

Serviciul Exterior al Siguran ei Generale MCG

       Khişinău
(fragment-n.n.)

Am onoarea a raporta următoarele. –
...2) Tot în Tiraspol este soldatul basarabean Frunză, semnalat de noi anterior ca bolşevic 

şi contra intereselor noastre, care a denun at trupelor bolşevice un loc ascuns unde erau păstra-
te închizătoarele de la carabinele române afl ate în depozitele de acolo, iar la retragerea lor, au 
vândut pe pea ă popula iei carabinele.

Numitul inten ionează să vie în Varni a, Basarabia cu scop de a face agita ii. Am luat mă-
suri la pod să fi e oprit la trecere...

 
*
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*
13 august 1918

Ieri seară a avut loc şedin a Zemstvei guvernământului unde a fost ales ca şef Dl Ianovs-
ky proprietar din satul Vadul-lui-Vodă şi consilier al Primăriei Chişinău şi au fost aleşi membrii 
Zemstvei. Pentru noi el este periculos - socialist revolu ionar şi în anul 1905 a fost închis pentru 
că a semnat apelul în contra împăratului când a fost membru la parlamentul rusesc.

După ce l-au ales, l-a chemat Dl Şmidt la masa unde el lucrează şi de acolo Dl Ianovschi 
a ascultat în picioare şi a mul umit publicului că l-a ales... De atâtea ori am refuzat, a zis, da nu 
am ce face, trebuie să mă unesc şi trebuie să lucrăm mult pentru popor... 

După Dl Ianovschi a vorbit Dl [indiscifrabil - n.n.] El a felicitat pe domnul Ianovschi, că 
el este şef la Gubernscaia Zemstva Uprava, dee domnul, să lucreze mult pentru norod. Şi să fi e 
tot bine şi Dta să rămâi la postul dumitale, iar duşmanii să se ducă pe celalt mal.

În urmă Dl Şmidt a felicitat pe Dl Ianovschi şi a spus că Sfatul ării este zlopolucinâi 
(duşman), publicul auzind aceste cuvinte a aplaudat.

 Şedin a s-a terminat la ora 12 ½.
           E.J

*

Poli ia oraşului Bender
Către

Brigada de Siguran ă Kişinău

1918 august 11

Am onoare a vă comunica că un informator al nostru ducându-se în ziua de 8 august c.r. 
în Kişinău la cafeneaua Moldavski de vis-a-vis de hotelul Palas a auzit pe mai mul i evrei discu-
tând că în urma îndemnurilor foştilor func ionari ruşi, evreii sunt pe cale de a întocmi un memo-
riu pe care să-l înainteze Preşedintelui Statelor Unite Wilson în care să arăte toate nedreptă ile 
suferite de la autorită ile româneşti şi mai ales de la cele militare şi că unii dintre evrei sus in că 
acest memoriu să fi e înaintat numai Domnului Prim-ministru Al. Marghiloman.

        Poli ai _______________
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.

*
Referat

Bolşevistul lt.N.Lupan care a maltratat şi jefuit pe Domnul Colonel Trăilescu în gara la 
Chişinău, am onoarea a raporta că sunt de părerea a fi  imediat executat.

 În prealabil să luăm măsuri ca să despăgubească cât se va putea pe Dl. Col.Trăilescu.  

Comandantul Pie ei  Maior    Boeresco
      

*

Notă
Chişinău,  26 martie 918

 Asară la gară în timpul venirii a Ministrului de Război Dlui Marghilaman un proprietar 
(al) oraş.Chişinău care are prăvălii lîngă gară cu numele Gheisberg Zeli man l-a înjurat pe Dl. 
Ministru de Război cu multe cuvinte murdare, zicînd că este igan el şi to i românii.

 Am onoarea a vă face cunoscut.
 Martor Ştefan Vladco trăeşte (str.) Melestiu
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*
   Secret

 Prefectura Politiei Kişinău

        N7599 bis
1918 noiembrie […]         

Domnule comisar

 Binevoi i a cunoaşte că Comisarul General al Basarabiei cu ordinul N 10326 / 918 ne 
face cunoscut că are informa ii cum că în această localitate circulă agen i turburători care iau 
semnături de la locuitori de a protesta contra actelor de alipire ale Sfatului ării, cerând chiar 
revenire la Ucraina.

 Aducăndu-vă la cunoştin ă cele de mai sus, lua i urgente măsuri de supraveghere şi prin-
derea acestora. Orice caz semnalat ni-l ve i raporta imediat.

      Prefect de Poli ie___________

(Din Dosarul N16 /1918 al Prefecturii Poli iei Chişinăi, pag.7).

*
 10/XII-918 

   
  Domnului Comisar Şef al Circumscrip iei II-a

 În executarea ordinului D-stră de a asista în ziua de 9 decembrie a.c. la adunarea gene-
rală a membrilor Uniunii Centrale a proprietarilor din Basarabia – m-am prezentat la localul 
Băncii oraşului unde a avut întrunirea – însă de la uşă chiar am fost întâmpinat de 2 persoane, 
care întrebându-mă ce caut şi eu arătându-le delega ia, mi-au spus că n-am ce căuta acolo de-
oarece poli ia nu se poate amesteca la astfel de întruniri. Sculându-se în acelaşi timp mai mul i 
de la locurile lor şi spunând preşedintelui adunării că poli ia nu are dreptul a asista.

 Văzând atitudinea lor hotărâtă de a nu mă lăsa să asist, pentru a evita vreun scandal 
m-am retras şi venind la Circumscrip ie am raportat cazul Dlui Director al Prefecturii. Dsa 
dându-mi ordin a mă duce din nou să mă întroduc în sala de şedin ă şi în cazul când voi fi  for at 
a părăsi sala să iau măsuri ca să fi e da i judecă ei acei ce mă vor ultragia.

 M-am prezentat din nou şi întrând în sală nu mi-a mai spus nimeni nimic, iar agentul de 
la Serviciul Siguran ei care a rămas în sală în lipsa mea mi-a adus la cunoştin ă că un Dn avocat 
Gafencu care se afl a printre cei aduna i a rostit o cuvântare în care a protestat energic contra 
poli iei care nu-şi are locul la asemenea întruniri.

 Tot acelaşi agent mi-a mai spus că din to i care au inut cuvântări aproape to i se expri-
mau că „mai mult nu pot vorbi”.

 Au luat parte 150-200 persoane Domni, Doamne, iar întrunirea a fost prezidată de Dl. 
Catargi vorbindu-se absolut  numai în ruseşte.

 Pe cât am în eles s-a discutat în privin a legii de împroprietărire a ăranilor şi am auzit 
des pronun ându-se de to i ce vorbeau numele Dlui Marghiloman.

 Şedin a a luat sfârşit la ora 12 noaptea.

Subcomisar_______________            (Ştefănescu)
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Prefectura Poli iei      Intrare N 10998
Kişinău       7/XII.918
Comisariatul Circumscrip iei (...)
N3703
1918 Decembrie 4

Domnule Prefect
La ordinum Dv N6984 din 24/X a.c.

Am onoare a raporta că la întrunirea inută în ziua de 23/X a.c. în sala casei (...) epar-
hiale, nu s-a discutat nimic relativ la chestiunile politice, discu ia a fost relativ la bunul mers al 
serviciului Cooperativelor, iar sfîrşitul întrunirii s-a făcut în mod liniştit.

Comisar Şef     (iscălitură)

*
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Prefectura Poli iei  Kişinău       
Serviciul Siguran ei

Agen ii speciali 394 şi 395       23/7-1918
Notă

Informăm că astăzi stând de vorbă cu un domn, român basarabean, etate cam 27-28 ani, 
mic de statură, îmbrăcat ruseşte, cu şapcă pe cap, neberbierit, musta ă mică, ce mai tîrziu s'a 
recomandat că e Directorul Prefecturii jude ului Cahul, între altele ne-a spus, că organiza ia 
administra iei din Basarabia, de sub guvernul actual, este mult mai proastă ca cea trecută de sub 
guvernul vremelnic, mai înainte de unire şi chiar de cât când exista arismul.

*
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   7-08-918
Notă

1) În satul Păuleşti jude ul Orhei este un preot anume Timuş şi când face slujbă în Bise-
rică nu pomeneşte pe Familia Regală pentru că sătenii i-au spus ca să nu pomenească Familia 
Regală căci dacă îl va auzi îl va da afară din slujbă.

2) Aici în oraşul Chişinău este profesoarele rusoaici Boronesa Heiching şi Principesa Ce-
civadze care sunt ca directoare pe Gimnazele Ruseşti din Chişinău ele doresc ca toate Gimnaziile 
să fi e în limba rusă şi nu vor să jure în partea Guvernului  Român şi sunt contra intereselor Ro-
mâniei, ele s’au dus să jăluiască la Iaşi la Maestatea Sa şi la Ministrul Plenipoten iar Francez 
şi Englez pentru a li se da dreptul ca să fi e Gimnaziile pe limbă rusă.

E. I.
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*
Referat

4 februarie 1918
 
Conform însărcinărilor care am avut în ziua de 3 februarie la ora 10 seara, în localul 

eparhial, fi ind însărcina i noi informatorii A.H. şi D.C. am asistat la concertul simfonic până a 
plecat tot publicul din sală fără ca să se ie vr-un discurs.

           A.H. şi D.C.

*
Notă

Chişinău 3 februarie 1918

Domnul Narti mă informează că cu ocazia perchezi iilor ce se fac prin case pentru afl area 
armelor este necesar să se observe, că sunt mul i răuvoitori, îndeosebi evrei cari în timpul când 
se face perchezi ia de către patrulele noastre au la ei în buzunare revolvere. După ce se caută 
prin paturi, saltele, pierne, leagăne de copii, poduri, pivni e, grămezi cu lemne, sobe şi în cele-
lalte mobile, să se mai dea o deosebită aten ie dacă persoanele din casă nu au prin buzunarele 
hainei arme. Să se perchezi ioneze mesele de scris că se crede că evreii au mobilate aceste mese 
una cu podeala, iară sub podeala de sub masă de scris sunt subterane cu arme.

B. 
      

*
„La moara Ghendric din acest oraş este o mare anglomera ie de măcinat, are un personal 

foarte suspect. În timpul mişcării bolşeviste la această moară s-au adus 3 vagoane care păreau a 
fi  cu grâu însă erau încărcate cu arme, care s-ar fi  distribuit popula iei evreeşti dându-se fi ecărui 
individ câte 3-4 arme pentru ca la rândul lor să le împartă altora şi cu care să lupte contra 
întrării armatei române în Basarabia.

Se bănuieşte că la această moară s-ar mai găsi din armele men ionate…”
(Din Raportul N16 din 26 ianuarie 1918 a Şefului CSK Nicolae Drăgu escu). 

*

Serviciul Siguran ei       20 sept. 1918
Chişinău 
Agentul Special N392

Notă

Am făcut cunoştin ă cu Dl Jalbă unul din conducătorii na ionalişti de peste Nistru...
Numitul mi-a comunicat, că popula ia ne vede foarte rău şi aceasta datorită nouă. Mai 

întâi mi-a făcut o nara iune asupra [...] socialiste de care e adăptată popula ia basarabeană şi 
toată Rusia, gra ie căruia s-a putut sfărâma regimul fostului imperiu Rus, iar acum în loc de a 
merge spre programul democra iei se văd brutaliza i de către reprezentan ii jandarmeriei la sate 
şi poli iei la oraşe, dând ca exemplu cazuri văzute de Dsa personal când jandarmul a lovit un 
cetă ean pentru că nu a fost salutat şi că aproape toate ramurile de func ionari se poartă brutal 
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cu popula ia, ne inând în considera ie gradul unora de cultură, fapt ce ajută pe agitatorii străini 
în propaganda lor...

*
26 ianuarie 1918  

                    Chişinău
Domnule Director,

Subsemnatul agent supranumerar în detaşamentul de Siguran ă din Chişinău ce cu 
onoare (îl) conduce i, vin respectuos a Vă ruga să binevoi i a-mi admite să predau lec ii de limba 
română la un liceu din localitate.

Vă fac această rugăminte, Domnule Director, având credin a, că în felul acesta aş putea 
fi  mai folositor serviciului nostru. Prin fratele meu, care e profesor aici şi prin ardelenii de aici, 
ini iatori ai mişcării na ionale, am reuşit să pătrund în cercurile conducătorilor Basarabiei şi 
ca să mă pot men ine, cel mai bun mijloc de a masca adevăratul meu rost între dânşii şi cel care 
m-ar îndreptă i să nu lipsesc de nicăieri, e numai acesta. Aş avea un număr foarte restrâns de 
ore (5-6 pe săptămână) care nu m-ar abate deloc de la datorie, cred că chiar în timpul acela aş 
putea face câte ceva.

Printre lumea cunoscută, prezen a mea în uniformă începe a se deochea...

Cu deosebit respect                        Silvestru Ciofl ec

*
Notă

10 februarie 918

Printre preo ii de la Chişinău circulă svonul că arhimandritul Guri prin preotul Parfenie 
şi prin al i preo i fac o întinsă propagandă pentru ca Guri să fi e numit mitropolit al Republicii 
Moldoveneşti.

Arhimandritul Guri şi preotul Parfenie, din informa iunile ce avem, în 1914 au fost tri-
mişi în Siberia din cauza agita iilor de către arhiepiscopul Serafi m şi s-au înapoiat odată cu 
începerea revolu iei în Rusia.

Despre preotul Bivol de la biserica Voznisenscaia avem informa iuni că este socialist-re-
volu ionar.

S-a comunicat Diviziei XI

*
Notă

31 august 1918

Sâmbătă l.c. în sinagogile din Chişinău s-a ofi ciat un tedeum în sensul că Basarabia să 
fi e scăpată de ocupa ie străină.

S-a califi cat poporul român cu epitetul “ igani”
Astfel de tedeumuri vor continua în toată Basarabia fi ind organizate de societatea “Bun-

da”
Informatoarea                 E.J.
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Informa ia şefului siguran ei chişinăuiene către prefectul poli iei din localitate relativ la 
preo ii bisericii-sobor din or. Soroca, care „fac drumuri dese în Ucraina” de unde aduc ziare şi răs-
pîndesc apoi ştiri „tenden ioase”...
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Document vizînd urmărirea de către Siguran ă a Primarului or. Chişinău, dl Şmidt

*
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N244
      9 februarie 918

 1) Delegatului Siguran ei române pe lângă Cartierul General rus
 2) M.C.G. Serviciul Siguran ei
 3) Divizia XI-a 

Avem onoarea a vă înainta un articol întitulat „Zametky” înserat în ziarul „Besarabscaia 
Jizni”  N8 din 11/I-918 prin care se referă la ocupa iunea noastră militară însultându-ne şi nu-
mindu-ne germanii Balcanilor şi N9 din 12/I-918, rugându-vă a decide contra celor vinova i…

       Drăgu escu

*
Notă

Eri s-a inut şedin ă la spitalul N 61 evacuat de la Gran Hotel de către to i doctorii acestui 
spital. La această şedin ă a vorbit  doctorul Nielson şi Von Kizin care au spus că mai bine să ple-
ce să fi e în mâna bolşeviştilor decât în mâna românilor întrucât au încredere în bolşevici, care 
doctorilor nu le fac nimic.

Doctorul L. mi-a comunicat această informa ie.      E.
        

*
Confi den ial Personal

1918 noiembrie 19
Directoratul Internelor

Am onoare a vă înainta ordinul Comisariatului General al Basarabiei Confi d. Personal 
N2/1918 înso it de raportul serviciului de propagandă Culturală N 34 prin care arată că pentru 
propagandă culturală în Transnistria ni s-a numit ca agent de lucru Dl Durbailo, un moldovean, 
membru în zemstva oraşului Tiraspol.

Acest agent va trebui să vină la Kişinău mai des şi ca să nu întîmpine difi cultă i la punc-
tele de trecere „Tighina” are nevoie de un permis de trecere permanent.

Pentru aceasta, cu onoare vă rugăm să binevoi i a ne da instruc iuni de procedare sau a 
i se elibera un paşaport pe timp de 6 luni.

(fără semnătură- n.n.)

*
Domnului Şef Bir.II Inf. Divizia XI

 Avem informa iuni că în comuna Mileşti se afl ă o cireadă de vite de 150 capete şi pe care 
nişte solda i ruşi bolşevişti le vând pe la săteni, iar Nicolae Câran (?), I ic Bădănoi, Gheorghe 
Vasile, Ghi ă Beciu au devastat conacul moşiei Mileşti, spunând tuturor  că armata română a 
părăsit Basarabia.

Şeful Serviciului
Director                        N.Drăgu escu

Rezolu ia de pe document: „Am onoare a vă ruga să binevoi i a hotărâ: 
1) Dacă se face vreo cercetare pentru stabilirea devastărilor conacului Mileşti;
2) Trebuie să rechizi ionăm cele 150 capete de vite ce sunt pe la sateni”

Iscălit:       Maior Boierescu  
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Serviciul Siguran ei  Chişinău
Agentul T.G.M.

Notă

Am onoarea a raporta că seară 28 august cur. am fost la cinematograful „Orfeum” unde 
se reprezenta (fi lmul –n.n.) „Spiritele Rele”.

Subiectul era redat în limba română scris însă foarte prost în compara ie cu pasajiile 
scrise în ruseşte, care erau tare bine scrise caligrafi c.

Printre pasagiile scrise am remarcat următoarele: „Un popor este stăpânit de un altul şi 
dispune de el, întocmai ca un spirit rău şi poporul trăieşte sub jug străin fără să bage de seamă. 
Iarăşi soseşte momentul de redeşteptare şi atunci se ridică pentru a arunca vraja spiritului rău, 
spre a sfărâma lan urile oribile, zburând  luminat şi sănătos”. 

Reese foarte clar din sus citatul pasagiu care ar fi  putut exclus din explica ie nefi ind ne-
voie de o aşa compara ie că la mijloc ar fi  o operă de propagandă anti-na ională.

  Alăturat aici vă înaintez şi un program cu subiectul fi lmului, rugându-vă a dispoza.
 

*
ieşire N 3059  10/VII-1918

Brigada III Jandarmi

Poli iei de Siguran ă Kişinău, Basarabia 
 
Cu onoare se înaintează nota „Cuib de agitatori”  împreună cu referatul plutonierului 

major Tudosie şi informa iunile culese de noi.
 ”Cuib de agitatori:
 Din multe păr i suntem informa i că la Şcoala de Viticultură de lângă Chişinău s-a for-

mat un adevărat cuib de agitatori. Profi tând de faptul că Şcoala este afară de oraş anumi i 
provocatori aranjează acolo petreceri aproape în fi ecare săptămână când  se manifestă pentru 
Rusia Mare.

 Atragem aten ia autorită ilor militare pentru a lua măsurile cuvenite”.

Referat
Jandarmul Plutonier Tudose Ioan

către
Dl Comandant al Brigăzii III Jandarmi

 Conform ordinului Dstră verbal am onoarea a raporta următoarele:
Am făcut cercetări la Şcoala de Viticultură de lângă Chişinău unde am constatat că în 

zilele de 29 iunie şi 1 iulie 1918 profesorii de la numita şcoală au făcut întrunire sub formă de 
petrecere.

 Au luat parte la întrunire ruşi, mul i ruşi, răuvoitori ai ărei Româneşti. După 12 a.m. 
petrecerea s-a făcut în grădina şcolii cu orchestră. S-a vorbit şi s-a închinat păhare în  numele 
Rusiei  Mari. Seara s-au retras în pavelionul Şcoalei. În tot timpul por ile grădinei au fost închi-
se cu lacăt şi sub pază….

 Rugându-vă să binevoi i a decide.
Plutonier major      I.Tudosie

*
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Control de coresponden ă poştală la Siguran ă.
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Nr.319  
15 februarie 1918

Domnului şef al Bir. 2 Inf.

Informatorul nostru care ine cafeneaua Moscova din str. Alexandrovsca col  cu Bender-
sca ni se plânge că i s-a închis cafeneaua din ordinul Dlui General fără ca să cunoască motivul.

Ducându-se şi la Sfatul ării Dl Grigarovici, nacialnicul mili iei, i-a spus că cafeneaua 
este închisă de Dl Ministru Criste după cererea Dlui General.

Cum credin a noastră este că patronul cafenelei este un fi lorus.

Şeful serviciului

*
Domnului Prefect al Poli iei Kişinău 

Domnule prefect,

Subsemnatul Grigore Ivaniuc din Kişinău, strada Camenolomnaia N9, raionul Circum-
scrip iei III cu onoare Vă rog să binevoi i a-mi elibera un certifi cat de bună purtare pentru a-mi 
(...) la luarea drepturilor să pot ine una cârciumă cu vin.

Cu tot respectul Grigore Ivaniuc
      

*
Pentru a nu-l plictisi pe cititor cu desăvîrşire, ne oprim aici.
 Chiar numai din documentele expuse mai sus, fără teamă de echivoc, putem afi rma că 

organele mixte securiste – poli ieneşti în teritoriul Republicii Democratice Moldoveneşti la 1918 
erau limitate în activitatea  lor doar cu linia iluzorie a orizontului. Numai gîşte nu păşteau securiştii 
români în teritoriul ocupat.  În rest – peste tot locul îşi băgau nasul, aveau treabă şi culegeau in-
forma ii. Prin agentura şi oamenii „de bună credin ă românească”  din Biroul Sfatului ării şi din 
Sovietul de Directori Generali conduceau ara moldovenilor (de acest nărav nu s-au lepădat nici în 
zilele noastre!), cîntau în biserici şi învă au copiii în şcoli, rechizi ionau (jefuiau) avutul ării şi-l 
cărau în ara-mumă. Iar regă enii mai tari de înger cu chirpidinul în mîni cotrobăiau prin închisori 
ca să-i strîngă de testicule pe moldovenii aresta i şi prin astfel de torturi îngrozitoare să stoarcă atîta 
informa ie de cîtă aveau nevoie, ca să dovedească “vina” nevinova ilor. 

 Pe lîngă lauda pe care le-am adus-o organelor Siguran ei în cuvîntul întroductiv al edi iei 
cu privire la credibilitatea informa iei securiştilor, totodată ar trebui să recunoaştem  şi faptul că 
nivelul de profesionalism al lucrătorilor operativi şi al agenturii  (informatorilor) Centrului de Sigu-
ran ă Kişinău la 1918, cu rare excep ii, era de-a dreptul rudimentar, primitiv chiar. Intr-un serviciu 
”inteligent” – cum sînt numite în unele ări apusene serviciile secrete ale statului – personalul CSK 
lucra mai mult cu picioarele, folosind metode despre care o vorbă rusească spune: cи а ь, а 

 а .
 De nivelul de profesionalism foarte scăzut al ofi erilor de siguran ă şi informatorilor ne 

vorbesc însăşi documentele acestui serviciu.
 Mai bine de o treime din documenta ia operativă constituie rebut  informa ional, bun numai 

de a fi  aruncat la coşul de gunoi, neavînd nici o atribu ie la problemele securită ii statului român sau 
a regimului de ocupa ie.

 Iată doar cîteva mostre din mul imea de documente de acest gen:
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Serviciul Siguran ei Chişinău
1918  30 septembrie

Notă

Am onoare a raporta că pentru executarea însărcinării ce mi-a i dat-o, de a mă duce de a 
asista la întrunirea Societă ii Lemnarilor... Am fost la ora hotărâtă şi mi-a spus antreprenorul că 
nu este nici o întrunire la ora 11 şi că este după masă la ora   3-4. Am fost la ora 3 şi mi-a spus 
că nu se mai ine nici o întrunire, pentru că cel mare, care era să ină întrunirea, s-a îmbătat...

Alătur şi delega ia ce mi s-a dat.

Agent        I. Opreanu

 (Evident că antreprenorul l-a dus de nas pe agentul naiv, petrecînd  adunarea pînă la ora 3, în lipsa oaspete-

lui nedorit –n.n.).
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*
       30 ianuarie 1918

      Notă

 Întroducîndu-mă în casa particulară din strada Benderscaia N42 proprietatea lui Dol-
tus de origină evreu, ne comunică următoarele informa iuni:

 În depozitul lui se afl ă depozitată o cantitate de 600 puduri de murături şi varză ale 
bolşeviştilor şi cînd a întrat armata română în Basarabia bolşeviştii au fugit luând şi cheile 
depozitului cu ei. Aşa că depozitul se afl ă închis.  

         (iscălitura indiscifrabilă a agentului )

     
*

Serviciul Siguran ei Chişinău,       16 august 1918
Agentul N 388

Notă

Am onoare a raporta că pe ziua de ieri am prins şi înaintat Circumscrip iei II pe un indi-
vid numit Fiodor Bucicof supus ucrainean care a fost găsit la tălciocul nou vânzând una pere-
che bocanci noi cazioni de a căror provinien ă n-a putut da nici o desluşire cu toate că a umblat 
cu mine prin pia ă ca să cunoască presupusul răufăcător care i le-ar fi  vândut...

Pot adauge că pe ziua de 11 cor. am mai trămes un individ îmbrăcat milităreşte care nu 
poseda nici un act spre a stabili indentitatea şi care vindea în pia ă (3) trei perechi bocanci negri 
şi una manta galbenă...

*
Serviciul Siguran ei       1918 oct.18 zile
Chişinău 
Agentul N 394

Notă

Informez că astăzi pe la ora 4 1/
2
 p. m. trecând pe strada Ismail, am observat cum de la 

Brutăria lui Nu ă Faerman din str. Ismail N 104 eşeau persoane cu pâne albă; intrând înăun-
tru şi oprind vânzarea am chemat de alături din restauran pe sergentul de oraş din acel punct, 
care tocmai atunci lua masa cu pâne caldă. Am numărat 38 pâni mari, iar în timp ce evreul 
patron şi un altul, probabil tovarăş căutau a mă min i, o evreică bătrînă pe la spate a luat vreo 
10 pâni şi le-a ascuns.  Am trimis sergentul ca să caute o căru ă, iar evreul mi-a băgat 25 ruble 
în buzunarul hainei. Văzând că şi sergentul e de rea credin ă l-am chemat şi l-am trimis la Circ. 
(Circumscrip ia - n. n.) 4 pentru a anun a pe Dl Subcomisar de serviciu. Atunci evreul văzând că 
nu merge, mi-a băgat mâna în buzunar şi mi-a scos banii pe care mi-i băgase, la care eu opu-
nându- mă, mi i-a luat cu for a în fa a sergentului pe care l-am chemat imediat... După pu in 
timp a venit Dl subcomisar care a dispus să se ducă evreul cu mine cu o pâne la Dl Comisar la 
Circumscrip ie şi să decidă dacă pânea e albă, dânsul a rămas la brutărie.

Ducându-mă la Circumscrip ie, Dl Comisar Nazarie a spus că pânea nu e albă că de 
această calitate se vinde şi în pia ă. Atunci m-am dus din nou la brutărie şi am întrebat cu cât 
vinde pânea. Mi-a răspuns că cu 10 ruble, deşi la public o vindea cu 11 ruble. Am dat 10 ruble şi 
am luat şi eu o pâne şi am adus-o pentru examinare, rugându-vă să binevoi i a dispune.
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(Nota agentului N394 – fragment)

*
După cum putem observa din rezolu ia de pe prima pagină a notei agentului N 394 („S-a 

comunicat Circumscrip iei IV pentru a-i face proces verbal de Contraven ie”), informa ia spio-
nului român, lipsită de orice valoare a fost primită cu toată seriozitatea de către şefi i Poli iei şi 
Siguran ei chişinăuiene, servind ca bază pentru noi procese verbale şi, prin urmare, noi victime în 
teritoriul cotropit. Căci trebuia cumva să-şi îndreptă ească afl area în serviciul for elor de ordine 
fi ecare cerber din puzderia de trîntori ocupa ionişti!
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Din semnale de nimic se dresau dosare de urmărire penală contra a mii şi mii de cetă eni ai 
republicii noastre, o ploaie de indivizi incompeten i, aduşi din „Regat”, erau implica i în „cerce-
tări” nesfîrşite şi şedin e „judecătoreşti”. Aceştia din urmă, pentru a se făli cu rezultatele ob inute, 
canalizau dosarele cu fl eacuri instan elor superioare, pentru informare şi decizie şi, trecînd nume-
roase instan e ale gigantescului mecanism represiv, deseori ajungeau pînă la regele României. Se 
pare că şi suveranul ării, neavînd altă treabă, se ocupa cu chi ibuşuri ca să-i treacă de urît, găsind 
timp sâ citească asemenea “pierle” judiciare pentru a lua o hotărîre fi nală, de care n-a fost capabilă 
s-o ia o puzderie de instan e militare.

De neghiobia birocra iei româneşti din aparatul uriaş de administrare (terorizare) ocupa io-
nistă în teritoritoriu RDM ne vorbeşte foarte convingător şi următorul caz de "cercetare" şi "jude-
cată". 
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Con inutul declara iei:

Declara ie

Subsemnatul Sub-Locotenent Athanasiu Gh. Din Regimentul 10 Roşiori declar că în di-
minea a zilei de 26/I-918, pe când mă afl am în casă, mi s-a raportat de către Sold(atul) Flămân-
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zeanu Ion, ordonan a mea personală, că pe când se afl a în casa locuitorului Nicolae Rusu, unde 
eram încuartierat, făcându-mi ghetele, un străin i s-a adresat cu cuvintele:

De ce faci ghetele ofi erului. Să le facă singur, că şi el este om ca şi tine. Să le rupe i tre-
şele şi să le da i în cap cum am făcut şi noi în Rusia. Apoi: Ce crede i că o să sta i în Basarabia? 
Cum a i venit, aşa o să pleca i.

Imediat am luat haina pe mine şi am eşit afară spre a’l aresta, dar fi ind cam întuneric, 
soldatul nu l’a recunoscut, căci eşise din casă.

Chiar acel ce îndemnase solda ii la faptele de mai sus, m-a purtat prin sat vreo 30 minute 
pretextând că un altul, ar fi  rostit acele cuvinte.

Înapoindu-mă şi întrebând pe proprietar, mi-a declarat că nu acesta, ci altul pe care nu-l 
cunoaşte ar fi  vorbit cu soldatul meu, zicând că probabil acel om a fost din Băl i şi că se adăpos-
tise vreo 2 ore în casă la el, fără însă a’l cunoaşte, nici chiar numele lui, ceea ce nu era adevărat, 
de oare ce, cel ce vorbise era chiar de fa ă.

După masă însă venind pe la mine Dl Capit. Gheorghiu, i-am relatat cazul şi Dsa mer-
gând cu mine în casa locuitorului Nicolae Rusu, şi amenin ându-l cu împuşcare dacă nu va 
declara pe cel vinovat, femeia acestuia a spus să’l lase că declară ea cine este omul, lucru ce a şi 
făcut, spunând că este locuitorul Dumitru Burkovski din Com. Gheczi-Noi.

Aceasta’mi este declara ia pe care o subscriu

Sublt        (iscălitura)     

                                                                                           27/-I-918
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*
idula cu plîngerea sublocotenentului ofensat a fost raportată şefului Serviciului Mobiliză-

rii Regimentului 10 Roşiori, iar de acolo – la Comandantul Diviziei I Cavalerie. Şefi i de acolo au 
transmis-o la Curtea Mar ială a Diviziei I Cavalerie, unde devine temeiul unui dosar penal de toată 
frumuse ea jurisdic iei româneşti.

Reg. 10 Roşiori                                                                           N 1939
Către Brigada 3 Roşiori                                                     1918 Ianuarie 27

Am onoarea a înainta alăturatul raport împreună cu indivizii: Dumitru Burcovski şi Ni-
colae Rusu acuza i, primul de instiga iune şi al doilea de tentativă de tăinuire.

Din cercetările făcute şi declara iile luate reese că în adevăr sus numi ii indivizi sunt 
vinova i pentru faptul de instiga ie şi tentativă de tăinuire, rugându-vă să binevoi i a dispoza 
înaintarea lor la Comandantul Diviziei I Cavalerie pentru a fi  judeca i.

Comandantul Regimentului 10 Roşiori
Colonel       Balabescu

*
În partea stîngă a documentului Comandantul Brigăzii III Roşiori a depus rezolu ia:

Către Divizia I Cavalerie

Am onoarea a vă înainta coresponden a de fa ă a Regimentului 10 Roşiori împreună cu 
indivizii nota i în ea care s-au făcut vinova i de instiga iuni şi tentativă de tăinuire.

Şeful Brigăzii III Roşiori

Colonel       (iscălitura)

*
Curtea Mar ială a Diviziei I-a Cavalerie deschide un dosar penal contra inculpa ilor Du-

mitru Burcovsky şi Nicolae Rusu. Numi ii sînt aresta i şi inu i în închisoare. Deoarece pentru 
asemenea „crime” curtea mar ială liber le putea aplica sentin a capitală, în apărarea de inu ilor se 
ridicase to i locuitorii satului Gheciu-Nou, scriind şi o scrisoare, iscălită de 29 săteni, în care se 
cerea eliberarea consătenilor aresta i. Cu o solicitare aparte s-au adresat preşedintele comitetului 
sătesc şi preotul satului.
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În cele din urmă, printr-un act de gra iere a Regelui Ferdinand I, de inu ii au fost elibera i.

*

*
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Astfel, dintr-un semnal fără rost pentru securitatea statului român, un cretin de subloconte-
nent, plin de sine şi de ifose mareromâneşti, a pus pe roate un furnicar de cerberi superiori cu stele 
mari pe ipole i, implicînd pînă şi pe regele României în procesul judecătoresc şi inînd pe jar cu 
frica în oase o mul ime de oameni nevinova i..

*

Zi de zi duzine de agen i şi informatori ai Centrului de Siguran ă cu ochii holba i şi cu 
urechile ciulite, cutreierau oraşul în lung şi de-a curmezişul, scociorînd prin clădirile organelor de 
conducere, prin localurile publice şi prin ogrăzile caselor de locuit şi, prezentîndu-se ca “părtaşi 
ai bolşevicilor”, provocau lumea la discu ii şi în aşa mod culegeau semnale şi informa ii de inte-
res la tema “cine şi ce este” în acest oraş. Spre seară informa ia acumulată se raporta şefului de 
siguran ă, care, în baza semnalelor primite, în aceeaşi noapte sau a doua zi diminea a, trimitea pe 
adresa fi ecărui ”individ suspect” agen i titulari ai poli iei înso i i de 5-10 solda i înarma i pentru a 
le face persoanelor în cauză perchezi ie la domiciliu. Suspecta ii erau aduşi la Siguran ă unde, prin 
tortură, securiştii storceau din ei atîta informa ie de cîtă aveau nevoie referitor la comportarea “an-
tiromânească” a victimei, precum şi a rudelor acesteia, vecinilor, cunoscu ilor etc. Aşa că volumul 
semnalelor şi deci a aresta ilor creştea zi de zi în progresie geometrică. Majoritatea celor ce erau 
strivi i sub tăvălugul diabolic al  Siguran ei erau oameni nevinova i. 

 La etapa ini ială Siguran a avea aresturile proprii şi de una singură facea cercetări, îşi asu-
mase atribu ii de judecată de prima şi ultima instan ă, adică dicta sentin e fără a consulta organele 
juridice de resort sau a purta vreo responsabilitate în fa a cuiva pentru crimele de omucidere săvâr-
şite. 

 Timp de  o jumătate de an, cît a condus CSK comisarul Nicolae Drăgu escu, poli ist de 
profesie, n-a alcătuit nici un document de analiză a situa iei operative în teritoriul ocupat în baza 
informa iei acumulate, iar rapoartele informative, canalizate cu duiumul organelor superioare, con-
ineau o simplă înşirare mecanică a notelor primite de la informatori, în forma lor brută, neprelu-

crate.
Lipsesc apropare  cu desăvîrşire forme şi metode ingenioase de infi ltrări ale agenturii în 

obiectivele de interes operativ pentru a ob ine informa ii din interiorul acestora, la nivel de planuri 
şi inten ii ale adversarului, date care nu stau la suprafa a şi nu pot fi  văzute, nici auzite de agentura 
din stradă.

 De măsurile de profi laxie pentru a îndrepta situa ia operativă şi care  ar fi  putut măcar cu 
ceva contribui la potolirea spiritelor antiromâneşti a popula iei în teritoriul ocupat, la siguran a 
română, se pare, nici nu se auziseră măcar. Că securiştii români aveau solide surse de informa ii 
(informatori) în rîndurile func ionarilor de stat şi în corpul de deputa i ai Sfatului ării – nu era 
meritul lucrătorilor operativi, nici rezultatul iscusin ei lor profesionale, dar  mai mult se datoreşte 
faptului că ”slujile poporului”singuri se aruncau în bra ele ocupan ilor pentru a-şi proteja pielicica, 
nutrind sentimente de adevărată groază în fa a mişcării revolu ionare a maselor ărăneşti din ară.

În cumul cu alte interese egoiste acesta e motivul de bază al trădărilor din partea unor 
indivizi din guvernarea Republicii Democratice Moldoveneşti la 1918.

Întocmai acelaş lucru îl observăm şi în zilele noastre. Unii bandi i şi iude trădătoare de la 
guvernare, pentru a scăpa de ura poporului şi de puşcărie, folosesc scutul monştrilor protectori din 
exterior, argă ind la interesele lor geopolitice. Pentru aceşti guvernan i trădarea de Patrie, astfel, a 
devenit o îndeletnicire spăsitoare. Şi foarte bănoasă, totodată...
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8. A fost oare legitim parlamentul moldovenesc la 1917-1918? 
Pînă unde? Pînă cînd?..

Despre Sfatul ării – organul vremelnic cu func ii de legislativ al Republicii Democratice 
Moldoveneşti, constituit prin hotărîrea congresului delega ilor solda ilor moldoveni din unită ile 
militare ruse (petrecut la Chişinău între 20-27 octombrie 1917), iată de acum mai bine de o sută de 
ani, se bat cap în cap cele mai aprinse şi cotroversate păreri ale istoricilor, specialiştilor în dreptul 
constitu ional şi nu numai. Iar problema de bază în jurul căreia virează această bătălie de păreri e 
una singură: e legală sau nu hotărîrea Sfatului ării din 27 martie 1918 cu privire la alipirea Re-
publicii Democratice Moldoveneşti la Regatul Român? 

Mai logic ar fi  să ne urcăm cu această problemă cu o treaptă mai sus şi s-o luăm de la cap: 
e legal sau  nu însuşi Sfatul ării ? Că doar n-a costat cine ştie ce sfor ări pentru unii jurişti, spe-
cialişti în drept constitu ional, ca să dovedească un fapt vădit: din punct de vedere al normelor şi 
procedurilor strict democratice  de creare a unui parlament de ară, legislativul moldovenesc de la 
1917-1918 a fost unul nelegitim ab ovo.  Dovezi în acest sens se pot turna cu găleata. Dar e de ajuns 
şi cîteva motive de bază, cum ar fi , de pildă, voluntarismul şi dispropor iile sfîşiitoare ce s-au co-
mis încă la etapa zămîslirii acestui organ în reprezentarea for elor politice şi a păturilor sociale din 
ară. Mai cu samă a ărănimii care constituia majoritatea  absolută a popula iei, precum şi a etniilor 

conlocuitoare (în grani ele de atunci ale republicii numărul reprezentan ilor minorită ilor na ionale 
se men inea la 50% din popula ie).

Nu ne vom afunda în discu ii fără capăt pentru a dovedi un adevăr care stă chiar la suprafa ă, 
demult dovedit de către savan ii conştiincioşi şi responsabili. Iar dacă unii indivizi nu-l văd, asta 
încă nu înseamnă că acest adevăr nu există, dar pentru că nu vor şi n-au ochi să-l vadă…

Ceea ce sîntem în stare şi în drept a face e să punem la dispozi ia opiniei publice documente 
care pot vărsa nişte raze de lumină asupra unor dedesubturi şi fenomene umbrite, neluate în samă şi 
trecute cu vederea – fi e din neştiin ă sau cu bună ştiin ă – de către unii cercetători, dar care (feno-
mene) au infl uen at hotărîtor evenimentele  ce se desfăşurau în mod fi resc în Republica Moldove-
nească, nevoindu-le (cu for a militară din afară) să cîrnească pe altă cale, să ia o altă direc ie decît 
cea aleasă şi dorită de majoritatea absolută a popula iei statului moldovenesc, numai ce renăscut.

Adevărul istoric e unul singur, iar dacă apar alternative sau nuan e de altă natură, apoi aces-
tea sînt plodul judecă ii strîmbe omeneşti, dar nu produsul realită ii obiective.

În evaluarea activită ii Sfatului ării avem o singură măsură, un singur criteriu, o pravilă 
crestomatică, general acceptată şi n-ar trebui să inventăm velosipedul cu o roată, fără trebuin ă la 
casa omului, cum fac unii, doar numai pentru a îndupleca poftele şi năbădăile expansioniste ale 
clasei politice româneşti.

Acest criteriu îl afl ăm şi în vechea zicală latinească: ”Vox populi – vox Dei” (Vocea popo-
rului e vocea lui Dumnezeu).

Demosul (poporul) e judecătorul suprem şi instan a superioară a oricărei democra ii, puteri 
de stat, orînduieli şi legi în societate.
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Prin urmare, tot ce corespunde intereselor poporului, tot ce exprimă voin a lui – e democra-
tic şi legitim. Şi dimpotrivă. E antidemocratic tot ce se face împotriva poporului, tot ce ştirbeşte 
interesele şi voin a lui.

Măsurînd activitatea Sfatului ării cu această unitate metrică, putem constata că legislativul 
moldovenesc de la 1917-1918, cu toate betejeniile lui native, rău-bun, cum era, poate fi  recunoscut 
(cu unele restan e) ca organ legal al puterii de stat al  Republicii Democratice Moldoveneşti doar 
numai pe un segment istoric foarte redus: cînd activitatea lui a fost încuviin ată (sau răbdată) 
de masele largi populare.

E vorba de un început de cale, cînd legislativul moldovenesc, urmînd porunca forului soldă-
esc, proclamase Republica Democratică Moldovenească, punînd şi primele pietre în fundamentul 

statalită ii moldoveneşti, formase echipa de guvernămînt şi verigile necesare pentru dirijarea trebu-
rilor statale, luase unele măsuri pe tărîmul spiritual în vederea asigurării drepturilor na ionale ale 
moldovenilor – etnie majoritară, întemeitoare a statalită ii istorice ( ara Moldovei) la 1359.

Din start fi ind un organ vremelnic, Sfatul ării mai avea în sarcină organizarea neamînată 
a alegerilor şi convocarea Adunării Constituante care trebuia să adopte Constitu ia Republicii De-
mocratice Moldoveneşti, să creeze o bază juridică trainică  şi de perspectivă pentru func ionarea 
întregului mecanism statal.   

Renaşterea statalită ii istorice pe o bună parte a plaiului străbun moldovenesc al ării Mol-
dovei a însemnat un eveniment din cele mai strălucite în destinul moldovenilor din spa iul pruto-
nistrean. Cum şi era de aşteptat, evenimentul de netrecătoare semnifi ca ie istorică a stîrnit un mare 
entuziazm în societate, fi ind salutat, fără rezerve, de toate păturile sociale şi de etniile conlocuitoare 
din această, pînă nu demult, gubernie rusească. 

Din păcate, sentimentele de euforie ale popula iei fa ă de aceste măsuri patriotice ale Sfatu-
lui ării degrabă au fost spulberate de către diviziile invazoare româneşti şi de înşişi autorii care le-
au stîrnit. Unii de groaza pe care le-a insufl at-o valul revolu ionar şi transformările sociale radicale 
de pe urma lui, al ii de frica bestială de baioneta soldă ească românească, nu pu ini găsîndu-se şi 
dintre acei care din motive egoiste – au trădat interesele poporului şi cu aceeaşi rîvnă au purces să 
distrugă şi să desfacă tot ce-au făcut de folos la început. Încă pînă la venirea românilor poporul a 
reac ionat hotărît la comportamentul duplicitar şi trădător al Sfatului ării.

Conducătorii sec iei militare a Statului Major al Rumcerodului – Cabac, Cotovski, Levin-
zon, Perper şi al i activişti revolu ionari care contribuiseră la căderea Sfatului ării (la 5 ianuarie 
1918), nu erau nişte bandi i de ocazie, cică, străini de interesele na ionale ale poporului moldove-
nesc, cum îi zugrăvesc unii cercetători unionişti. Dimpotrivă. Dacă aplecăm urechea la vox populi 
în acel moment istoric, auzim aceeaşi atitudine ca şi cea a for elor revolu ionare fa ă de Sfatul ării.

Această realitate a fost dovedită chiar a doua zi după ”împrăştierea” Sfatului ării – la 
6 ianuarie 1918 – cînd eşalonul de voluntari transilvăneni înarma i sosise după miezul nop ii la 
Chişinău şi încercase să ocupe gara feroviară pentru a înlesni Diviziei XI a generalului Broşteanu 
ocuparea capitalei moldovene.

Mai avea şi scopul salvării „Sfatului ării” de peire şi men inerea lui pînă la sosirea trupelor 
române de peste Prut.

La chemarea Sovietului orăşenesc Chişinău şi a bolşevicilor din sec iunea militară pomeni-
tă, în acea noapte, în apărarea oraşului s-au ridicat unită ile militare din garnizoana locală şi mul i 
voluntari civili – locuitori ai oraşului şi satelor din împrejurimi. 

Îndeosebi ar trebiu să subliniem faptul că în această ac iune unită ile militare moldoveneşti 
au neglijat indica iile Sfatului ării şi ordonan ele Ministerului de Război, trecînd de partea sovie-
telor şi a bolşevicilor. 

După o încăierare cu focuri de arme, fi ind înregistrate şi cîteva victime din ambele păr i, 
planul  mişelesc al comandamentului român a fost zădărnicit. Pînă în zorii zilei de 7 ianuarie deta-
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şamentul de voluntari a fost for at să capituleze, fi ind dezarmat şi condus spre Odesa, unde a fost 
predat unită ii militare revolu ionare de acolo.

E un fapt grăitor şi totodată un răspuns neîndoielnic la întrebarea: care for e erau sus inute 
de popor, cui îi apar inea puterea reală şi cine era stăpîn pe situa ie după 5 ianuarie? 

A urmat năvălirea mişelească a armatei române, ocuparea teritoriului Republicii Moldove-
neşti şi  scurgerea fi rească a evenimentelor interne a fost brusc oprită şi întoarsă în direc ie diame-
tral opusă. Prin agresiune şi amestec din afară.

Ceea ce au restabilit guvernan ii români cu mînile administra iei ocupa ioniste şi ale Sigu-
ran ei era de acum cu totul alt „sfat al ării”, evident lipsit de sus inerea popula iei, de împuternicirile 
şi îndatoririle cu care a fost autorizat de către congresul soldă esc.

Cu alte cuvinte fi e spus, ocupan ii români în mod năsîlnic, cu ajutorul baionetei soldă-
eşti şi al Siguran ei au scos Sfatul ării din cadrul legal, împunîndu-i cu for a alt program, 

neautorizat de vox populi, totalmente contrapus poruncilor, împuternicirilor şi competen ei 
ce i s-a atribuit de forul soldă esc care l-a creat. 

Prin urmare, din momentul ocupării teritoriului RDM de către armata României re-
gale, Sfatul ării, asediat de solda ii români din afară şi de agentura Siguran ei din interior, 
nu mai poate fi  considerat ca organ legal al puterii de stat al Republicii Democratice Moldo-
veneşti, iar toată activitatea şi hotărîrile lui, luate sub regimul militar românesc de ocupa ie, 
purtînd un caracter antitastal, antinorodnic, antina ional (antimoldovenesc) şi neavînd nici 
un temei juridic, sînt total nelegitime...
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9. Înşelăciuni ale guvernului României – condi ii ale unirii.

În declara ia frac iunii Blocului  românofi l, zis moldovenesc, despre alipirea Basarabiei 
(RDM) la România, propusă Sfatului ării pentru a fi  votată în şedin a legislativului din 27 martie 
1918, pe lîngă frazeologia goală, solemno-fastuoasă cu privire la semnifi ca ia actului „unirii”, se 
con inea şi un bloc din 11 puncte de cerin e concrete care, după înfăptuirea unirii, trebuiau respec-
tate şi garantate de Regatul Român. Ele aveau ca repere viitorul statut al Basarabiei în componen a 
statului român: autonomia politică, alegerile libere ale organelor locale de administrare publică, 
asigurarea libertă ilor democratice ale cetă enilor şi multe alte aspecte. Men ionăm unele mai prin-
cipale dintre ele:

- Sfatul ării actual rămîne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare 
după nevoile şi cererile norodului; aceste hotărîri se vor recunoaşte de guvernul român.

- Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, avînd un sfat al ării (dietă), ales pe 
viitor prin vot universal, egal, direct şi secret, ca un organ împlinitor şi administra ie 
proprie.

- Legile în vigoare şi organiza ia locală (zemstve şi oraşe) rămîn în putere şi vor putea fi  
schimbate de parlamentul român, numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi repre-
zentan ii Basarabiei.

- Respectarea drepturilor minorită ilor na ionale din Basarabia.

- Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraşe, zemstve şi parlament se vor 
face pe baza votului universal, egal, secret şi direct.

- Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvîntului, a credin ei, a adunărilor şi toate 
libertă ile obşteşti vor fi  garantate prin constitu ie.

- Toate călcările de legi făcute din motive politice în vremurile tulburi ale prefacerii din 
urmă sînt amnistiate ...” şi a. m. d.

Guvernul României, în persoana premierului Marghiloman, care a asistat la şedin a Sfatu-
lui ării din 27.03.1918, a acceptat în întregime blocul de cerin e, înaintate de legislativul mol-
dovenesc fa ă de Regatul Român, asigurînd corpul de deputa i că partea română le va respecta pe 
deplin şi întocmai.

Mai mult ca atît, şeful guvernului român a anticipat partea moldovenească şi în cuvîntul 
său de salut, adresat Sfatului ării, a expus aproape buchie în buchie aceleaşi condi ii ale Blocu-
lui moldovenesc, garantînd, sută la sută, îndeplinirea lor de către guvernul României.

Din stenograma şedin ei Sfatului ării din 27.03.1918:
„Preşedintele Sfatului ării I. C. Incule  pune întrebarea primului ministru d. Marghiloman: pri-

meşte guvernul român condi iunile unirii, citite de către secretarul Buzdugan, din rezolu ia blocului moldo-
venesc primite de către parlament ca declara ie a Sfatului ării?

 Primul ministru dl Marghiloman se urcă din nou la tribună şi declară că guvernul ro-
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mân primeşte în întregime atît litera cît şi sensul condi iunilor  unirii Basarabiei cu România  pe 
bazele arătate în rezolu ia blocului moldovenesc, primite ca declara ie a Sfatului ării.

Preşedintele Sfatului ării Incule , Secretari I.Busdugan, B.Epuri”.
Cuvîntul de cinste (românească) rostit de Marghiloman în fa a deputa ilor moldoveni, în 

realitate, s-a dovedit a fi  un bluf, o păcăleală din cele mai deşăn ate şi neobrăzate, cîndva întîlnite 
de moldoveni în multiseculara şi multpătimita lor istorie a rela iilor interstatale cu ările vecine. Cît de 
bine s-au potrivit ”garan iile”  guvernului român cu realită ile din Basarabia din perioada de după 
”unire”, cititorul poate conclude singur din documentele ce i le punem la dispozi ie în continuare.

"Sfatul ării va rămîne mai departe"… 

A rămas desigur, pe o scurtă durată de vreme, dar numai nu în calitate de organ al puterii în 
teritoriul ocupat, dar ca bîtă antistatală, antimoldovenească în mînile ocupan ilor. 

Spre deosebire de toate celelalte organe şi structuri stataliste ale RDM, inclusiv cele inu-
tale, orăşeneşti şi săteşti, sfîşiate de ocupan i imediat şi în modul cel mai barbar, legislativul mol-
dovenesc a avut o soartă aparte. Clasa politică bucureşteană avea strigentă nevoie de un paravan 
autohton legal, în dosul căruia să-şi înfăptuiască mendrele sale expansioniste, iar apoi fără a roşi la 
obraz, să declare lumii, cum că: 

"Sfatul ării de la Chişinău a hotărît unirea Basarabiei cu România".
 (Istoria României în date, Bucureşti 1972, pag. 308).

  Asesta a fost motivul guvernan ilor români pentru a reanima acest organ, găsit la momentul 
invaziei armatei române în stare de anabioză, cu la ul la gît pe care i-l pusese (la 5 ianuarie 1918) 
mişcarea revolu ionară din ară. 

Jumătate de an ocupan ii l-au inut pe jar sub baioneta soldă ească, iar după ce însuşise  toate 
foloasele din argă ia deputa ilor colabora ionişti, într-o zi posomorîtă şi noroiasă de toamnă tîrzie 
Sfatul ării e sîlit să-şi pună capăt existen ei sale prin eutonazie. Şi pentru guvernan ii români el 
devenise o povoară fără rost, bună numai pentru a fi  aruncată la groapa de gunoi a istoriei...          

 Prin coridoarele Sfatului ării circula o glumă că de cînd au venit românii, corpul de depu-
ta i s-a dezbinat în 2 blocuri: primul - deputa ii care colaborau cu Siguran a şi al doilea - deputa ii 
cu dosare la Siguran ă.  I se mai spunea ”corp de deputa i din turnători şi turna i”. Nu era nimic 
exagerat în acea glumă. Mai crudă era realitatea, căci erau supraveghea i de Siguran ă to i deputa ii 
laolaltă, inclusiv şi deputa ii informatori. Iar deputa ii „răuvoitori” care nu încuviin au regimul 
ocupa ionist erau urmări i, traşi prin judecă i, expulza i peste grani ele ării şi chiar împuşca i. Fără 
nici o restric ie. 

 Astfel, cinci deputa i ai Sfatului ării, participan i la lucrările Congresului III gubernial al 
sovietelor săteşti (deputa ilor ărani) din Basarabia (petrecut la Chişinău între 18-22 ianuarie 1918) 
– Rudiev, Ciumacenco, Prahni ki, Cotoros şi Pan îri – numai pentru protestele verbale contra 
agresiei armatei române, rostite de la tribuna forului pomenit, au fost aresta i de călăii români şi 
executa i la comanda generalului Broşteanu. 5 deputa i ucişi numai la cîteva zile după ocuparea 
Chişinăului de către agresorii români!

După acest masacru bestial, o parte dintre legislatorii moldoveni (13 deputa i) au refuzat cu 
desăvîrşire să mai participe în continuare la lucrările Sfatului ării în condi iile teroarei ocupa io-
niste  româneşti. 

Numai în documentul N 4548 din 26 noiembrie 1918 sînt pomenite ca expulzate din ară 24 
persoane, între ele cinci deputa i din Sfatul ării (Osmolovschi, Crivorucov, Misircov, Ponomari-
ov, Starenchi).                       
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Serviciul Siguran ei      Prefectura Poli iei Chişinău 
nr. 4548  1918 Noiembrie 26                Într. 10546   29/XI   918

Domnule Prefect,
Am onoarea a înainta procesele verbale de expulzare a indivizilor Vladimir Pavlovici Ata-

nasievici, Iosif Cvitcov, Boris Miron Cogan, Ion Petrovici Rodinov şi Locot CoIonel Jivalo, ra-
portând că şi persoanele notate pe contra pagină au fost expulzate şi s-a intervenit cu nr. 4675 şi 
nr. 4676 1918 către poli ia punctului Bender, pentru a ne trimite procesele verbale de expulzare.

Iar pentru Toma Potreatcov, Vasile Smirnof, Eremia Cican, Inginer Cupidonov, Căpitan 
Caidanov şi Moghileanschi s-a făcut circulara nr. 4677 de urmărirea lor, nefi ind găsi i în loca-
litate.

  Şeful Siguran ei                   (iscălitură)



163”Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republica Moldovenească...

În nota de pe reversul paginei se indică lista a încă 11 persoane expulzate, mai înainte, între 
ele cinci deputa i ai Sfatului ării, men iona i mai sus.

 Siguran a avînd la dispozi ie numărul necesar de agen i (informatori) în rîndurile deputa-
ilor şi mai cu samă în Biroul de conducere, primind regulat de la ei absolut toata documenta ia şi 

informa iile de interes asupra activită ii Sfatului Tării, totuşi, pentru a controla onestitatea infor-
matorilor şi a comproba informa iile primite de la ei, trimitea la fi ecare şedin ă parlamentară, cel 
pu in, cîte doi ofi eri „acoperi i” din personalul său scriptic care se infi ltrau incognito în sala de 
şedin e printre deputa i, fi ind însărcina i a fi xa şi a raporta zilnic ad literam tot ce se petrecea acolo: 
cuvîntările deputa ilor, hotărîrile ce se luau, replicile şi reac ia deputa ilor din sală, precum şi con-
vorbirile lor pe coridoare în timpul pauzelor. Deputa ii sim eau acest lucru şi în luările lor de cuvînt 
evitau a se referi la români, iar de-i pomeneau, apoi ca pe mor i: „aut bene, aut nihil” (ori numai de 
bine, ori nimic). Îşi permiteau doar pe coridoare în şoaptă cîte vreo replică contra românilor, dar şi 
atunci era auzită şi înregistrată de agen ii pretutindenişti ai Siguran ei care nu lipseau de nicăieri.

In continuare, drept exemplu, reproducem un mic pasaj din darea de samă a agentului N 
390,afl at la datorie în Sfatul ării: „Astă seară între orele 6-9 p.m. deputa ii Sfatului ării 
s-au întrunit iarăşi discutând tot aşa ca ieri pe culuar, numai că de data asta au fost cu mult 
mai precau i... în special iganco l-am auzit şoptind cu mai mul i partizani ai lui cărora mă 
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arăta cu degetul pe mine şi pe colegul 387. Păscălu ă a fost la înăl imea ideilor sale de eri, 
accentuând de data asta către Dna Alistar, că Basarabia are oameni cu mult mai deştep i ca 
România... Alături de Păscălu ă s-a ivit un alt deputat tot tânăr (23-24 ani) care vorbea la fel 
cu Păscălu ă... Numele lui vi-l voi raporta mâne. Asemeni un alt deputat, amic cu iganco, 
a vorbit de alegeri spunând, că nu poate orice nulitate din România să vie să-i administreze 
pe basarabeni. Nici pe acesta n-am putut afl a cum îl chiamă întrucât cu informatorul meu 
n-am voit să mai stau de vorbă în fa a lor. Activitatea Dlor Cotele şi Pelivan a fost aceiaşi: de 
a convinge pe unul pe altul pe calea cea bună. S-a remarcat deputatul Crihan care explica cu 
mult duh bunele inten ii ale democra iei româneşti. După aceasta l-am văzut dinăuntru mai 
mult timp cu Dl Ciuhureanu... ”

*
„… deputa ii Sfatului ării s-au întrunit iarăşi discutînd, tot aşa ca ieri, pe culuar” 

(Sic!)…
Dar unde mai puteau ei discuta liber nevoile ării, cînd în sala de şedin e şi în prezidiul par-

lamentului viermuia agentura Siguran ei?!
După cum vedem, în condi iile regimului „democratic” românesc aleşii poporului îşi puteau 

îndeplini datoria lor de deputa i numai pe coridoare şi la viceu. Dar şi atunci trebuiau să fi e „cu 
ochii în patru”…   

Deputa ii unionişti ieşi i „din beciurile gazdelor de încredere” şi cei fugi i în România şi 
întorşi acasă de armata română după 5 ianuarie, o ajutau pe draga lor Siguran ă cu tot ce puteau: 
în calitate de analişti politici, canalizînd Siguran ei informa ii de interes despre situa ia din ară, ca 
agen i de infl uen ă (numai agentul de infl uen ă Constantin Stere, adus din România, prin convorbiri 
individuale a ”tumănit” cu ideile unioniste zeci de deputa i din ”Blocul Moldovenesc”  şi chiar din 
opozi ie); ca informatori de rînd, printre care nu lipseau nici pîrîtori de cea mai murdară spe ă, care 
se foloseau de posibilită ile Siguran ei spre a se răfui cu oponen ii lor din Sfatul ării şi din afara 
lui.

Deputa ii informatori au umplut numeroase dosare la Siguran ă cu informa ii tenden ioase 
şi cu bîrfe pe care cu uşurin ă le comunicau securiştilor pentru a se lua măsuri represive contra de-
puta ilor şi cetă enilor patrio i. Acestora li se încrimina că ar fi  bolşevici, spioni ruşi ş.a.m.d. Contra 
lor Siguran a a intentat dosare de urmărire penală. 

*
Siguran a           20. IX. 918
Ag. F. T.

 
Notă

Am onoare a raporta că sunt informat de Dl deputat din „Sfatul ării” V. an u, că depu-
tatul M. I. Stepanov dom. în strada Feodorova N 47-a, de meserie judecător, este unul dintre cei 
mai aprizi provocatori şi agitatori ruşi; peste tot locul între magistra i, avoca i, în public face pro-
pagandă rusească, afi rmînd că nu se poate ca Basarabia să nu fi e a Rusiei, nu trebuie răbdare, iar 
pe func ionari îi îndeamnă a nu jura credin ă M. S. Regelui României, când li s’ar cere aceasta.

Înainte de război a făcut parte din poli ia secretă rusă şi ca atare a fost trimis ca spion în 
România, şi se crede că nici în prezent nu şi-a lăsat meseria de spion în favoarea Rusiei.

Am ob inut că numitul posedă paşaport rusesc, dar n-am putut afl a de unde şi de care 
autoritate i s-a eliberat.

*
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*
În baza materialelor false provenite de la deputatul Vasile an u, Siguran a a ini iat urmă-

rirea deputatului antiunionist Stepanov. Dat fi ind gravitatea învinuirii, securiştii s-au învîrtit mult 
şi bine în jurul persoanei suspectate, dar n-au descoperit nici o probă spre a adeveri informa ia ca-
lomnioasă a informatorului. In cele din urmă, agentul Siguran ei „F.T.”, însărcinat cu acest dosar, 
s-a adresat din nou la informator, propunîndu-i să facă o declara ie ofi cială, în baza căreia Stepanov 
ar fi  putut tras la judecată. Anume aici deputatul an u şi-a dat arama pe fa ă ca bîrfi tor. Securistul 
pomenit, într-un raport al său către şeful Centrului de Siguran ă, scria: „...Având ocazia a vorbi mai 
multe ori cu domnul deputat din Sfatul ării şi făcându-i rugămintea să binevoioască a-mi da 
o declara ie referitor la informa ia ce mi-a dat-o Domnia Sa cum că deputatul din Sfatul ării 
Stepanov a fost trimis de ruşi în România ca spion şi că nici în prezent nu s-ar fi  lăsat de această 
meserie, dl an u mi-a declarat că... o declara ie scrisă şi semnată de Dsa nu o poate elibera, 
deoarece nu are un act scris, un argument, ce nu s-ar putea zdrobi...”
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Deputatul informator V. an u a fost furnizorul principal de informa ii tenden ioase şi în 
dosarul deschis de Siguran ă contra deputatului Ştefan Balamez, subpreşedinte al Comisiei Consti-
tu ionale a Sfatului ării, politician talentat, recomandat mai tîrziu de către forma iunile patriotice 
„Salvarea Basarabiei” pentru a reprezenta ara noastră la Conferin a de Pace din Paris. Guvernan ii 
români au făcut tot ce le-a fost în putere pentru a împiedica orice participare  la Conferin ă a re-
prezentan ilor republicii cotropite. În acest scop s-au făcut presiuni dure asupra Sfatului ării ca să 
refuze de la autonomia Basarabiei, declarată în mod fantomasgoric prin Rezolu ia sa din 27 martie. 
Motivul principal al urmăririi era faptul că Balamez a fost unul dintre acei deputa i patrio i neînfri-
ca i care la 27 martie în prezen a solda ilor şi a securiştilor români în sala legislativului a îndrăznit 
să voteze contra “unirii”.

Între deputa ii românofi li din Sfatul ării şi călăii Siguran ei se stabiliseră rela ii cordiale, 
familiare chiar. Securiştii, fără nici o sfi ală, îşi chemau drujbanii săi din rîndurile deputa ilor chiar 
la sediul Siguran ei şi acolo rezolvau toate problemele de interes.

Domnule Drăgu escu,

Ia te rog declara ia în scris a Dlui Turcuman, deputat în Sfatul ării, de mare încredere 
– pentru a proceda arestarea acestui bolşevist (Alexandru Melnicov, ofi er rus. Indica ia Coman-
dantului Pie ei Kişinău, maior Boerescu către Şeful Siguran ei din 6/2-1918.)

Şi de data aceasta declara ia deputatului pîrîtor a fost o simplă bîrfă, pentru că în baza ei, 
cum s-a constatat mai tîrziu, a fost arestat şi torturat cu totul alt ofi er decît cel dat în căutare. 

Pentru concep iile lor politice antiunioniste mai multor deputa i din Sfatul ării li s-au des-
chis dosare la Siguran ă, to i erau strict supraveghea i şi urmări i. Deoarece adevăratul motiv politic 
al urmăririi era incomod şi nu putea fi  divulgat, securiştii inventau alte învinuiri - «văzute” (de 
delict comun) pentru a-i condamna sau a-i “bî îi” necontenit prin judecă i în scopul de a-i abate de 
la activită ile lor de deputa i. Prin asemenea măsuri operative de constrîngere Siguran a încerca să 
diminueze infl uen a şi posibilită ile deputa ilor antiunionişti, să-i neutralizeze atunci, cînd Sfatul 
ării trebuia să ia hotărîri mai importante. Răfuiala defi nitivă pentru “vina” lor de bază (adică pen-

tru concep iile lor antiromâneşti) era vremelnic amînată pentru “timpul oportun”, cum se indica în 
coresponden a vizînd urmărirea deputatului К. P. Misircov. Era o tactică a securiştilor pentru a nu 
speria lumea cu mul imea de deputa i judeca i (executa i) deodată.

*

intrare N399
23 februarie 918

Divizia XI
către

Serviciul Siguran ei
 
La N80
Am onoarea a vă ruga să binevoi i a continua supravegherea deputatului bulgar 

K.P.Misircov  din Sfatul ării şi a ne raporta toate mişcările şi agita iile ce le face în contra in-
tereselor româneşti pentru a se lua măsuri în contra lui la timpul oportun...

Din ordin: Şeful Biroului II           Maior P.Boerescu
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*
Caracuda Siguran ei era foarte ingenioasă în născociri de învinuiri “văzute”.
Aşa, de exemplu, deputatului Sfatului ării Ivan Krivorucov la 9 septembrie 1918 i s-a des-

chis un dosar de urmărire în baza următoarei informa ii a informatoarei „E. I.” din 3 septembrie.

3 septembrie 1918
Notă

Evreul Crivorucov (rus de na ionalitate, născut în 1881 în satul Cobusca Nouă, botezat în 
biserica ortodoxă din acelaş sat – n.n.) de la bibioteca evreiască din strada Mihailovscaia N61, 
duce o propagandă contra României. – Răspîndeşte în public spre citire căr i revolu ionare 
aduse din Ucraina în mod clandestin. –

Alătur o broşură a lui Kerenski luată de la acea bibliotecă. –
Informatoare E. I.
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*
Însă pentru a-l purta pe deputat prin judecă i, securiştii i-au născocit o altă învinuire pe care 

au expus-o şi în scrisoarea N 2414 din 11 septembrie 1918, adresată către Directoratul de Interne:                                   

                                                                                    N 2414
din 11 septembrie 1918

Către 
Directoratul de Interne Chişinău

Am onoare a înainta un proces verbal contra numitului Ivan Krivorucof deputat al mun-
citorilor din Sfatul ării, domiciliat în str.Harlampievscaia N 100 pentru contraven ie la or-
donan a N 22 din 22 iulie 1918 a Dlui Comisar General al Basarabiei prin faptul, că a lipit în 
localul Sindicatului General al muncitorilor afi şe scrise numai în limba rusă.

Se anexează şi afi şele respective.

(Din Dosarul N 566 relativ la Ivan Krivorucov, social-revolu ionar”, 1918).
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*
Nu avea Crivorucov nici o atribu ie la fi uicele pomenite (mai mult ca probabil că era o pro-

vocare a securiştilor), dar, fi ind un deputat cu viziuni socialiste, reprezentant al sindicatelor munci-
toreşti, era urmărit şi permanent i se căutau bo uri în mămăligă. Adică, motive „văzute” pentru a-1 
ine mereu în procese judecătoreşti şi a-1 împiedica în activită ile din Sfatul ării pînă la „timpul 

oportun” (sentin a fi nală). Securiştii erau încrezu i că deputa ii de concept antiunionist, fi ind inti-
mida i cu măsurile de urmărire penală, vor renun a la ideile lor. Zadarnică aşteptare!

Dosarul ini iat de Siguran ă contra deputatului Ivan Crivorucov a fost închis la 29 octombrie 
1918 cu următoarea noti ă: „Conform ord. 2500 al Directoratului de Interne s-a expulsat. Cu ord, 
3869/918 s-a trimis punctului de frontieră Bender spre a-l trece peste frontieră”.

Sub. Comisar              (iscălitură)

*
In afară de dosarele de urmărire penală contra deputa ilor din opozi ie, Siguran a mai avea 

un dosar special servindu-le lucrătorilor ei de “cazan obştesc”, unde se acumula toată informa ia cu 
referin ă la Sfatul ării: notele agen ilor şi informatorilor ce con ineau caracteristici asupra fi ecărui 
deputat aparte, în care se refl ectau concep iile şi activită ile politice ale deputatului, începînd cu 
anii studen iei, comportarea lui pe timpul arismului şi bolşevicilor. În centrul aten iei, se în elege, 
se afl au datele ce ineau de atîrnarea deputatului fa ă de regimul ocupa ionist actual şi, în special, 
părerea lui vis-a-vis de “unire”. Şi în cazul de fa ă to i deputa ii erau purica i cu stricte e şi foarte 
scrupulos de către Siguran ă, fără a se ine sama de meritele unioniste ale unora dintre ei.
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Siguran a         21 noiembrie 1918
Agentul F. T.

Notă

Am onoarea a raporta, că în baza ordinului dat, am ob inut următoarea informa ie relativ 
la deputatul din Sfatul ării Dl. Alexandri.

Încă înainte de a visa cineva că Basarabia se va uni cu România şi chiar decănd N. Ale-
xandri era student la Kiev a luptat pentru cauza românilor din Basarabia din care cauză poli ia 
rusă făcea dese perchezi ii la domiciliul său şi deseori a fost cercetat şi sub ruşi n-a putut ocupa 
vreo însemnată func ie de stat.

Ca om matur N. Alexandri în via a sa a lucrat pentru un singur scop: eliberarea Basara-
biei din jugul rusesc şi unirea ei cu România, care unire ca deputat în Sfatul ării a votat-o ne-
condi ionat, nefi ind partizan al acelor deputa i care au cerut ca Basarabia în cadrul României să 
fi e autonomă. Deputa ilor agitători ruşi reuşindu-le în Sfatul ării admiterea propunerii lor de a 
se redacta “Constitu ia Basarabiei autonome”, s-a format Comisia Constitu ională basarabeană 
în care deputa ii moldoveni na ionalişti ca supraveghetor au trimis pe N.Alexandri ca un bun 
cunoscător al dreptului rusesc şi interna ional, a codicelui roman, napoleonian şi românesc...

N. Alexandri este pentru anularea autonomiei Basarabiei, ca aceasta să se poată uni 
desăvârşit cu România.

Împotriva guvernului, împotriva Directorilor Basarabiei nu are nimic de obiectat, dar 
nu se împacă cu administra ia românească din Basarabia că nu a înfrânat specula... şi nu este 
mul ămit de faptul că în Basarabia românească încă mai circulă rubla Romanoff Odessa, care 
sunt prima cauză a scumpetei traiului în Basarabia.

*
Siguran a           22 noiembrie 1918
Agentul F. T.

Notă

Am onoarea a raporta că relativ la deputatul din Sfatul ării Buciuşcanu am primit in-
forma ia, că numitul nu se ştie dacă a inut vreun discurs în Sfatul ării, unirea Basarabiei a 
votat-o prin ridicarea mânii în sus şi prin strigătul “Trăiască România mare”...

Nu are o activitate politică pronun ată şi nu se crede că ar nutri sentimente antiromăneşti 
şi nici scopuri contrarii guvernului...

Voi continua cercetarea şi de rezultat voi comunica.
Rezolu ia pe document: S-a raportat domnului prefect.

*
Am prezentat aceste două note ale agentului „F.T.”  pentru a demonstra că nu totdeauna 

informa iile agen ilor con ineau date precise despre concep iile de ultima oră ale deputa ilor. 
Deputatul Nicolae Alexandri în tinere e era un adorator al României şi un înfl ăcărat părtaş 

al unirii, însă după cîteva luni de ocupa ie românească, văzînd comportamentul românilor fa ă de 
moldoveni, devenise unul dintre cei mai înverşuna i biciuitori ai regimului de ocupa ie. Nota agen-
tului a fost prezentată cu o lună şi jumătate după ce deputatul inuse (la 7 octombrie 1918) o cuvîn-
tare de larg răsunet obştesc în fa a frac iunii de opozi ie „Liga poporului” din parlament, în care 
se con ine săge i fulgerătoare de critică la adresa administra iei militare româneşti din Basarabia. 

Asemenea inexactitate s-a comis şi în caracteristica deputatului Buciuşcanu. Deputatul n-a 
votat unirea (s-a ab inut) şi n-a ipat sloganul: „Trăiască România mare!”. Iar la ultima şedin ă a 
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Sfatului ării a fost unul din ini iatorii declara iei de protest contra unirii Basarabiei cu România.
În corpul de deputa i (la început 162 la număr), din ini iativa Siguran ei şi a administra iei 

militare, mereu se făceau schimbări structurale şi de personal, permutări voluntariste, dea-dreptul 
neobrăzate în conducerea lui, numeroase cooptări ilegale de agentură securistă şi părtaşi ai unirii, 
nealeşi de nimeni, aduşi chiar din România şi ridica i în posturi de prim rang (Constantin Stere – în 
conducerea parlamentului, P.Cazacu – şef al guvernului  „moldovenesc” şi a.m.d.). 

Prin metode de huliganism politic au fost îngrăşate for ele românofi le din parlament şi gu-
vern, încît aceste organe ale RDM în mînile ocupan ilor devin o simplă unealtă de distrugere a 
statalită ii moldoveneşti, de românizare şi pregătire a societă ii moldoveneşti către unire. De acum 
înainte campania de „cură ire” a ării noastre de duşmani ai unirii se va face (de ochii lumii) de către 
Sfatul ării. Mai bine zis, de Siguran ă cu mînile Sfatului ării (agenturii din conducerea acestuia).          

Deoarece campania de teroare contra popula iei din Republica Moldovenească stîrnise o re-
ac ie foarte negativă în rîndurile opiniei publice nu numai în ara noastră, dar şi în întreaga Euro-
pă, autorită ile româneşti combinau tactica represiunilor frontale cu metode camufl ate de vicleşug şi 
şmecherism românesc. Căpcăunii Siguran ei întocmeau listele “duşmanilor” regimului ocupa ionist, 
apoi le prezentau agenturii lor de infl uen ă din Sfatul ării. De acolo ele se întorceau din nou la Si-
guran ă, dar de acum înso ite de o scrisoare, cum că Sfatul ării “roagă” să fi e urmări i (executa i, 
deporta i etc.) indivizii cutare şi cutare (conform listelor anexate). Adică conform listelor Siguran ei.

Chipurile, guvernan ii României n-au nici o atribu ie la crimele regimului din Basarabia, 
pentru că ”RDM s-a declarat republică independentă şi, prin urmare, de tot ce se petrece acolo e 
responsabilă guvernarea acestei ări independente”.

Asemenea declara ii se puteau auzi şi din gura unor guvernan i români la învinuirile alia ilor 
din Antanta, mai cu samă a Consului Fran ei la Chişinău, martor involuntar al tuturor sălbătăciilor 
comise de regimul militar românesc în Basarabia. 

 *
1918 februarie  15 

Corpul 6 Armată
Către

Serviciul Exterior al Siguran ei Generale
Kişinău   

 
Marele Cartier General, Biroul de Informa ii ne trimite alăturată lista persoanelor bol-

şevice …pentru a-i raporta, că Sfatul ării cere izgonirea lor din cuprinsul Republicii Moldo-
veneşti.

Cu onoare vă rugăm a ne înainta cererea Sfatului ării privitoare la această chestiune 
pentru a se da ordine apoi de executare.

Şeful Biroului Informa ii          (iscălitura)

*
Ai naibii ageri şi precişi în expresii erau securiştii de la Corpul 6 Armată! În directivă n-au 

scris „pentru a-i raporta Sfatului ării”, dar pentru a-i raporta (Marelui Cartier General) că „Sfa-
tul ării cere izgonirea”…indicînd şi con inutul ”cererei”.    Fără alternativă!  

Avînd în capul legislativului agentura sa ( C.Stere, D.Ciugureanu, P.Halipa şi al ii) Sigu-
ran a putea primi în taină orice document pe care l-ar fi  dorit, „adeverit ofi cial” de Sfatul ării, 
inclusiv şi „listele persoanelor bolşevice”, măsluite cu mînu ele ei proprii, precum şi ”cererea” de 
a fi  expulzate, executate, etc. Astfel iluzioniştii de la Siguran ă creau impresia că factorii de decizie 
ai statului moldovenesc ” independent”  luau hotărîri, iar ocupan ii (”mititeii”!), n-aveau încotro: 
erau nevoi i să îndeplinească ordinele care le veneau de la ”nacialnici” moldoveni din Sfatul ării 
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Lista func ionarilor Directoratului de Control, înlătura i din serviciu din cauza refuzului cetă eniei române. 

*
Numai în campania de acordare moldovenilor a cetă eniei statului român, care s-a înfăptuit 

prin procedura depunerii de către cetă enii RDM a „jurămîntului regelui României”, la „cerin a” 
Sfatului ării au fost deporta i peste grani ele ării (traşi prin judecă i, executa i) zeci de mii de cetă-

şi cabinetul de miniştri. Întocmai se proceda şi cu agentura de infl uien ă din ministerele Republicii 
Moldoveneşti.
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eni ai ării noastre. A fost un motiv pentru o „cură ire” generală de „răuvoitori” a teritoriului republi-
cii, în primul rînd, a tuturor verigilor administrative pe întreaga verticală a puterii de stat.

De pildă, numai din Directoratul de Control al RDM, pentru refuzul de a depune jurămînt 
regelui României, au fost expulza i din serviciu şi da i pe mînile Siguran ei  20 de slujbaşi ai acestui 
departament guvernamental, printre ei şeful serviciului Roşca Vladimir, şeful de birou Costrove i 
Nicolae, mul i al i specialişti cu func ii de răspundere.

Cîtă bărbă ie, tărie de caracter, moralitate curată şi sentimente de adevăra i patrio i ai acestui 
pămînt puteau adăposti sufl etele neînfricate ale buneilor şi străbuneilor noştri la 1918, ca, în fa a 
unor represalii bestiale, stiind prea bine urmările refuzului cetă eniei române, cu dîrzenie s-o res-
pingă! Şi cît de hîde, josnice şi respingătoare, pe fundalul virtu ilor cetă eneşti ale strămoşilor noş-
tri, apar fe ele iudelor trădătoare de ieri şi de astăzi care şi-au vîndut duşmanilor pentru un bănu  
românesc sufl etele lor necurate!  

Alături de lupta cu duşmanii regimului de ocupa ie, administra ia militară şi Siguran a au 
întreprins vaste şi de-a dreptul barbare măsuri în scopul lichidării structurilor statale, încomode 
ocupan ilor (mili ia, unită ile militare moldoveneşti, organele de administra ie locală şi a.m.d.). 
Şi în această activitate au fost favoriza i de agentura lor din parlament şi guvern, folosind aceleaşi 
metode de vicleşug, fariseism şi şmecherism, tradi ionale  la români.
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N 27965
1918 februarie 12

Divizia XI
Către

Serviciul Siguran ă 

La N 250 din 10/2 – 918

Am onoare a vă ruga să binevoi i a face propunerile DV asupra măsurilor ce crede i de 
cuviin ă că trebuiesc luate fa ă de gardiştii din Kişinău.

Din ordin     P. Şeful Biroului II  sublocot.                 (iscălitură)

*
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România. Marele Cartier General           N276  14 februarie 1918 
Serviciul Exterior al Sig. Generale 

Către
Divizia XI, Biroul II Informa ii

La N 27965

Am onoare a raporta că propunerile mele sunt:
Sfatul ării sau mai bine Ministrul de Interne să schimbe imediat comandantul de var-

dişti printr-un na ionalist român. După aceasta dânsul să aibă ordin secret ca să găsească moti-
vele care se văd şi apoi treptat şi în cel mai scurt timp să-i schimbe pe to i...

Şef. Serv.  Siguran ei,  

Director (s. s.)           N. Drăgu escu. 
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Biroul II (al Diviziei XI)       20/2-918

Referat

În această chestiune foarte importantă a gardiştilor (mili iilor) din Kişinău şi slujbaşii lor 
cu onoare vă rog să binevoi i a-mi da delega ie ca să pot (...) cu Dl Ministru de Interne făcând 
propuneri neofi ciale cum ar trebui organizat serviciul de poli ie din Chişinău după propuneri din 
alăturatul referat al Serviciului Exterior al Siguran ei Generale detaşat de pe lângă M. C. Gl. 

Rog a mi se încredin a această misiune pe cale nu de delega ie ofi cială ci numai cu cu-
noştin a D-voastră ca împreună cu Dl Drăgu escu specialist, iar subsemnatul în calitate de şef 
al Biroului Informa ii... se va mărgini în a da sfaturi şi îndrumări... fără a angaja ini iativa sau 
responsabilitatea Comandamentului Diviziei.

Şeful Biroului II Maior (s.s.)                      P. Boerescu

Rezolu ie: Se aprobă a merge la Ministru şi a-i da părerile în privin a unei reorganizări 
a poli iei, rămânând în cadrul neofîcialită ii

Din ordin

Lt Colonel (s.s.)       Rădulescu 

*
Întocmai la fel s-a procedat şi cu trupele locale moldoveneşti, care le stăteau ca o sulă în 

coastă ocupan ilor, dat fi ind sentimentele vădit antiromâneşti dominante în rîndurile ofi erilor şi 
solda ilor. Cînd la CSK a fost primită de la Pretorul Diviziei XI informa ia din 8 februarie 1918 că 
“în urma întrunirii delega ilor trupelor moldoveneşti s-a luat hotărîrea ca să scoată din Basa-
rabia trupele române”, şeful Siguran ei a reac ionat prompt cu următoarea rezolu ie: ...” acestea 
fi ind binecunoscute, (starea de spirit antiromănesc a trupelor locale - n. n.) celor în drept să caute 
o modalitate pentru îndreptare. Primul pas va fi  înlocuirea ministrului de război şi după el, de 
nu se va găsi alt mijloc, se vor împrăştia regimentele actuale...”

Siguran a le-a sugerat “celor în drept” ce şi cum să facă pentru a se izbăvi de regimentele 
moldoveneşti. Ca urmare a măsurilor luate de Siguran ă, împreună cu comandamentul român şi 
conducerea Sfatului ării, trupele militare ale Republicii Moldoveneşti în scurt timp au fost desfi -
in ate. 

...”La Sfatul ării se vorbeşte că fug mul i ofi eri, care fac slujba în polcul moldovenesc 
pe motive că nu le plătesc leafa şi din cauza lui Cotru ă şi se duc în armata lui Ostaşov... (Din 
informa ia CSK din 12 februarie 1918).

Şefi i Siguran ei trebuiau să aibă bogată imagina ie ca să inventeze un motiv atît de „văzut”, 
cum este neplata salariilor ofi erilor moldoveni pentru a lichida unită ile militare, foarte periculoase 
pentru regimul de ocupa ie. 

“Toate regimentele moldoveneşti sunt desfi in ate de o lună de zile din cauza dezertărilor 
în masă a solda ilor”... (Din nota agentului Ştefănescu din 20 iulie 1918).

Se indicau fel de fel de cauze şi motive, însă nimănui nu-i trăsnea prin cap faptul că 
fenomenul a fost pus la cale anticipat şi cu bună ştiin ă de şeful Siguran ei în cîrdăşie cu camarila 
unionistă din Sfatul ării.

Raportul şefului CSK Dragomir, făcut în baza Notei agentului N 388, pe care îl prezentăm 
în continuare, poate servi drept mărturie a celor spuse mai sus, a sentimentelor antiromâneşti în 
rîndurile ofi erilor moldoveni şi în întreaga societate, sentimente provocate de amestecul arbitrar şi 
insolent al regimului de ocupa ie în treburile interne ale Republicii Moldoveneşti. 
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Serviciul Siguran ei Chişinău      29 iulie 1918
Agentul N 388

Notă
Am onoarea a raporta că într-o convorbire avută cu căpitanul moldovan Mihail Şireaef 

din ministerul de război moldovean, care este şi membru în comisiunea de examinare şi stabili-
rea gradelor ofi erilor moldoveni am constatat următoarele:

Sus zisul spune, că a fost acu 20 zile în Ucraina la Odessa şi a fost la întrunirea inută de 
(...) Racovschi şi unde se găseau foarte mul i foşti ofi eri moldoveni pleca i de aci în urma trece-
rii lor în rezervă sau nerecunoaşterea gradelor pe care le aveau şi căror ofi eri Racovschi le inea 
cuvântări despre Basarabia zicând că dânsul posedă documente prin care se constată ca Româ-
nia a întrat în Basarabia numai s-o scape de bolşevici, nicidecum însă să rămâe defi nitiv acolo...    

Vorbind de motivele plecării ofi erilor moldoveni în Ucraina, spune că fi indcă foarte mul i 
din ei n-au avut altă meserie decât militară şi fi ind da i la rezervă ei rămânând fără nici un rost, 
iar al ii n-au vrut să fi e retrograda i au plecat în Ucraina unde li s-a promis tot concursul...

Tot acesta îmi spune, că şi popula ia este nemul umită din cauza că s-a procedat foarte 
aspru la ocupa iune cu moldovenii, în loc să fi e privilegia i ei au fost persecuta i, bătu i, jefui i, 
batjocori i..., că dacă s-ar fi  găsit vre-unul care să zică vre-o vorbă era declarat imediat de fi lorus 
sau bolşevic şi era amenin at cu împuşcarea. Cine poate să iubească cineva pe acei care n-au 
vrut să le ie socoteala de nimic...

Spune că dânsul este în comisiune şi că nici această comisiune n-a fost independentă şi 
nu putea să-şi expună părerile şi făceau după cum li se spunea de către ofi erii români din ară. 
Deci nici alegerea ofi erilor moldoveni nu s-ar fi  făcut drept.

Aproape toate acestea mi-au fost povestite într-o zi de către sublocotenent Barzovski, mol-
dovean tot de la ministerul de război şi n-am raportat încă de atunci convorbirea avută pe ziua 
22 iunie, aşa că nemul umirile par a fi  generale.

Iar din convorbirea avută cu căpitanul Mihail Şireaev reiese că ofi erii moldoveni ar fi  în 
legătură cu dnul Racovschi, lucru pe care voi căuta a-l stabili după ce voi avea încă o convorbire 
cu sus-zisul căpitan întrucât prima convorbire fi ind indirectă n-am putut a-l întreba aşa mult.

*
Cadrele din aparatul Ministerului de Război, ca şi din toate celelalte organe centrale ale 

RDM, au fost “cură ite” mai înainte prin represiuni directe. 

N 119 - 120 – 121
1918 ianuarie 30

119 - M.C.G. Serviciul Siguran ei
120 - Corpul 6 Armată
121 - Pretorul Diviziei XI
Am onoare a vă aduce la cunoştin ă că sec iunea militară-politică a Ministerului de Răz-

boi ne-a înaintat lista persoanelor bolşevice... pe care cere să fi e izgoni i din cuprinsul Republicii 
Moldoveneşti în interesul ordinei şi liniştei. 

Şeful Serviciului 
Director        Drăgu escu

*
În listă erau incluse 48 persoane, func ionari ai acestui minister.
Listele erau întocmite tot de Siguran ă cu ajutorul informatorilor săi din Ministerul de 

Război, iar ocupan ii le considerau drept ofi ciale.  
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Lucrătorii care erau concedia i din serviciu pe motive politice şi din cauza refuzului cetă e-
niei române nu erau lăsa i în pace numai cu această pedeapsă. Ei erau traşi la judecată, executa i, 
închişi în închisori, de unde nu se mai întorceau niciodată. În cel mai “fericit” caz erau izgoni i 
peste hotarele ării, dar mai întîi li se confi sca averea şi domiciliul, iar în ultimul moment li se făcea 
„perchezi ie corporală”, adică erau jefui i de bani, ceasuri, inele şi alte lucruri personale de pre , 
pe urmă expulza i din ară fără o carboavă la sufl et…
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*
”Legile în vigoare şi organiza ia locală 
(zemstve şi oraşe) rămân în putere…”

Cum a fost ”ocrotită” de guvernan ii români legisla ia autohtonă în vigoare  (promisiune a 
lui Marghiloman) nu putem spune un cuvînt, deoarece regimul militar ocupa ionist a decretat starea 
de asediu pe tot teritoriul RDM. Iar în aceste împrejurări, se ştie, nu lucrează nici o lege. Starea de 
asediu a durat pe întreaga perioadă de ocupa ie, pînă în anul 1940, cînd românii ”au fost pofti i” de 
guvernul sovietic să părăsească Basarabia. 

Siguran a îi inea sub strictă supraveghere operativă pe to i reprezentan ii puterii pe întrea-
ga verticală administrativă, culegînd înforma ii de interes despre loialitatea lor fa ă de regimul 
ocupa ionist. 
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N 167
2 februarie 918    

Divizia XI Bir. Inf. 
Marele Cartier Gl. Serv. Siguran ei

Avem informa ii că primarul oraşului d. Şmit face foarte des întruniri secrete în casele 
sale de la via situată pe şoseaua Costiugeni depărtare de 3 verste de oraş.

La această vie se duc mul i evrei unde îşi pun la cale executarea planurilor lor subversive 
contra armatei şi a ărei.

Se crede că au şi arme.
*
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Prefectura Poli iei Kişinău,     1918 septembrie 13
Serv. Siguran ei  N 2509

Domnule Prefect,

Am onoare a raporta că în localitate se găseşte ca func ionar la Primărie un anume 
Tişcenco, la care o informatoare a noastră ne arată că a văzut un carnet în care sunt notate 
numele unor persoane pe care el zice că le va avea în vedere cînd Rusia va redeveni Monarhie.

Numitul este observat în contact cu Manciur Consul Ukrainean şi informatoarea ne co-
munică că vorbind cu dânsul, i-a spus că în diferite centre ale Basarabiei se va declara revolu ie 
şi că armata Ukraineană ce se afl ă în organizare va lua parte, trecînd Nistrul şi tăind telefoanele.

Şeful Siguran ei                 Dragomir
*
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Notă

În târgule ul Teleneşti situat cam 40 vârste de Călăraşi se găseşte ca primar un anume Di-
onisie Gulchin care în ziua de 15 februarie a.c. a oprit mai multe căru e care transportau făină la 
Călăraşi  şi le-a spus căru aşilor că nu dă voie să transporte făină la Călăraşi deoarece în această 
localitate este armata română. Atunci va da voie să iasă făină din Teleneşti când nu va mai fi  arma-
tă română. Toate acestea le-a spus căru aşilor Herşcu Grinblad şi Moşcu Grinblad din Teleneşti.

Informator Sergent     Cornea Romulus
21 februarie 1918 Călăraşi

*
Notă

Primarul Mândrea din Cărpineni şi Şandrea şeful volostei Cărpineni fac propagandă 
contra intereselor române. Ei au sfătuit popula ia şi func ionarii de a nu depune jurământ de 
credin ă M.S.R., Ferdinand, zicând că Basarabia va fi  tot a Rusiei. Despre aceste agita ii au cu-
noştin ă Ana Golban, proprietară din Cărpineni.

*
Organele legitime ale puterii locale existente la momentul agresiunii au fost căsăpite în doi 

timpi şi trei mişcări din motive că erau bolşevizate, antiromâneşti. Românii nu aveau nevoie de 
noi alegeri, adică de părerea poporului, dominantă era voin a Siguran ei şi a Comisarului General  
A.Văitoianu. Cît de simplă era procedura înnoirii organelor puterii locale se vede din următorul 
document.   

Centrul Informa iuni   Bender    N29  1918 februarie 18

Buletin
De informa iunile culese de acest centru

... În gazeta “Besarabschi [...]” cu N 1618 din 31 octombrie 1917 se comunică că Ale-
xandru Procofi ev primarul oraşului Bender în şedin a plenară de la 28 oct 1917 a declarat că se 
uneşte cu bolşevicii şi nu execută ordinele Primului Ministru Kerenschi.

Astăzi Dl Prefect al jude ului cu asentimentul comandamentului militar român din Ben-
der a dizolvat întreg Consiliu Comunal în frunte cu numitul punând în loc alte persoane de mai 
multă încredere...

Şeful Centurlui Informa iuni  Bender  

Comisar       D. C. Popescu 

P.S. Am luat măsuri pentru urmărirea suspec ilor semnala i în prezentul raport. 

*
Întocmai s-a procedat şi cu sovietul deputa ilor din Băl i, cu toate celelalte organe ale admi-

nistra iei locale (inclusiv cele săteşti), cu arestări şi execu ii, se în elege.
Organele de conducere în inuturile din sudul ării au fost spulberate printr-o ordonan ă a 

Comisarului General Artur Văitoianu. Şi încă ce argumente prosteşti au fost puse la baza acestei 
nelegiuiri?!
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*
Aşadar, măsurile de “cură ire” a organelor de conducere centrale şi locale, puse la cale de 

autorită ile ocupa ioniste împreună cu Sfatul ării, au fost înfăptuite prin metode represive desti-
tuind din func ii administrative persoane alese de popor şi aplicînd contra lor măsuri de urmărire 
penală numai pe motiv că erau suspecte. 

După invazia trupelor româneşti în RDM Sfatul ării a fost direct implicat şi poartă respon-
sabilitate, alături de ocupan i, şi pentru campania de înfi orătoare propor ii de represiuni, omoruri, 
deportări, pentru jefuirea interminabilă a popula iei şi alte crime îngrozitoare săvârşite contra po-
porului Republicii Moldoveneşti în anul 1918. 

Astfel clica trădătoare din conducerea Sfatului ării şi-a îndeplinit rolul său de călău al 
poporului moldovenesc, fi ind folosită de ocupan i ca instrument pentru a lichida structurile şi orga-
nele statale legitime ale Republicii Democratice Moldoveneşti şi în calitate de bîtă ucigaşă contra 
adversarilor unirii. Adică, contra poporului moldovenesc, total duşmănos ocupan ilor şi actului ne-
legitim de ”unire”, realizat prin vicleşug, înşelăciune şi siluire violentă a voin ei maselor populare. 
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”Libertatea personală, libertatea tiparului, a credin ei, a adunărilor şi toate libertă ile

obşteşti vor fi  garantate prin Constitu ie”…  

 După invazia armatei române în teritoriul RDM, guvernan ii români, cu ajutorul celor patru 
divizii soldă eşti, degrabă au transformat tînăra republică într-o adevărată rezerva ie colonială cu 
un regim ocupa ionist colonial de făcătură medievală în care domina nelegiuirea, omorurile, jaful 
şi bătaia. 

Din păcate, această situa ie de colonie subjugată a ării noastre nu s-a schimbat cu nimic nici 
după spectacolul tragico-comic jucat în ziua de 27 martie de către diriguitorii români împreună cu 
arga ii lor din conducerea Sfatului ării, cînd premierul român i-a asigurat pe moldoveni, că odată 
alipi i la sînul ”mumei România”,  se vor bucura de drepturi democratice, la care nici n-au visat îna-
inte vreme. Însă generalii români, cu bună ştiin ă a guvernan ilor de peste Prut, şi-au şters picioare-
le de promisiunile premierului Marghiloman şi, parcă în semn de batjocură, s-au luat la întrecere în 
emiterea de ordonan e una mai neghioabă şi mai barbară ca alta, care au răşluit cu desăvîrşire chiar 
şi acele drepturi şi libertă i rudimentare care mai dăinuiau  sub regimul arist.

Alături de Comisarul General al Basarabiei, Artur Văitoianu, desemnat de guvernan ii bucu-
reşteni refugia i atunci la Iaşi, nelegitim şi în modul cel mai neobrăzat îşi atribuiseră împuterniciri 
practic nelimitate şi comandan ii de armate şi chiar cei din fruntea diviziilor ocupa ioniste româneşti. 

 Comandantul Diviziei XI, generalul Broşteanu, prin ordinul său N1470 din 16 februarie 
1918, ordona tuturor structurilor militare din teritoriul ocupat ”să ancheteze şi să stabilească tipo-
grafi ile ofi ciale sau clandestine existente şi să ia măsuri stricte de cenzurare a oricărei publica ii, 
afi ş, manifest…”.
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 Prin ordinile generalilor români au fost lichidate sau urmărite toate organiza iile obşteşti ale 
cetă enilor, chiar şi cele de ajutor mutual, de binefacere  ale ”Crucii Roşii”, societă ile umanitare, 
sportive, culturale şi de altă natură care activau în Basarabia, înainte vreme, permise şi tolerate de 
ohranca aristă.
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N 554 din 1 iulie 1918

Comisariatul General al Basarabiei
Către

Domnul Dragomir
Cu onoare se trimite în copie raportul Corpului de Armată către Ministerul de Război 

relativ la societă ile ruse de ajutor mutual, rugându-vă să binevoi i a urmări aceste cluburi…
D.O.(Din ordin –n.n)

P. Şef de Stat Major 

Locot. Colonel               (iscălitura)

S-a comunicat Dlor Romulus Voinescu şi Călugăreanu. 

*

 În Ordonan a sa N6 din 30 iunie 1918, Comisarul General al Basarabiei A.Văitoianu ordona 
următoarele: ”Având în vedere că sec iunile generale ale învă ătorilor... existente în Basarabia 
discută în întrunirile lor pe lângă problema na ionalizării şcoalei şi alte chestiuni de ordin pur 
politic, luându-se rezolu iuni protivnice statului român…(sic!) Ordonăm: 1)Sec iunile Uniunii 
Generale ale învă ătorilor şi profesorilor se desfi in ează. 2) Întrunirile de învă ători şi profesori 
sunt interzise…” .
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Ordonan e şi directive de acest gen ale administra iei militare de ocupa ie începuseră să 
curgă gîrlă peste capul popula iei  din Republica Moldovenească. 
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*
N26

26 ianuarie 918
Diviziei XI

Am onoare a raporta că în str. Nicolaevsca se afl ă ofi ciul Telegrafo-poştal rus şi aproape 
în toate casele particulare şi birourile sunt telefoane...

Suntem de părere să se disfi in eze ofi ciul rus şi telefoanele particulare, altfel siguran a 
armatei şi a românilor este periclitată.

Şeful serviciului
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Divizia XI 
Către Comenduirea Pie ei Kişinău

  
...În ceea ce priveşte disfi in area telefoanelor din interior şi exterior de la persoanele 

particulare, s-a dat ordin în acest sens locotenentului Pitulescu, şeful sec iei de telefoane cu fi r.

Locot. colonel                 (iscălitură)
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*
Prefectura Politiei Kişinău
Serviciul Siguran ei       N 2211

Domnule Prefect,

Am onoarea a raporta că avem informa ii cum că Konigchatz (deputat în Sfatul arii - n. 
n),  fost secretar la Directoratul de Interne,  este în coresponden ă cu un Comisar numit Luna-
ciarski din Rusia…

Credem necesar ca de la Serviciul Cenzurei să se oprească toata coresponden a lui Ko-
nigchatz...

Şeful Siguran ei                 (iscălitură)
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Încă o perlă a ”democra iei” româneşti:
Directiva Statului Major al Comisariatului General al Basarabiei din 5 august 1918 către 

Prefectura Poli iei Chişinău în care se cere cercetarea faptului că la adunarea învă ătorilor evrei 
din 29 iulie s-a permis a vorbi în limba evreiască. Se cere a comunica numele ofi erului de poli ie 
prezent la adunare, care a permis acest lucru.

*
N 2127        1918 sept 1

Regimentul 6 jandarmi
Am onoare a comunica că ni se semnalează că preo ii din comun, Telişca şi Cobâsca, 

inuturile Bender împreună şi cu al i locuitori din aceleaşi comune, primesc şi răspândesc zia-
rul rus „Odeski Novosti” şi apoi exportează toate ştirile tenden ioase din acest ziar.

Aducîndu-vă la cunoştin ă cele ce preced cu onoare vă rog să binevoi i a dispune supra-
vegherea lor, comunicându-ne nouă rezultatul cu numele acestor preo i. 

După nota Inf. E.I.
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*
Din dosarul Siguran ei ”Relativ la Iliodor Gusev”:

Referat
Domnule Şef,

Am onoarea a depune alăturatul dosar al actelor cu privire la cercetarea faptelor ce se 
impută Dlui Iliodor Gusev.

Din scrisorile găsite la el şi traduse de translatorul acestui ofi ciu se vede că scrisoarea-po-
ezie numerotată cu N1 este cu privire la banchetul ce a avut loc la Dl. General Artur Văitoianu, 
cu ocazia unirii Basarabiei. În ea se arată că câ iva indivizi be i au subjugat pe veci Basarabia şi 
că nişte laşi au vândut poporul (vezi traducerea al literam de la fi la N1 din dosar).

Deşi numitul nu arată autorul...însă acea scrisoare a fost citită de Dsa în mai multe îm-
prejurări... atât pe la redac ia ziarului ”Svobodnaia mâsli”, cât şi pe la Zemscaia Uprava...

Din toate acestea reeşind, că numitul Iliodor Gusev a lucrat contra intereselor române, 
este deci periculos Siguran ei Statului Român... sîntem de părere a fi  expulzat după ce mai întâi 
Curtea Mar ială îi va da pedeapsa meritată pentru cuvintele ofensatoare scrise la adresa Arma-
tei, Statului Major Român şi Dlor Generali Comanda i de unită i...

Subcomisar ___________________

*
Cizma soldă ească împreună cu cea a slujitorilor serviciilor de ordine publică şi a Siguran ei 

apăsa ca o piatră de moară asupra sufl etelor oamenilor, transformînd via a lor de toate zilele într-un 
adevărat coşmar.
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D-sale Domnului Prefect 

Am onoare a vă ruga să binevoi i a permite adunarea părin ilor elevilor la liceul de fete Remezova 
pentru alegerea comitetului părin ilor la 16 decembrie a.c.

Directoarea Z. Remezova   11 decembrie 1918
Strada Inzova, 28     liceul de fete.

*
Pe cererea directoarei Remezova putem observa rezolu ia (referatul, cum spuneau românii) 

prefectului: ”12/12  1918. Ser. Sig. informată” (Adică, serviciul Siguran ei a fost informat).
Înainte de a elibera permisul pentru petrecerea adunării părin ilor la liceul pomenit, un lu-

crător al poli iei (sau al Siguran ei, în dependen ă de caz) trebuia să cerceteze toate împrejurările şi 
contingentul participan ilor şi să raporteze în scris părerea sa privind oportunitatea acestei măsuri, 
mai cu samă, dacă întrunirea părin ilor elevilor nu prezintă careva pericol pentru securitatea statu-
lui român.

În documentul ce urmează subcomisarul de poli ie  în ”referatul” său din 13 decembrie 
1918 raportează rezultatul cercetării, în sensul că n-a găsit nimic suspect, care ar putea împiedica 
petrecerea adunării.

Domnule Şef, 

 Am onoarea a restitui prezenta şi a refera că adunarea pentru care se cere autoriza iu-
nea se va ine chiar în localul Liceului Remezova din str. Inzova N28 şi va lua parte to i părin ii 
elevilor ce se  găsesc în localitate.

 Adunarea se va ine la ora 5 p.m. şi are de scop alegerea unui comitet care să procure şi 
să distribuie ajutoarele elevelor lipsite de mijloace.

 Liceul este frecventat de eleve de toate na ionalită ile. 
 Rugîndu-vă să binevoi i a dispune.

 (iscălitura) 

Documentul cu cererea a mai trecut prin cîteva mîni şi, în cele din urmă, nimereşte din nou 
la prefect care pe data de 15 decembrie adresează următoarea directivă comisarului Circumscrip iei 
II, pe teritoriul căreia se afl ă liceul cu pricina.

      N0173 din 15/XII-918

Comisarului Circumscrip iei II

Binevoi i a delega în ziua de 16 decembrie un ofi er de poli ie, care să asiste la adunarea 
părin ilor elevilor de la liceul de fete Remezova care va avea loc în ziua de 16 decembrie în loca-
lul acelui liceu, str. Inzova

Prefect         (iscălitura)   

 Trecuse de acum 4 zile din momentul depunerii cererii. Să ne închipuim în locul solici-
tantului în acele împrejurări, cînd telefoanele din casele particulare au fost  ”ridicate”  din ordinul 
generalului Broşteanu, iar pentru a doua zi (16/XII) era fi xată adunarea părin ilor, fără a cunoaşte 
rezultatul de la autorită ile militare. Mai pomenim aici şi faptul că pentru petrecerea neautorizată a 
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adunării directoarea Remezova risca  să plătească o amendă de 6000 lei sau să facă 3 luni de puş-
cărie.

 Şi aşa fi ecare adunare, fi ecare consfătuire de lucru în colectivele de muncă la întreprinderi şi 
în institu iile de stat, în şcoli etc. trebuia petrecută nu altfel decît cu învoirea administra iei militare 
ocupa ioniste şi numai în prezen a ”supraveghetorilor” cu pistolă la şold de la poli ie sau siguran ă, 
veni i din ară străină! Bună democra ie ne-au adus românii la 1918!

*
Generalii români nutreau o deosebită „dragoste” fa ă de presa rusofonă din Republica Mol-

dovenească.
„Cu începere de astăzi, 30 iunie 1918, este interzisă tipărirea şi apari iunea pe întreg teritoriul Ba-

sarabiei a vre unui nou ziar sau revistă în limba rusă” (Din ordonan a nr. 5 din 30 iunie 1918 a generalului 
Văitoianu). 

Ordonan a pomenită permitea apari ia numai a cîtorva ziare ofi ciale de limba rusă, afl ate sub 
controlul regimului ocupa ionist. Dar şi această ordonan ă îi păruse generalului român prea  loială 
fa ă de publica iile ruseşti şi peste o săptămînă a emis o altă ordonan ă, (nr. 15 din 7 iulie 1918) în 
care se spune: “Se aduce la cunoştin a generală că cu începere dela data publicărei prezentei or-
donan e, se interzice cu desăvârşire şi apari iunea acelor ziare ruse, cari şi-au încetat vremelnic 
apari iunea din diferite motive, deşi au fost aprobate prin ordonan a nr. 5”.

*
Securiştii din teritoriul ocupat şi cei din ” ară”, care stăteau deasupra lor urmăreau cu ochii 

în patru fi ecare publica ie din ziarele ruseşti. Iar de observau vreo aluzie la dezmă ul ocupa ionist 
în republica subjugată, vai de capul acelor autori. Fiece chi ibuş  suspect se raporta instan elor  su-
perioare. 

N 926  1918 iulie 19
Iaşi 

Direc iei Poli iei şi Siguran ei Generale.

Am onoarea a vă raporta că în ziarul ”Svobodnaia Mâsli” cu data de 15 iulie a.c. şi care 
apare în ruseşte la Chişinău se scrie:
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”Dl. Ghembarschi fostul subşef în mili ia orăşenească din Chişinău a căpătat loc cores-
punzător la Kiev. În Kiev se afl ă fostul guvern al Basarabiei  Voronovici, care înlesneşte func i-
onarilor basarabeni întrarea în serviciu în Ucraina.”

Tot în acel ziar se scrie:
”Comisarul General al Basarabiei a dat ordin ca autori ă ile  Zemstvei să se aboneze la 

gazeta de la Iaşi ”Monitorul ofi cial”.
Ambele ştiri sunt tenden ioase. Prima e îndemn pentru basarabeni a trece în Ucraina, iar 

a doua lasă să se în eleagă că Monitorul Ofi cial e o simplă gazetă şi se favorizează, dându-se 
ordin de abonare.

Prefectura Poli iei Chişinău. 

*
De ”sus” curgeau telegrame cu indica ii să se raporteze de urgen ă măsurile luate contra duş-

manilor ării şi a ”unirii”, care s-au scăpat în presa vremii cu un cuvînt de rău la adresa românilor.
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*
 Comandantul Armatei V prin ordinul său N20970 din 5 ianuarie 1919 încă  o dată le băga 

în samă (pentru a cîta oară!) celor de la Prefectura de Poli ie din Chişinău “ca orice întrunire pu-
blică, sub orice denumire: teatru, cinematograf, conferin e, şezători, serbări artistice, muzicale, 
literare etc. şi pentru orice scop s-ar face, să fi e supusă controlului militar...”  În continuare po-
li iştilor li se ruguma mură-n gură (ceea ce ei ştiau şi făceau din prima zi de ocupa ie) ce înseamnă 
“control militar”: “Persoanele sau societă ile care doresc a face întruniri sau a da spectacole vor 
face cerere prefecturei, care pentru a da aprobarea va cere să se aducă şi avizul Comenduirei 
Garnizoanei care trebuie pus pe cerere, program sau textul conferin ei etc... şi în ziua şi ora 
fi xată se va găsi agen i ai Comenduirei precum şi agen i ai poli iei, care să asiste la întruniri, 
spectacole, conferin e... În cazurile de constatări de instiga iuni, agita ii curente antiromâneşti 
să se procedeze cu toată severitatea...” (Din Arhiva Armatei Române, dispozi iunea Statului Major 
al Corpului V Armată N 20970 din 5 ianuarie 1919 către Prefectura Poli iei Chişinău).
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*
După actul „unirii” din 27 martie 1918 se observă o tendin ă cu totul anapoda, ca să nu 

zicem satanică: pe măsură ce ara noastră era integrată în spa iul de jurisdic ie a legisla iei şi Con-
stitu iei Regatului Român, jugul colonizator devine tot mai nemilos, iar dezmă ul şi nelegiuirile 
administra iei militare în teritoriul ocupat din ce în ce tot mai sălbatice.

La sfîrşitul lui februarie 1919 şeful Prefecturii Poli iei Chişinău, locotenent-colonel Brătes-
cu raporta comandantului Corpului 5 Armată, dislocată în Basarabia, următoarele: 

„La ordinul Dstră No 27797 şi 23178 … 2 cluburi ale căror statute prevăd scopuri cultu-
rale, na ionale şi de binefacere, au fost închise în urma dispozi iei generale luate contra tuturor 
cercurilor…”
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În continuare, autorul scrisorii îşi exprimă nedumerirea, că în ciuda tuturor înterzicerilor 
şi a faptului că localul ultimilor două cercuri lichidate a fost rechizi ionat de armată, un delegat al 
guvernului  a autorizat func ionarea acestora şi în continuare.

În cele din urmă, pe raportul ober-poli istului de la Chişinău, comandantul a depus următoarea 
rezolu ie: „Dacă autorită ile civile îl găsesc moral, poate func iona, însă supravegheat!”

 Restric iile diabolice în drepturi ale popula iei autohtone din Republica Moldovenească 
erau motivate prin faptul că „Basarabia, găsindu-se în stare de asediu, e considerată zonă de 
opera iuni” (opera iunii militare, se în elege).

Cu această absurditate comandantul armatei a V-a îşi motivează emiterea ordinului No 
20970 din 5 ianuarie 1919, citat mai înainte.

De care opera iuni militare putea fi  vorba ? Cînd războiul mondial se terminase, iar în zona 
de ocupa ie din fostele trupe militare şi de mili ie ale Republicii Democratice Moldoveneşti n-a 
rămas nici un sufl et de moldovan în uniformă militară, toate fi ind lichidate?!  Cînd teritoriul repu-
blicii, timp de un an de zile era minu ios zolit cu leşie colonizatoare românească de către trupele 
militare şi de o puzderie de detaşamente şi brigăzi de poli ie, siguran ă şi jandarmerie?!

Adică spălat pînă-n pînze albe se făcuse găuri, cură indu-l de tot felul de duşmani, reali şi 
imaginari, „răufăcători” şi „râugînditori” care, cică atentau la securitatea statală a României mari şi 
care le-ar fi  dat motiv armatelor române să-şi continuie ”opera iunile militare”.

Astfel, un comandant cu înalte func ii în armata română recunoaşte că România regală, nici 
la începutul anului 1919 – acurat după un an de zile după invazia mişelească în teritoriul RDM, 
încă nu terminase războiul de ocupa ie contra tării noastre şi mai continua „opera iunile militare” 
în această „zonă”contra „cercurilor de binefacere, culturale şi sportive”.

Numai că, spre deosebire de începutul agresiunii, ara vecină îşi continua războirea contra 
popula iei civile de acum după actul „unirii” (cică, de  bună voie!) la România a poporului moldo-
venesc şi cu for e îndoite: în loc de 4 divizi la aceste „opera iuni” participau 2 armate româneşti (cel 
pu in 8 divizii !). Împreună cu românimea din for ele de ordine, după cum au socotit unii savan i , la 
fi ecare 3 moldoveni adul i li se cuvenea cîte un român în uniformă militară care le păzea cu puşca 
„dorin a” lor de unire cu România...
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10. „Campania de toamnă” 

şi 
„unirea totală şi necondi ionată”...

Mînă-n mînâ cu autorită ile militare şi cu Siguran a, agentura românească din conducerea 
Sfatului ării, prin diferite trucuri şi manipulări neobrăzate, prin represiuni frontale contra opo-
nen ilor lor, spre toamna anului anului 1918, s-au străduit să încline balan a de for e din legislativ 
în favoarea deputa ilor colabora ionişti, transformînd parlamentul moldovenesc într-un organ de 
buzunar al ocupan ilor.

În afară de lucrul individual tete-a-tete cu fi ecare deputat, alături de măsurile de intimida-
re şi de „profi laxie” întreprinse în acest scop de Siguran ă şi de autorită ile militare, deputa ii cu 
regularitate erau transporta i în grupuri cu trenul la Iaşi pentru un „spalament de creieri” mai capital 
cu participarea nemijlocită a guvernan ilor transpruteni. Se întîmplau dese cazuri cînd şedin ele 
Sfatului ării erau amînate din cauză că unele grupuri de deputa i „încă nu s-au întors de la Iaşi” 
(sau Bucureşti). 

S-au intensifi cat contactele guvernan ilor de peste Prut cu deputa ii românofi li din Sfatul 
ării. Necătînd la situa ia extrem de grea din România, ruinată şi devastată de războiul cumplit, 

diriguitorii ei invitau „la negocieri” pe conducătorii mai infl uen i din Republica Moldovenească, 
organizîndu-le (cu şi fără ocazie!) baluri pompoase şi diferite petreceri costisitoare, unde erau spi-
ona i de agen ii Siguran ei şi totodată „prelucra i” (îndroctrina i) cu ajutorul şamanilor ideologiei 
panromâneşti.

*
Copie de pe nota de informa iuni a agentului № 388 din 21 septembrie 1918

Dl Locotenent Gussi de la Comenduirea Pie ei m’a informat azi că luni 17 crt. noaptea 
spre 18 crt. ar fi  avut loc un banchet intim la [...] Iaşi la care a luat parte Dl Ministru Basarabean 
Iancule  (Incule  -n.n.) şi amicii Dsale intimi cu care ocaziune Ministru Iancule  s’ar fi  pronun-
at fa ă de un Dn Român Basarabean ce se afl ă acum în localitate şi la cererea Dl Locotent îi 

va da numele, următoarele: Timpul nu este departe cînd Ucraina va alipi Basarabia mai curînd 
decât se crede şi că-i pare foarte rău de aceasta, neştiind ce să facă!...

Ca amănunt că într-adevăr a existat acest banchet, Dl Locotenent mi-a spus că în timpul 
banchetului s’a furat unui Dl Injiner suma de 50.000 lei, despre care furt ştie Siguran a Gene-
rală. 

Pentru Conformitate       (iscălitura)
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*
Cu deputa ii unionişti se discuta deschis tactica ac iunilor, adică trucurile şi şiretlicurile 

care trebuiau întreprinse în continuare pentru a grăbi unirea defi nitivă a republicii cu „ ara”, se 
„comercializau” sumele şi posturile ce le revenea în România mare fi ecărui escroc colabora ionist. 
Procesul integrării trebuia accelerat la maximum, iar graba guvernan ilor români era provocată de 
cîteva momente. Mai întîi, după actul din 27 martie în mămăliga „unirii” rămâneau nişte bo uri, de 
care expansioniştii români riscau să-şi rupă col ii lor răpitori.

Era o perioadă delicată, cînd ările europene începuse pregătirile pentru Conferin a de Pace 
de la Paris care trebuia să determine fa a Europei de după război. Pe ordinea de zi se afl a şi proble-
ma Basarabiei. După 27 martie – formal şi de iure – Republica Moldovenească îşi păstra autono-
mia, ceea ce îi asigura dreptul de a delega reprezentan ii săi la forul interna ional nominalizat – fapt 
absolut nedorit de români. 

Alt moment – tot legat de autonomia Basarabiei... În parlamentul moldovenesc erau pe ter-
minate lucrările asupra Constitu iei Basarabiei. Grupul de deputa i din Comisia Constitu ională a 
Sfatului ării în frunte cu deputatul Ştefan Balamez (din naivitate sau că erau prea ingenioşi!) au 
inclus în proiectul Legii fundamentale pentru provincia Basarabia în Regatul României „autono-
mia” şi toate „libertă ile democratice”, în forma în care acestea au fost promise de premierul Mar-
ghiloman de la tribuna Sfatului ării în şedin a din 27 martie. Şi încă un moment foarte important: 
în proiect era prevăzut dreptul de a ini ia în orice moment procedura ieşirii Basarabiei din compo-
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nen a României. Pentru lunile de toamnă ale anului 1918 se plănuia adoptarea constitu iei de către 
parlament. 

La această  situa ie guvernan ii bucureşteni au reac ionat imediat şi cu duritate. S-a iscat un 
adevărat tărăboi, numit în documentele Siguran ei „campania de toamnă”, administra ia militară 
ocupa ionistă şi for ele Siguran ei luînd cele mai aspre măsuri pentru a nu admite adoptarea con-
stitu iei, a lichida autonomia Basarabiei şi astfel a împiedica plecarea delega iei moldoveneşti la 
Conferin a de ace de la Paris.

S-au înăsprit măsurile de supraveghere şi urmărire a deputa ilor. 
Sosise „timpul oportun”, cum se pomenea în documentele Siguran ei, pentru a se izbăvi de 

deputa ii mai activi din opozi ie. Ca măsură de intimidare a corpului de deputa i, în „campania de 
toamnă” au fost expulza i peste hotarele ării cinci deputa i ai Sfatului ării, pomeni i mai înainte 
(Osmolovschi, Crivorucov, Misircov, Starenchi, Ponomariov), ceilal i erau presiona i şi strict su-
praveghea i de către Siguran ă ( iganco, Kőnigschatz, Balamez şi a.).

*
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Serviciului Siguran ei Chişinău
№ 2850        1918 Septembrie 24

Domnule Prefect

Am onoare a raporta că de către un informator al nostru se comunică că se vorbeşte cum 
că mai mul i membri din Sfatul ării caută la deschidere să protesteze contra actului Unirei vro-
ind a face să reiasă că Unirea nu s-a făcut prin voia poporului şi să ceară anularea acestui act. – 

În fruntea celor cari vor să facă să se [...] această chestiune  în Sfatul ării sunt: 
Kőnigschatz, Gherman, Grosman şi Diaconovici.

În prezent Kőnigschatz se afl ă la Kiev.

Şeful Siguran ei        (Dragomir)

*
Contra deputa ilor s-au deschis noi dosare la Siguran ă. Cu un dosar de urmărire s-a ales şi 

deputatul Ştefan Balamez, indată ce la Siguran ă a devenit cunoscută ştirea că numitul, în taină, a fost 
ales de către organiza iile patriotice „Salvarea Basarabiei” ca reprezentant al Basarabiei la Conferin a 
de Pace din Paris. Prezentăm cîteva secven e din acest dosar, unde, alături de Balamez, afl ăm mai 
mul i fi guran i-activişti ai vie ii publice din Basarabia (S. Cocerva, Marc Miasoiedov şi a.)
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Nota agentului de siguran ă „F.T.” relativ la deputatul din Sfatul ării S.Balamez, (în baza informa-

iei primite de la deputatul – informator V. an u).

Siguran a        22/IX-918
Ag. F. T.

Notă

Respectuos am onoare a raporta că Dl. Deputat din Sfatul ării V. an u m’a informat, 
că deputatul din Sfatul ării Ştefan Balamez, de meserie func ionar, dom. str. Pirogova №43 
este de aceleaşi idei cu deputatul bulgar Misircoff, dar e mult mai încapă inat şi mai adversar 
Românilor. De na ionalitate este bulgar. Lucrează la Constitu ia basarabeană, călăuzit de atari 
idei ca Basarabia, fără multe pedici, să se poată dezlipi de România. Ca tovarăşi a lui Misircoff 
a luptat în Sfatul ării să aducă profesori din Ucraina şi Bulgaria, din găgău ii basarabeni prin 
şcoala bulgurească să facă bulgari şi prin agen i în Basarabia de Sud, Ismail şi Akerman între-
ine spiritele agitate în popor pentru ca împreună cu Benderul să se declare independentă partea 

de Sud a Basarabiei şi republică democratică.
Din cercetările, ce le-am făcut, resultă că deputatul Balamez nu are acte în regulă, avînd 

act justicativ paşaport eliberat de uprava miscoana (?) cu №2166 din 1910, care astăzi nu mai 
este valabil.
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După nota agentului
acoperit Radcenco

Traducere

Cu privire la alegerea reprezentan ilor la Conferin a de Pace din Paris din partea comi-
tetului „Salvarea Basarabiei” în locul lui Crupenscki şi Şmit au fost aleşi Leonard şi Balamez. 
Însă când li s-a propus să plece,Leonard a renun at la această misiune din motive personale, 
fără a explica cauza. Iar Balamez a consim it şi s-a pregătit să plece.Însă din Paris s-a primit 
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o înştiin are că deocamdată să se ob ină de această plecare deoarece independen a Basarabiei 
aproape s-a rezolvat şi că i s-a refuzat României Basarabia, astfel chestiunea Basarabiei s-a 
decis în favoarea Basarabenilor. Asemenea  s-au primit informa ii din Rusia că bolşevicii au 
schimbat tactica lor fa ă de intelectuali şi burghezie şi că ar fi  asigurat că Basarabia  iar va fi  
rusească. Aceste cauze au amânat plecarea lui Balamez la Paris deocamdată. 

Translator ofi cial       (iscălitura)

A fost, de fapt, o dezinformare, o înşelăciune bine chibzuită. Şi în epizodul de fa a se profi -
lează foarte bombastic urmele serviciilor  secrete româneşti şi, totodată, metodele monstruoase de 
politică murdară şi amorală, folosită de clasa guvernantă a României în atingerea scopurilor sale 
expansioniste.

*
Ca eveniment de bază al "campaniei de toamnă", conducerii unioniste din Sfatul ării i se 

poruncise să pregătească în grabă şi o şedin ă a legislativului la care trebuia luată hotărîrea despre 
anularea autonomiei şi desfi in area Sfatului ării.

Pregătirile pentru şedin a în cauză a parlamentului se făceau în lipsa totală de publicitate şi 
transparen ă, în spatele deputa ilor de opozi ie.

Cu toate că peste corpul de deputa i se abătuseră mai multe valuri de „cură ire” şi de coop-
tări ilegale, iar opozi ia era terfelită de-a binelea din cauza represiunilor contra deputa ilor patrio i, 
guvernan ii români, totuşi, nu puteau exclude probabilitatea unei prăbuşiri a încercării lor de a 
rezolva această problemă în mod legal (pe cale parlamentară). Nici către acea vreme, după atîtea 
purifi cări, nucleul unionist din Blocul Moldovenesc, zis „majoritar”, nu întrunea nici o treime din 
numărul total al legislatorilor. Prin urmare, trebuia căutată o modalitate de vicleşug şi înşelăciune.

E foarte simptomatic în acest sens şi faptul că cu cîteva săptămîni înainte de a avea loc 
şedin ă secretă se observă o înviorare a activită ii serviciilor secrete româneşti în colectarea de in-
forma ii vizînd concep iile şi comportamentul de ultima oră al deputa ilor. Aceste informa ii au fost 
folosite de capii autorită ilor militare pentru a hotărî împreună cu conducerea Sfatului ării cine 
din deputa i putea fi  admis la şedin a „X”, iar prezen a căror deputa i trebuia exclusă categoric, cu 
orice pre , prin orice metode.

S-au intensifi cat măsurile de teroare în masă contra popula iei, de „cură ire” etnică a teri-
toriului cotropit. Dacă în ajunul şedin ii Sfatului ării din 27 martie se lichidau spitalurile armatei 
ruse a generalului Şcerbaciov, iar solda ii şi ofi erii ruşi, răni i în luptele pentru apărarea României, 
fi ind expulza i peste hotarele Basarabiei, apoi în „campania de toamnă” teritoriul ocupat era „cură-
it” şi de ofi eri pensionari băştinaşi, de na ionalitate rusă.

Astfel, ofi erului basarabean Jivalo i s-a deschis la Siguran ă un dosar de urmărire penală în 
temeiul că „în timpul expulzărilor din toamna anului 1918 a fost căutat, dar n-a fost găsit”.E vorba 
de expulzarea ”străinilor de neam”.

În Dosarul Siguran ei №765 relativ la colonelul Jivalo e indicat motivul (temeiul) expul-
zării – „suspect” (fără alte „probe”) şi o notă a agentului acoperit „M.R.” cu următorul con inut:

Notă
Agentul acoperit 

M.R.

„Jivalo Ivan Nicolaevici este de 42 ani, basarabean ortodox. Are o moşie în jude ul Orhei. 
A terminat 6 clase reale, apoi şcoala militară... În timpul revolu iei i s-a dat misiunea de a forma 
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aici în Basarabia Regimentul 2 Husari al Republicii Moldoveneşti, unde el conta ca colonel... El 
este cu sentimente conservative. Ştie limba română. El este un om cinstit şi nepericulos. 

Alexandru Sinadino spunînd că garantează pentru dânsul (Jivalo) deoarece el nu este 
bolşevic şi om periculos”.

Prin urmare, nu se întrezăreşte alt motiv de expulzare decît unul singur: era rus de na iona-
litate. 

În ”campania de toamnă” din Republica Moldovenească  de acum se expulzau persoane 
”străine de neam”  fără nici un motiv. Nici Siguran a nu cunoştea cauza deportării lor peste Nistru. 

Prefectura Poli iei                   1918 Decembrie 3

Chişinău   Serviciul Siguran ei 
Într. 10872 4/XII-918      N3989
         

     Domnule Prefect

 Odată cu restituirea coresponden ei, am onoarea a comunica că numitul Ion Radionov a 
fost expulzat în baza ordinului N2934 din 31 octombrie 1918 al Directoratului de Interne, fără 
să se arăte, sau să ştim motivul expulzării.

Şeful Siguran ei ____   (iscălitura lui Dragomir)
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Cît de severe erau condi iile impuse de regimul de ocupa ie pentru sta ionarea militarilor 
ruşi de pe frontul român în Basarabia ne putem imagina din unele cazuri de excep ie, cînd se per-
mitea unor ofi eri ruşi sta ionarea în Basarabia numai din ordinul autorită ilor superioare ale admi-
nistra iei ocupa ioniste, vizat de însuşi Comisarul General al Basarabiei.

Detaşamentul General Râşcanu
Comenduire a Pie ei Kişinău

Permis de sta ionare 
№ 774

Domnul Cureajschi Damian, colonel din armata rusă este autorizat a rămâne în Kişinău 
până la 6 decembrie fi ind bolnav – Ordinul Detaş. General Râşcanu №5136.

Domiciliul în strada Armeanscaia 43, Kişinău.
Urmează a se prezenta la Comenduirea Pie ei Kişinău în zilele 1 şi 5 ale fi ecărei luni. 

P/Comandantul Pie ei 
Căpitan      (iscălitura)
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În rezolu ia de pe document se indică faptul că ordinul e vizat de Comisariatul General al 
Basarabiei...

Atragem aten ia la tonalitatea alarmantă a directivelor Comisariatului General, expediate 
Siguran ei şi Prefecturii Poli iei din Chişinău cu privire la expulzarea imediată a ofi erilor ruşi, 
afl a i la Chişinău. 

Confi den ial          1918 Iulie 24
№ 2298  

Comisariatul General al Basarabiei
Către

Prefectura Poli iei Chişinău

Am onoare a vă ruga să dispune i a se ancheta de urgen ă cine este ofi erul rus Dranco-
nov, fost Maior, ce locuieşte la Hotel Andrei Mutneff şi [...] Tuceanova. – 

Este Basarabean sau nu? Cu ce autoriza ie a reîntrat în ară? Dacă actele sale nu sunt 
în regulă va fi  iemediat trecut peste Nistru.

Tot astfel se va proceda şi cu un alt ofi er care’l întovărăşeşte, sosit din Akerman.

Şeful de Stat Major  Colonel    (iscălitura)
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For ele de ordine au intensifi cat toate măsurile de supraveghere asupra societă ii şi organe-
lor de administra ie publică. Ieşirea în public cu propuneri de a organiza un referendum cu privire 
la alipirea RDM la Regatul Român era considerată de serviciile Siguran ei ca tentativă contra secu-
rită ii statului, iar persoanele care făceau o astfel de propagandă erau luate la eviden a operativă şi 
urmărite penal. Agentura Siguran ei avea în sarcină fi xarea acestor semnale. 

Copie

După nota de informa iuni a informatorului[…]

29 septembrie 1918

Vorbind cu Isac Ivanovici din Acherman îmi comunică că şeful Uieznei Zemstvei  Uprava 
Acherman anume Iurcovschi face propagandă pentru pregătirea [...] în favoarea unui plebiscit 
care să hotărască chestia Basarabiei. – 

Îmi confi rmă că tot gra ie agita iilor acestui reprezentant al autorită ilor zise s’a omorât 
Jandarmi în comune şi chiar un poli ist la Acherman. – 

Pentru conformitate              (iscălitura)
*
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În adaos la ordinul Statului Major al Armatei Romane № 8568/918, emis încă în 
ajunul zilei de 27 martie, prin care hermetic au fost închise grani ele statale ale ării noastre, 
ordonînd“Comandamentelor militare din Basarabia…în nici un caz a nu elibera permise de tre-
cere a frontierei persoanelor civile”… Comisarul General  al Basarabiei,  Artur Văitoianu, la 12 
octombrie 1918 iscăleşte Ordonan a № 39, în care se spune:
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*
În „campania de toamnă” agentura românească din conducerea, Sfatului ării a mai luat nişte 

măsuri samovolnice şi anapoda - de fuzionare şi lichidare a mai multor frac iuni parlamentare, ceea ce 
a provocat o dezorientare şi nemul ămire totală a for elor patriotice din legislativul RDM. Cu aceste 
măsuri voluntariste să urmărea scopul de a se dezbăra de frac iunile antiunioniste şi de a ocoli, cum 
s-a exprimat agentul N390, "prea multe păreri deosebite şi şedin e gălăgioase" în Sfatul ării.

În ajunul „sesiunii secrete”, la care trebuia să se hotărască lichidarea autonomiei (deşi 
această „autonomie” şi pînă acum era absolut iluzorie!) şi „alipirea necondi ionată” a Basarabiei la 
România, deputa ii „aleşi pe sprinceană” au fost chema i de către Comisarul General al Basarabiei, 
Artur Văitoianu, la el acasă. La un pahar de vorbă stăpînul casei (şi a Republicii Moldoveneşti!) 
le-a ordonat cu voce potentă de general cum trebuie terminată comedia jucată în două acte de către 
actorii comedian i din Sfatul ării.

*
Serviciul Siguran ei        23 noiembrie 1918
Agentul 390

Notă

Astăzi ora 4 ½ p. m. în casa Dlui General Văitoianu pe str. Sadovaia a fost o consfătuire a 
deputa ilor moldoveni la care au luat parte to i, fără partizanii partidului ărănesc revolu ionar, 
care se întitulează „Liga poporului” pusă sub preşedin ia Dlui Alexandri, înconjurat de igan-
co, Păscălu ă, Cochîrla şi al ii.

Dl General Văitoianu le-a vorbit deputa ilor despre desfi in area autonomiei Basarabiei 
(sic!) dându-le exemplul Bucovinei şi Transilvaniei.

După aceasta to i deputa ii au trecut în alte două săli, unde li s-a servit ceai şi vin. 
La ora 7 p. m. imediat după gustarea de la Dl Văitoianu deputa ii au plecat spre localul 

Sfatului ării pentru a alege Comitetul Partidului ărănesc Moldovan, care să fi e singurul par-
tid basarabean, în care să se contopească toate celelalte frac iuni astfel ca la deschiderea şedin-
ei parlamentare a Sfatului ării să nu fi e prea multe păreri deosebite şi deci, şedin e gălăgioase.

În drum spre Sfatul ării deputatul Gale chi mi-a spus că an o ar fi  cerut Dlui General 
Văitoianu în timpul ceaiului ca să nu schimbe hotătârea  Sfatului ării (sic!) în privin a refor-
mei agrare, şi că Dl General i-ar fi  dat cuvântul că nu va schimba nimic. 

Asemeni Dl an o s-a plâns Dlui General că l-a nedreptă it cu tipografi a lui încât s-a dat 
un pre  mai mic decât s-ar fi  cuvenit şi Dl General l-ar fi  invitat să vie în altă zi pentru această 
chestie, promi ându-i că-i va da un plus de bani... ( an u era agent (informator) al Siguran ei şi 
declara iile lui sînt fă arnice – n.n.)
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La ora 8 p. m. Dl Ciugureanu deschide şedin a la Sfatul ării pentru alegerea Comitetu-
lui. După o mică discu ie la care au luat parte Dnii an o, Pântea, Holban şi Ioncu, s-a hotărît 
ca numărul membrilor în comitet să fi e de 23. 

Dl I. Păscălu ă întreabă cine are drept de vot la alegerea acestui comitet. Dl Ciugureanu 
răspunde că to i acei care au dat declara ii scrise că primesc ca  bune principiile Partidului ă-
rănesc moldovenesc (denumirea partidului a fost de asemenea un truc pentru înşelarea maselor – 
n. n.). Apoi propune să se facă o pauză în care deputa ii să poată judeca asupra celor ce trebuiesc 
aleşi. Adunarea  aprobă pentru asta 15 minute.

În acest timp deputa ii grupuri, grupuri au început să discute diferite chestiuni după cum 
urmează:

1) Dl an o spunea că tot ce se face acum e provizoriu, că ei aşteaptă hotărârea Congresu-
lui Păcii care va începe lucrările în luna ianuarie 1918 (o greşală mecanică a agentului, 
e vorba de 1919 – n. n.), că el a fost la Dl Marghiloman şi i-a  spus că Basarabia trebuie 
condusă de basarabeni, dar că pentru deşteptarea conştiin ei na ionale, aci s-ar putea 
trimite misionari şi din ară (regat).  A mai spus că el nu va servi interesele nimănui (de 
partid) şi va lupta să se facă dreptate. 

2) Dl  Păscălu ă şi al ii, discutând cu Dl Pelivan spunea că Liga Poporului (a lui Alexandri, 
iganco) e partid realist. Dl Pelivan a cerut să-i explice semnifi ca ia  acestui cuvânt, 

„realist”, atunci Dl Păscălu ă i-a spus: „Moş Ioane, Dumneavoastre a i făcut lucruri 
tare frumoase pe hârtie şi apoi v-a i pus să dormi i; noi însă vrem să punem şi în practică 
imediat principiile partidului nostru”. Dl Pelivan a spus, că poate Păscălu ă să lucreze 
cum crede. Păscălu ă răspunde: păi noi avem mandat de la ărănime că nu recunosc aleşi 
pe membrii Comitetului ce vre i să forma i acum. Dl Pelivan: „Vrea să zică sunte i contra 
unirii partidelor! Bine, spune i aşa ca să ştim!”.

3) Deputatul Mămăligă Nicolae, tot în fa a Dlui Pelivan şi altora mul i a spus, că Partidul 
ărănesc a lui Halippa, Costin etc. a ştiut numai să „obijduiască norodul” şi a dat do-

vadă că el fi ind zilnic în pia ă vede cum comisarul de poli ie al pie ei ridică cartofi  şi alte 
alimente cu for a de la ărani şi le vinde românilor cu pre  mic. Şi nu vrea să fi xeze un 
pre  pentru toată lumea. Şi afară de aceasta înjură oamenii care cârtesc, tocmai în timpul 
când preotul slujeşte în biserică...

După trecerea celor 15 minute de pauză şedin a se redeschide de Dl Ciugureanu. Spune 
că unii deputa i au cerut să se amâie alegerea comitetului din cauză că lipsesc mul i deputa i. 
Fa ă de aceasta Dl Ciugureanu continuă spunând că e şi natural să nu fi e to i deputa ii de fa ă... 

Dl Păscălu ă face scandal, şi spune să se dea cuvîntul Dlui Alexandri, Preşedintele Ligii 
Poporului. 

Dl Bârcă Vasile se ridică şi spune: Dle Preşedinte, Liga Poporului nu mai există şi deci 
nu ar trebui să se mai permită cuiva să vorbească în numele ei. 

Atunci Dl Păscălu ă vociferează protestând în ruseşte şi luând de mână pe Dl Alexandri 
îl scoate afară din şedin ă. După el ies încă vreo 15 membri de aceleaşi idei, părăsind şedin a şi 
discutând pe sală. În acest timp Dl Ciugureanu, Ioncu, Vasile Bârcă, Pelivan şi al ii au împă it 
mai multe fi uici pe care deputa ii rămaşi au început să scrie numele celor ce au hotărât să-i 
aleagă în comitet, înapoind aceste liste scrise Dlui Ciugureanu, care cu secretarul şedin ei, de-
putatul Munteanu, urmează să numere voturile celor aleşi.

Eu am ieşit pe sală să văd ce se petrece. Dl Păscălu ă făcea scandal, şi protesta de ce nu 
s-a dat cuvântul Dlui Alexandri. Dl Alexandri spune că ar fi  bine ca să se amâie alegerea până 
când el va putea convoca pe to i deputa ii Ligei Poporului. Un domn deputat, care nu am afl at 
cum îl cheamă, a explicat că după cum întrarea M.S.Regelui în Bucureşti s-a făcut mai înainte 
de vreme din cauza împrejurărilor, tot aşa şi alegerea comitetului Partidului ărănesc nu se 
poate amâna, din cauza împrejurărilor. Vrând să afl u numele acestui deputat m-am depărtat să 
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caut pe cineva care m-ar putea informa. În acest timp vine deputatul Tudose, care îmi cere să-i 
spun cine sunt. I-am răspuns că-s ziarist. Atunci m-a invitat să merg la Dl Epure, Secretarul 
Sfatului ării să mă legitimez, că aici nu se poate să între oricine. M-am dus la Dl Epure şi i-am 
spus că-s gazetar, după cum îi mai spusesem şi în alte ocazii. Dsa spune că nu poate garanta că 
eu sunt gazetar şi-mi cere un act din cauza că deputa ii au sim it că este cineva de la Siguran ă 
care îi spionează şi ei nu-s mul umi i cu acest lucru şi au cerut socoteală Dlui Epure pentru asta. 

Eu am răspuns că dacă aş fi  de la Siguran ă nu m-aş teme s-o spui nimănui, pentru că 
Siguran ă este o autoritate, care nu lipseşte de nicăieri, dar că eu nefi ind de la Siguran ă nu pot 
să mă afi rm ca atare; voi aduce însă un act prin care să le dovedesc că-s gazetar. Dl Epure s-a 
declarat mul umit şi a plecat.

Eu am căutat să mai văd ce e prin sala de alegere şi văzând că nu prea am rost căci to i 
(câte 3 – 4 la un loc scriau [...] fi uicele de vot, am dat unui informator al meu restul şedin ei şi 
am părăsit sala.

Raportez că pe viitor Sfatul ării, la care va participa Dl General Văitoianu şi miniştrii 
nu s-a hotărît încă nimic, căci n-au sosit to i deputa ii basarabeni, care fuseseră la Bucureşti. 
Probabil că se va ine mâine sau poimâine. Afl u că deschiderea şedin ei depinde de timpul când 
se va putea face unifi carea partidelor Basarabene, fapt ce se va isprăvi repede, după cum am 
văzut că inten ionează Dnii Ciugureanu, Pelivan, Ioncu, Vasile Bârca şi ceilal i ai lor...

Mâine diminea a la ora 9 voi reporta restul celor petrecute în astă seară la Sfatul ării 
după indica iunile (probabil, informa iunile – n. n.) ce-mi va da informatorul meu.

*
Deşi guvernan ii români mizau foarte mult pe poten ialul nucleului românofi l al corpului de 

deputa i, pe experien a extrem de bogată în ale vicleşugului, înşelăciunii şi şantajului acumulată 
de unii na ionalişti ca Pan(telimon) Halippa, care a fost însărcinat să conducă pomenita şedin ă (în 
noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1918), ei, pentru orice eventualitate, inuseră în regim de alarmă 
unită ile militare, personalul poli ienesc şi al Siguran ei din Chişinău. Totul era gata pentru un 
măcel sîngeros asupra corpului de deputa i ca măsură de corectare în caz de prăbuşire a planurilor 
zămîslite.

Pentru atingerea scopului urmărit, fachirii românoizi din conducerea Sfatului ării au pur-
ces la următorul şiretlic: chestiunea alipirii „totale şi necondi ionate” prealabil nu va fi  inclusă pe 
ordinea de zi a parlamentului, nici anun ată din timp deputa ilor, ci introdusă de către preşedinte pe 
neaşteptate la una din ultimele şedin e parlamentare  ale lunii noiembrie, cînd se va reuşi exclude-
rea prezen ei în sală a deputa ilor din opozi ie. Adică, cînd asisten a din sală şi împrejurările vor fi  
optime pentru adoptarea cu succes a hotărîrii cu pricina. 

Din punct de vedere teoretic, opera iunea de eutonazie a Sfatului ării şi de gîtuire a statali-
tă ii şi na iunii moldoveneşti a fost pregătită mişto. În afară de aplauze furtunoase la şedin a fi nală 
a legislativului nu se aştepta o altă furtună...

În noaptea spre 27 noiembrie, la orele 2:30, cînd deputa ii „selecta i pe sprinceană” dormeau  
ca duşi pe ceea lume în sala de şedin e, fi ind turmenta i cu dezbaterile îndelungate asupra proiec-
tului legii despre reforma agrară, un ciocănit violent şi prelung al preşedintelui în masa prezidiu-
lui le retezase visurile deputa ilor şi-i trezise brusc din somnul adînc, mobilizîndu-i la datorie. 
Preşedintele adunării, P. Halippa, văzîndu-şi asisten a unionistă bine dospită şi totalmente trezită 
din somn (deputa ii de opozi ie n-au fost invita i nici măcar anun a i despre ultima şedin ă!), de-
clară cu glas solemn şi măiestos, cu aere de Dumnezeu adineaori  coborît din ceruri, că pe ordinea 
de zi (noapte) se pune în dezbateri chestiunea „alipirii totale şi necondi ionate a Basarabiei la 
România...”, dînd citirii un proiect de rezolu ie spre judecata asisten ei în acest scop.

Grupul de deputa i unionişti prezen i în sală imediat se transformase într-un roi de albine, 
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într-o gaşcă neordonată şi exaltată pînă la nebunie, ipînd, tropăind şi chiuind ca nuntaşii la apari ia 
miresei: „iu-hu-hu-hu-hu! Trăiască România mare!” Nu dragostea de această ară îi mîna spre „uni-
re”, ci frica bestială de revolu ia maselor truditoare. Voturile n-au  mai fost socotite. Preşedintele  
anun ă că votarea în „pro” e unanimă...

Şi totuşi nu s-a putut evita un scandal, din cele cu rezonan ă interna ională. Buba toată e că 
la şedin a secretă au fost admişi vreo cî iva deputa i, aprecia i de Siguran ă cu nota zece la purtare, 
pe care ei nu o meritau nici pe departe. Din lipsă de timp, securiştii măsluiseră în grabă referin e 
asupra unor deputa i în bază de date învechite sau cu totul greşite (Nicolae Alexandri, Grigore Bu-
ciuşcan, de pildă). 

Anume Grigore Buciuşcan, N. Alexandri şi al i vreo cî iva deputa i cu acte în regulă la 
Siguran ă, împreună cu deputatul îganco, preşedintele frac iunii ărăneşti, duşmanul principal 
al unioniştilor, care nimerise absolut din întîmplare la acea şedin ă, le stricaseră nunta secretă a 
unioniştilor. Deputa ii pomeni i au protestat cu vehemen ă împotriva tentativelor unioniştilor de a 
duce Republica Moldovenească, pe ascuns, prin maşina ii criminale la situa ia de provincie colo-
nială a României. S-a întocmit apoi şi un proces verbal, iscălit de un grup de 10 deputa i, prin care 
au demascat şi combătut în fa a opiniei publice interna ionale acest act de violen ă asupra voin ei 
poporului moldovenesc, declarînd hotărîrea Sfatului ării din 27 noiembrie ilegală şi nulă!

Chiar dacă am exclude nelegiuirile monstruoase în procedura desfăşurării şedin ei legislati-
vului, argumentul principal contra acestei hotărîri, după cum se arată şi în procesul verbal pomenit, 
a fost lipsa de cvorum. La momentul punerii în dezbateri (nici chiar dezbateri nu s-au admis!) a odi-
oasei rezolu ii, în sală se afl au doar 46 de deputa i din totalul (ini ial) de 162 membri ai corpului de 
legislatori. Prin urmare, organizatorii şedin ei de noapte nu erau în drept nici a deschide acest balagan.

Desluşind în toată gălăgia şi strigătele asurzitoare de bucurie ale unioniştilor un miros a pîrlit 
în escrocheria cu „unirea totală şi necondi ionată”, preşedintele şedin ei nocturne Pan Halippa ime-
diat l-a chemat prin telefon pe Comisarul General al Basarabiei, Artur Văitoianu, care, după cum 
s-ar putea conclude, dormea cu decretul regal sub pernă. În jurul orei 5, întrînd gîfîind în sala de 
şedin e, generalul A.Văitoianu a pus capăt tuturor discu iilor în jurul „autonomiei” şi a organului de 
„autocîrmuire” a Basarabiei, dînd citire decretului regal despre desfi in area Sfatului ării. Şi fi nita la 
comedia! Garan iile premierului Marghiloman, cum că Sfatul ării ca instrument de autocîrmuire a 
provinciei autonome „va rămâne şi în continuare”, i-au servit regelui României... de hîrtie igienică. 

Românilor le-a izbutit şi acest act de huliganism  politic. Iarăşi, ca şi la 27 martie, le-a sufl at 
în borş conjunctura politică interna ională de moment. Germania, duşmanul principal al Antantei, 
după cum ştim, a încuviin at mai demult anexarea Basarabiei de către România, iar anglo-francezii, 
care la început în  nici un mod nu admiteau fărâmi area Rusiei, aliata lor de război (şi deci, nici 
anexarea de către români a Basarabiei), spre sfîrşitul anului 1918 se luaseră la cu it cu Rusia Sovie-
tică şi au închis ochii la această tărăşenie românească, cu urmări tragice pentru destinul poporului 
moldovenesc.

În continuare prezentăm în calitate de document procesul verbal alcătuit de grupul de depu-
ta i-protestatari  pomenit mai sus (în limba rusă, cu unele prescurtări).
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11. ”Unire” cu baioneta-n piept... ”de bună voie

 şi licărind de fericire” 
(Siguran a şi armata română confi rmă adevărul: la 1918 n-a fost unire)

E părerea românilor în uniformă militară care, la 1918, trecînd  Prutul, cu bocancii lor au 
bătătorit toate drumurile şi cărările basarabene pînă au dat de apele Nistrului, cînd le venise co-
manda să-şi oprească pasul. De-ar fi  avut ordin să treacă Nistrul, ar fi  încercat să facă şi acest lucru, 
chiar dacă inamicul i-ar fi  trecut pe to i...la fundul Nistrului. Aşa e soldatul. Datoria lui de baza e să 
asculte şi să îndeplinească corect ordinile comandan ilor.

Dar ce preten ii putem avea fa ă de soldatul român şi de armata României regale? Ca orice 
altă armată nu e o institu ie diplomatică sau de arte frumoase în stat. E o simplă unealtă în mînile 
guvernan ilor şi aristocra iei politice. Metoda de bază a rezolvării oricăror probleme cu ajutorul 
armatei, ştiut lucru, este lupta, iar instrumentul de luptă este arma care ucide oameni. E normal? Nu 
e chiar aşa, vor spune fi lantropii. Dar acest rol al armatei e acceptat de toată lumea şi se consideră 
fi resc şi normal. Cu totul anormal ar fi  fost dacă cele patru divizii de solda i români împreună cu 
numeroase detaşamente de poli ie, jandarmerie şi siguran ă ar fi  trecut Prutul şi tropăind în marşuri 
din sat în sat, cu muzică de fanfare, cu prosoape şi colaci (în loc de tunuri şi mitraliere) ar fi  invitat 
(poftit) popula ia băştinaşă la unire cu „patria-mumă”. De ce vă rîde i? E unire adevărată, cu parti-
ciparea armatei şi for elor de ordine! E de rîsul găinilor, spune i?

D-apoi cum putem altfel să-i convingem pe guvernan ii şi ideologii români că un teritoriu 
cucerit prin lupte de o armată străină se numeşte ocupa ie? Dar nu „unire”!

O veche zicală latinească spune: "Errare humanum est, sed perseverare in error stultum 
est". (A greşi este omenesc, însă a se încăpă ina în părerea greşită e o prostie). Să fi e oare proşti 
to i acei letopisari cu înalte titluri savanticoase care încurcă în elesul acestor cuvinte? Că doar orice 
dic ionar explicativ al limbii române tîlcuieşte foarte clar semnifi ca iea fi ecărui cuvînt pomenit 
mai sus, nelăsînd pentru minciunoşi nici un pîrlaz în gardul semantic dintre ele. Astfel, a ocupa 
înseamnă: a pune stăpînire pe..., a lua în stăpînire cu for a armată, a cuceri o ară, un oraş etc. 
(Despre o for ă armată de ocupa ie = care are în stăpînire un teritoriu, o localitate străină):  –  
Vezi, Dic ionarul Limbii Române Moderne, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1958, pag. 
557-558.

Pe cînd termenul unire –  ac iunea de a (se) uni şi rezultatul ei, căsătorie. (Tot  acolo, pag. 
906). Dic ionarele de sinonime ale limbii române mai pun alături şi alte cuvinte care se potrivesc 
după con inut cu a (se) uni: a (se) împreuna, a lega, a aduna, a armoniza, a se în elege, a cădea de 
acord, a se învoi, a se căsători etc.

După cum vedem, chiar şi în graiul românilor, ofi cializat de academia bucureşteană, exzistă, 
totuşi, o mare razni ă dintre "ocupa ie" şi "unire", la fel ca şi dintre "ocupan i" şi "îndrăgosti i"...      

Armata română, după cum am văzut din documentele prezentate în această edi ie, (scrise 
cu mînile lor proprii de către ocupan i), pe tot întinsul ării noastre a întîlnit o împotrivire foarte 
îndîrjită din partea popula iei civile. Lupte grele s-au dat, mai cu samă, la ocuparea oraşelor Chişi-
nău, Băl i, Bender şi altor localită i. 
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În telegrama sa guvernului român despre asaltul or. Bender generalul Broşteanu nu po-
meneşte de hore ale unirii cu locuitorii oraşului cucerit, ci de 10 mii de mor i, victime din partea 
orăşenilor. 

Despre care „unire” poate fi  vorba cînd cotropirea teritoriului RDM de către diviziile româ-
neşti s-a înfăptuit folosind mitraliere, artilerie grea şi chiar avioane de război, anticipînd cu cîteva 
luni bufonada din 27 martie,  înscenată de guvernan ii români împreună cu arga ii lor din conduce-
rea Sfatului ării?

Ce motive aveau guvernan ii dîmbovi eni pentru a întroduce în ara noastră trupe armate? 
În afară de inten iile lor expansioniste de a anexa teritoriul din spa iul pruto-nistrean, tradi ional 
moldovenesc (adică, străin de neamul valaho-românilor) care nicicînd n-a apar inut României, nu 
se întrezăreşte nici un alt motiv.

Agentul de infl uien ă român, Constantin Stere, întrodus nelegitim în conducerea Sfatului 
ării, luînd cuvînt în odioasa şedin ă a legislativului moldovenesc din 27 martie, pe lîngă spuma 

propagandistică despre nu se ştie care ”drepturi istorice” ale României asupra Basarabiei, din ne-
aten ie, a scăpat din gură un adevăr care dezgolise pînă la ruşinea pornografi că unele dintre intere-
sele şi inten iile ascunse ale clasei politice româneşti în republica cotropită:

„Domnilor deputa i!

...Eu vă rog să vă gîndi i în fa a cărei dileme se va pomeni Statul Român dacă Sfatul ării 
va respinge ideea unirii.

Domnilor, s-ar putea oare ca România să renun e la drepturile sale istorice, la idealurile 
ei na ionale, în sfîrşit, la dreptul ei la via ă? Deoarece fără ieşire la mare România nu poate 
supravie ui (Dobrogea, care i-a deschis României ieşirea la mare, făcea parte atunci din teritoriul 
Bulgariei – n.n.). Şi dacă România nu poate renun a la drepturile sale istorice nici la idealurile 
na ionale, nici la interesele statale ce o obligă să găsească ieşire la Mare, atunci ea va fi  nevoită 
să anexeze Basarabia fără consim ămîntul vostru...” (sic!)

(Extras din cuvîntarea lui C. Stere. Vezi, stenograma şedin ei Sf. ării din 27. 03. 1918).

Frumoasă mărturie! După aproape de 3 luni de afl are a trupelor militare ocupa ioniste româ-
neşti în Republica Moldovenească, parlamentul de la Chişinău era absolut liber în alegerea sa: vro-
ia – vota unirea, vroia – nu! Însă, cum i-a prevenit pe deputa ii moldoveni agentul român, vocea lor 
era luată în samă de către ocupan i întocmai la fel ca şi behăitul unui mielu  afl at în col ii lupului...

Cunoşteau oare guvernan ii români starea de spirit total antiunionistă a popula iei Republi-
cii Moldoveneşti? Fără îndoială, cunoşteau prea bine. Aproape zilnic membrii românofi li ai gu-
vernului şi deputa i ai Sfatului ării îşi smîrcîiau nasurile sub uşile diriguitorilor români, refugia i 
atunci la Iaşi, comunicîndu-le tot felul de informa ii despre situa ia de moment în ara noastră şi 
cerînd întroducerea de trupe armate româneşti în RDM pentru a le salva pielicica de valul nemul-
umirilor maselor truditoare.

Şi Siguran a nu venise să doarmă în Republica Moldovenească! Zi şi noapte le rodea urechile 
guvernan ilor ării sale cu informa ii alarmante despre nemul umiri, revolte, răscoale antiromâneşti 
în teritoriul ocupat. Unii băştinaşi mai voinici se ridicau cu arma în mînă ca să-şi apere pămînturile 
strabune şi liberatatea, iar al ii, care nu mînuiau arma, îşi ipau în gura mare nemul umirea şi ura 
fa ă de ocupan i, încît puteau fi  auzi i şi dincolo de Prut. Că nu erau surzi cu desăvîrşire to i politi-
cienii români la acele vremuri, la urma urmei!

Într-o notă a agentului FT, se comunica Siguran ei că, mergînd pe stradă, „în curtea unei 
tipografi i din str. Harlampievscaia № 42, a auzit pe o servitoare strigînd în gura mare că românii 
sînt igani, că popii români sînt porci şi că dînsa are otravă şi nu se va lăsa pînă nu va otrăvi 
cî iva solda i şi ofi eri români”. 

După cum se vede, cu itul ocupa ionict românesc o ajunsese la os pe sărmana femeie.



224 Gherasim GHIDIRIM

Tot ce auzea Siguran a, auzeau şi guvernan ii români. Şi dacă nu erau surzi, atunci erau şi 
ei porci...

În ajunul invaziei trupelor româneşti în Republica Democratică Moldovenească, la 6 ianuarie 
1918, consulul francez la Chişinău, P. Sarrail a expediat trimisului Fran ei la Iaşi, pentru a înşti-
in a partea română, o telegramă cu următorul con inut: „Delega ia compusă din domnii: Incule , 
preşedintele Sfatului ării, Erhan, preşedintele Consiliului, Cotoros, preşedintele comitetului 
ărănesc, Meleşin, preşedintele sovietului de deputa i ai muncitorilor şi solda ilor, mă roagă să 

vă aduc la cunoştin ă să nu fi e trimise în Basarabia nici un fel de trupe. Apropierea ardelenilor 
de la Kiev a provocat o luptă. În cazul sosirii românilor, va izbucni un război civil.” (Citat după 
edi ia: I. Levit „Republica Moldovenească...” Chişinău, 2003, p. 174).

Atunci de ce guvernul României a trimis trupe armate în RDM? De dragul voin ei poporului 
moldovenesc de a se uni cu România?

Şi încă un moment...
E bine cunoscut faptul că sintagmele „ocupa ie”, „for ele militare ocupa ioniste” etc. erau 

de uz curent în documenta ia ofi cială a autorită ilor militare româneşti din Basarabia la 1918. Mai 
tîrziu ocupan ii creaseră în „provincia Basarabia” şi un directorat (minister) numit „Directoratul 
Românizării, Colonizării şi Inventarului” (sic!).
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Terminologia în cauză nu le producea alergie şi nici chiar emo ii românilor de atunci, veni i 
să cotropească cu arma pămînturile moldovenilor.

Atunci de ce cuvintele legitime ocupa ie, colonizare, sînt date afară din istoria românilor şi 
sînt înlocuite cu cuvîntul-himeră „unire”?!

Alexandru Rupa, ofi er român din Regimentul I Vînători „Regele Ferdinand”, care la 1918 
a ocupat jude ul Băl i, în cartea sa de amintiri „Un învă ător martir al Românismului basarabean” 
(Tipografi a Eparhială „Cartea Românească”, Chişinău, 1929) scria: „Venisem în Basarabia cu 
misiunea de a restabili liniştea şi ordinea cu orice pre . Aveam puteri nelimitate ca orice armată 
de ocupa ie (sic!) şi lucrul acesta se cunoaşte în mod aproape instinctiv de popula ia civilă a ori-
cărei ări ocupate (sic!). Din această cauză, oamenii care vin în contact cu o armată străină, în 
primele zile, se simt adânc emo iona i. Chiar dacă se ştiu fără nici o pată, când sunt chema i în 
fa a vre-unui şef militar, locuitorii se turbură cu totul. Mai ales la primul contact, dacă nu se pot 
eschiva, îşi pierd curajul, pleacă ochii, tremură, unii plâng, al ii cad în genunchi... ”

A. Rupa descrie evenimente reale care au avut loc la 1918 în satul Mustea a, jude ul Băl i, 
unde cantonase unitatea sa militară. Povesteşte despre soarta învă ătorului Porfi rie Fală, singurul 
propovăduitor al românismului şi unionismului din localitate, care cu ideile sale stîrnise ura tota-
lă în rîndurile consătenilor, încît aceştia l-au prins şi l-au bătut pînă la leşin. L-au salvat militarii 
români care l-au transportat la sec ia de reanimare într-un spital din jude ul Botoşani, peste Prut. 
Ocupan ii n-au îndrăznit să-l interneze în vreun centru medical din localitate, pentru că sătenii re-
volta i l-ar fi  găsit şi acolo.
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Aceasta era atitudinea ăranilor moldoveni fa ă de ocupan i şi de ideea unirii cu România.
Avînd aptitudini de scriitor şi analist politic, deşi purtător al concep iilor panromâneşti, 

ofi erul-scriitor face concluzii şi asupra situa iei politice din Basarabia la întrarea aici a armatei ro-
mâne. „În blocul moldovenesc, partid bine reprezentat în „Sfatul ării”,  – scrie autorul, – erau 
2 curente: unul unionist şi altul separatist. Unioniştii, adică acei ce doreau rămânerea Basara-
biei în Uniunea republicilor ruse, pînă la venirea armatelor române, erau cei mai mul i şi cei 
mai puternici. Separatiştii, adică acei cari doreau dezlipirea Basarabiei din angrenajul rusesc, 
se puteau număra pe degete (sic!) şi aceştia urmau să formeze ceata mucenicilor na ionali în 
Basarabia, dacă prezen a armatelor nu ar fi  stânjenit planurile protivnicilor...” (Cuvîntul „unio-
nist”, astfel, avea atunci un în eles contrar – n.n.).

După părerea lui Al. Rupa, nimeni al ii decît „armatele generalilor E. Broşteanu şi I. Răş-
canu au oprit revolu ia şi ne-au dat prin tactul lor Unirea...”.

„Unde erau atunci numeroşii patrio i de azi ai Basarabiei?” – se întreabă autorul – Ce 
făceau ei? Cu ce se poate înzestra istoria din faptele lor? Venirea armatei române le-a înmul it 
numărul, evident, fi indcă pericolul trecuse şi pielea nu le mai putea fi  atinsă. Al ii s-au deşteptat 
după Unire; iar al ii au fost crea i de partidele politice ale Regatului... Acele partide le-au făcut 



227”Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republica Moldovenească...

concesii, i-au ridicat pe crestele onorurilor  na ionale, i-au trâmbi at pe la răspântii... au creat 
genii şi bărba i politici din stârpituri, i-au saturat de foloase materiale, i-au consacrat ca „băr-
ba i de Stat”, le-au rezervat portofolii ministeriale şi alte demnită i în Stat...”

Cît de geniale şi actuale sînt cuvintele ofi erului-scriitor român Al. Rupa şi pentru zilele 
noastre, mai ales pentru a caracteriza „stîrpiturile” că ărate în vîrful puterii de stat, care s-au decla-
rat patrio i români, sînt ”satura i de foloase materiale” au prădat şi trădat ară şi  ne trag la unire cu 
România.

Ideea principală care se desprinde din cartea lui A. Rupa (confi rmată pe deplin şi de docu-
mentele din prezenta edi ie) e că „unirea” din 1918 a fost înfăptuită nu prin mijloace politice, 
adică nu prin mijlocirea politicienilor, dar cu ajutorul baionetelor solda ilor români.

 Unionismul ca fenomen politico-ideologic a fost clocit la Bucureşti de oligarhia politică 
de acolo. Tot ea l-a adus în faşă pe meleagurile noastre, unde s-a ciocnit de condi ii barbare pentru 
existen a lui. În acele împrejurări, de nu l-ar fi  păzit cu puşca soldă imea şi Siguran a românească, 
baistrucul unionist bucureştean imediat şi-ar fi  dat chelea popii în spa iul pruto-nistrean, fără a pro-
nun a pentru posteritate măcar un „mu-mu!” sau „gu-gu!”

Altă concluzie care se cere men ionată aici e faptul că românii, fi ind o na ie total com-
plexată de ideologia şovină panromânească, aşa şi n-au în eles cine sînt şi ce vor moldovenii. 
Considerîndu-i pe moldoveni “români” de ai lor, autorita ile politice şi militare ale Romăniei la 
1918 au pus prea mare pre  pe aşteptările lor, în sensul că vor reuşi uşor să-i atragă pe băştinaşi 
de partea lor, fi ind încrezu i că aceştia vor sus ine întru totul campania românizării republicii, vor 
încuviin a, credeau ei, chiar şi represiunile bestiale dezlăn uite contra „străinilor”, cum îi numeau ei 
pe reprezentan ii etniilor minoritare băştinaşe (ucraineni, ruşi, evrei, găgăuzi, bulgari etc.), cu care 
moldovenii veacuri la rînd au trăit în pace şi bună în elegere pe aceste meleaguri. Însă încercările 
insistente ale ocupan ilor de a-i învrăjbi pe moldoveni cu reprezentan ii na ionalită ilor conlocu-
itoare şi de a-i atrage în campania, cu adevărat rasistă, de genocid, ini iată de români, în special 
contra popula iei evreieşti, s-au zdrobit de bunul sim  al moldovenilor.

Pornirile xenofobe, şovine i-au făcut pe conducătorii Siguran ei să comită greşeli serioase în 
pronosticurile lor cu privire la evolu ia situa iei operative din ara noastră în acea perioadă. Grosul 
for elor militare şi ale organelor represive au fost concentrate, după cum se declara propagandistic, 
spre a descoperi şi lichida elementul bolşevic, antiromânesc, în mediul evreilor şi ruşilor, în timp ce 
pericolul din partea moldovenilor a fost subapreciat. Chiar şi atunci cînd faptele vădit indicau acest 
pericol, în informa iile Siguran ei lucrurile, în majoritatea cazurilor, erau retuşate şi prezentate condu-
cerii în aşa fel încît se crea impresia cum că bolşevici ruşi şi „jidani” le învîrtesc capul „basarabenilor 
naivi” şi-i îndeamnă (sau îi „impun cu sila”) să lupte împotriva românilor.  Românii xenofobi nici 
în imagina ia lor nu admiteau că printre cei ieşi i cu ”puşti şi topoare” contra ocupan ilor puteau fi  şi 
moldoveni, (adică „români basarabeni”, în închipuirea lor) alături de ruşi, evrei etc. Treceau luni şi 
ani de cură ire intensă a teritoriului republicii de „elemente străine”, însă situa ia operativă în loc să se 
amelioreze, se agrava din ce în ce mai mult. Jinduita debolşevizare nu s-a produs nici pe departe, iar 
carul românizării s-a înglodat pînă la butucul ro ilor taman în mediul moldovenesc.

N 48 27/1. 918

Serviciul Siguran ei M. C. G.

Suntem informa i că în inuturile Orheiului din cauza ca la biserici şi la şcoli se citeşte 
româneşte s-a pornit ura contra preo ilor şi învă ătorilor, care părăsesc satele şi se refugiază în 
cele cu armată ...

Şeful Serviciului

Director –      N. Drăgu escu

                                                        *
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După doi ani de la introducerea trupelor româneşti în Republica Moldovenească, Centrul de 
Siguran ă Chişinău raporta şefi lor de la Bucureşti următoarele:

„La ordinul DVS N 2971 S. din 31 ianuarie (1920 –n. n.) avem onoare a Vă supune la 
cunoştin ă, că într-adevăr o mare parte din popula iunea basarabeană simpatizează cu bolşevicii 
şi ar fi  dispusă să ajute întronarea regimului bolşevist dacă ar avea putin ă de a face acest lucru. 
Am luat măsuri pentru a preveni orice mişcare periculoasă siguran ei statului sau armatei” (Do-
sarul „Pentru coresponden ă secretă” pag. 20, documentul N 1403 din 08. 02. 1920). 

*
În aşa mod, ciocnindu-se de realitatea moldovenească, securiştii au fost nevoi i să schimbe 

accentele ini iale în evaluarea situa iei din republică, constatînd de acum că nu „indivizi izola i”, 
cică „streini de neam”, cum se afi rma propagandistic mai înainte, ci „o mare parte a popula iunii” 
era contra românilor şi era gata a „întrona” acel regim „periculos pentru siguran a statului şi 
armatei”, dacă n-ar fi  fost alături ostăşimea română sub arme.

Românii s-au trezit într-o bună zi cu un adevăr dur, movilit chiar în fa a ochilor lor: duşma-
nul principal al colonizatorilor români erau masele largi populare, în primul rînd, întreaga ă-
rănime moldovenească, cea mai numeroasă şi cea mai îndîrjită for ă din mişcarea de rezisten ă 
antiocupa ionistă.

Unul dintre ini iatorii mişcării na ionale în Basarabia aristă, Nicolae Alexandri, primul pre-
şedinte (decan de vîrstă) al Sfatului ării, unionist înfocat şi cu înaltă reputa ie în cercurile politice 
române, om despre care agentura Siguran ei scria că de cînd era student şi apoi ca politician matur 
„în via a sa a avut un singur scop: eliberarea Basarabiei din jugul arist şi unirea ei cu Româ-
nia”, însă numai peste jumătate de an de la „unire”, cu speran ele spulberate şi totalmente zdrobit 
sufl eteşte de ceea ce-au făcut românii aici, în Basarabia „unită”, într-o cuvîntare a sa, inută la 7 
octombrie 1918 în frac iunea parlamentară Liga Poporului, sublinia: „Masele ărănimii noastre, 
numărînd aproape 2 milioane de oameni – to i pînă la unul sînt indigna i în aşa măsură de poli-
tica politicanilor românizatori din partea locului şi de dezmă ul trupelor militare şi a jandarmi-
lor, încît cu toată sinceritatea, din tot sufl etul doresc despăr irea de România. Ei sînt dispuşi a se 
uni cu oricine numai să se separe de România”.

Anume ărănimea moldovenească, constituind majoritatea absolută a popula iei ării, a su-
ferit cel mai mult de pe urma jugului ocupa ionist, a jafurilor nestăvilite şi barbarismului şi tot ea 
a inut piept celor mai numeroase, mai crîncene şi mai sîngeroase ciocniri de rezisten ă cu for ele 
armate de ocupa ie.

Nu era alta nici dispozi ia celorlalte pături sociale din Republica Moldovenească, îndeosebi, 
ale clasei muncitoare, preo imii, corpului didactic etc.

Şeful Siguran ei din localitate, în baza datelor culese de agentură şi informatori în mediul 
muncitorimii, avea să comunice Siguran ei Marelui Cartier General o informa ie foarte redusă, 
scrisă într-un stil simplu, rudimentar, dar cît se poate de expresiv: “majoritatea lucrătorilor din 
fabrici sunt contra românilor, care zic ei, de vor rămâne  le va plăti pu in şi vor muri de foame”. 
(Centrul de Siguran ă Chişinău, eşire N 338 din 16 februarie 1918).

Superagentul N 390 al Siguran ei chişinăuene, asistînd în zilele de 12-14 noiembrie 1918 la 
Congresul Eparhial al preo ilor din Basarabia, în nota sa despre acest eveniment scria:  „Congresul 
hotărăşte: să se ia măsuri contra preo ilor veni i din regat, care agită poporul contra preo ilor 
basarabeni... Jandarmii şi în general românii să poarte mai mult respect preo imei şi să nu le 
mai fi xeze taxe pentru slujbele religioase, fără atoriza ia Arhiepiscopiei, după cum s-a făcut în 
mai multe sate. Întru cât amestecul autorită ilor în treburile preo eşti produc neîn elegeri dure-
roase. Trebuie să se ştie, că dacă limba moldovenească e păstrată şi astăzi, aceasta se datorează 
numai preo ilor, care în vremea aristă ofi ciau slujba în moldoveneşte... aşa fi ind nimeni nu 
trebuie să bănuiască bunele sentimente ale preo ilor basarabeni...”. (Din Dosarul “Relativ la 
supravegherea Congreselor preo imii din Basarabia”, ini iat de Siguran ă la 21- IX -1918).



230 Gherasim GHIDIRIM

În acelaş dosar, la pag. 68 afl ăm o scrisoare (probabil a unui agent de poli ie), adresată sub-
prefectului Prefecturii de Poli ie Kişinău, dlui Costescu în care, printre alte informa ii, se comunica:  
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“Dle Costescu, 

Vă raportez că to i preo ii din întreaga Basarabie, după pu ină excep ie, sunt contra noas-
tră şi mai ales contra I.P. Nicodem, care le este sarea în ochi. Şi numai de aceaia, că el e Român 
însa ar vra să fi e Arhiepiscop, nu Basarabean pe care lor alege preo ii...Să bazează că întrarea 
în Biserica Basarabeană e ne dreaptă, fi ind că nimenea na întrebat pe preo i dacă vrau să se 
alipească de România sau nu...” (Fragment.)

*
Serviciul Sig.  Chişinău
Agentul 391         29 iulie 1918

Notă
Ziarul România Nouă cu data de ieri într-o rubrică scrie următoarele: O mul ime de Pre-

o i, între care unii şi dintre Moldoveni nu vor să pomenească la slujbă pe familia noastră regală. 
Printre aceştia sunt Parintele Gavrilovici, membru în consistor şi Stînca, preşedintele 

Comisiei pregătitoare Bisericeşti.
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2 aprilie 1918
N 620 Corpul 6 Armată Serv. Siguran ei
N 619 Delegatul Siguran ei Române
N 621 Biroul II Inf. Detaş. Gl. Râşcanu
Avem onoarea a raporta următoarele:
1) În ziua de 29 martie la primăria oraşului din Chişinău str. Sinadinovscaia col  

cu Alexandrovscaia pe la orele 9 seara s-a inut întrunirea („Glavnîi Gorodscoi Duma”) celor 
120 alegători care în aprilie 1917 au ales Consiliul comunal din Chişinău, al cărei primar este 
Şmidt...

Preşedintele adunării este dl D-r Capitov. D-sa a arătat că Sfatul ării a votat unirea Ba-
sarabiei cu România şi cere asisten ei să se pronun e dacă această alipire este dorită tuturora, la 
care s-a produs un zgomot asurzitor şi voci, că Sfatul ării nu reprezintă pe nimeni şi că ei nu 
recunosc unirea Basarabiei cu România.

2) Acum 3 săptămîni o delega iune de evrei din Iaşi a sosit în Chişinău ca să lămu-
rească popula ia evreiască despre scopul alipirii Basarabiei de România şi propunerile Români-
ei. Delega ia s-a prezentat rabinului irealson, căruia i-a spus, că evreii din România stăruieşte 
ca să se dea drepturi politice şi evreilor din Basarabia ca şi celor din România şi ca consecin ă 
a rugat pe rabin ca să le dea în numele tuturor evreilor un memoriu prin care ei primesc a fi  
români.

Avocatul Grosman şi Konigchatz, auzind de acestea a intervenit ca să nu se dea nici o 
semnătură despre unire... şi se vor duce ca delega i împreună cu evreii francezi, americani şi 
englezi ca să protesteze contra oricărei alipiri...

Şeful Serviciului
Director

*
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În nota sa din 18 octombrie 1918 informatarea „Elena” comunica despre o întrunire a avo-
ca ilor şi magistra ilor din localitate, unde s-a criticat politica României în Basarabia şi s-a protestat 
contra „unirei”.

Cititorul cunoaşte de acum despre ”marea fi erbere” a spiritelor antiocupa ioniste ale popu-
la iei din zona nordică, mai cu samă din or.Băl i, care se ridicase cu armele în mîni contra armatei 
agresoare româneşti.  

Chiar şi conducerea oraşului Bender, cură ită cu baionetele de autorită ile militare şi reînoită 
cu „oameni de încredere”, a evitat să ia o hotărîre favorabilă unirii, după cum i se ceruse de către 
autorită ile militare româneşti.  În telegrama din 25 martie 1918 D. Popescu, şeful Centrului de 
Informa iuni Bender, comunica la Chişinău despre prăbuşirea încercărilor de a impune comitetului 
jude ean să iasă în ajunul „unirii” cu o declara ie în sus inerea odiosului act. Întruni i într-o şedin-
ă cu acest prilej, delega ii săteni din jude  au refuzat să semneze în ajunul "unirii" o asemenea 

declara ie anticipată, motivînd că au nevoie de a se consulta cu ăranii din satele respective. În 
zilele următoare după 27 martie, Popescu scria Centrului din Chişinău: „Informatorii N. P., I. B. 
şi N. S. înapoia i din sate, ne comunică că ăranii încă se agită contra armatei noastre...astfel 
că în localită ile Bulboaca, Gârbove , Fârlădeni, Speia şi Şerpeni mişcarea ăranilor este mai 
pronun ată. Cei de la Gârbove  aduna i de preot cu ocazia slujbei în biserică la 31 martie a.c., 
unde vorbindu-le de unire a avut o purtare agresivă contra preotului, manifestându-se contra 
unirii cu România...Raportându-se cazul d-lui Colonel Voinescu, Comandantul Detaşamentului 
de Vânători din Bender, s-a trimis un pluton de solda i şi un jandarm. S-a făcut arestarea mai 
multor indivizi...”.

Pentru a nu-l plictisi pe cititor şi în continuare cu numeroase materiale de acest gen, vom 
apela la o concluzie concisă şi generalizatoare a Siguran ei chişinăuiene, mărturisindu-ne cît de 
"dorită" era "unirea" în rîndurile popula iei moldovene.

Serviciile de informa ii ale României regale, în baza analizei unui uriaş volum de date ope-
rative, a cercetărilor asupra situa iei nemijlocit la fa a locului prin intermediul specialiştilor, con-
statau cu o mare doză de dezamăgire că ideile unirii erau din prag respinse de poporul Republicii 
Moldoveneşti.

După şase luni de activitate în teritoriul ocupat, Nicolae Drăgu escu, comisar de poli ie, e 
eliberat din serviciu şi la cîrma Centrului Chişinău al Serviciului Exterior al Siguran ei Generale 
vine un nou şef – Dragomir, care pentru prima dată în activitatea CSK a făcut un bilan  analitic în 
care se întrezăresc de acum concluzii de ordin politic destul de realiste: „În general popula iunea 
din oraşe şi din informa iunile luate din surse demne de încredere şi cea de la sate, priveşte nu 
numai cu neîncredere, dar chiar cu ură venirea Românilor în Basarabia, venire pe care o soco-
tesc nu numai nefolositoare, dar chiar dăunătoare lor. În ceea ce priveşte „Unirea” (securiştii 
aveau motive să scrie acest cuvînt cu ghilimele - n. n.) ei nici o discută, întrucît o socotesc ca 
nelegal făcută, deoarece după cele ce sus in, această unire ar fi  trebuit făcută prin plebiscit”... 
La capătul tuturor concluziilor despre situa ia operativă din „Basarabia” securiştii în documentul 
pomenit prevesteau şi pe viitor că „această stare nu poate dăinui încă multă vreme, căci cu cât 
timpul trece cu atât orice măsuri pentru îndreptare se vor socoti o rezec iune mai mult şi va con-
stitui din ce în ce o stare de enervare a maselor, a cărei consecin e nu sunt greu de prevăzut”. 
(Raportat cu N 810 la 19 iunie 1918 Directorului Poli iei şi Siguran ei Generale Statale a României).

Conştien i de faptul că un plebiscit (NB! E voin a poporului) ar fi  îngropat imediat şi defi ni-
tiv planurile lor anexioniste, politicanii grandoromâni s-au ferit de el ca necuratul de altarul tămîiat 
şi tocmai din aceste considerente s-au grăbit să pună toată povara sarcinii de „întregire” a ării cu 
pămînturi noi pseudoromâneşti pe umerii generalilor. În situa ia şi condi iile „de enervare a mase-
lor” contra unirii, numai cele cîteva divizii de solda i români, împreună cu organele de represiune 
în masă, mai puteau face ceva treabă în Basarabia.
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Fragment din Raportul N810 din 19 iunie 1918 al Şefului CSK Dragomir.
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Pusă fa ă-n fa ă cu soldă imea înarmată pînă-n din i, popula ia ării noastre a fost împinsă 
cu baioneta pe calea indicată de comandan ii for elor militare de ocupa ie spre „lichire fră ească” la 
români. Protestele băştinaşilor erau milităreşte brusc retezate, iar cei care se împotriveau dictatului 
militarilor români erau împuşca i, conform legilor de război. Doar de „aia” s-a decretat starea de 
asediu în RDM. Asta şi nu alta constituie esen a „unirii”. În rest totul a fost butaforie, şmecherii 
şi înşelăciuni politice, inclusiv şi jocul „de-a sfatul ării”. Desigur,  în cinstea acestui act de tristă 
pomină n-au lipsit nici scene de spiritism românesc: igani cu urşi dansatori, orchestre de lăutari şi 
hore ale unirii, jucate nu de moldoveni, dar de către regă enii colonişti. 

Negrea a de românime civilă care a ierupt dincoace de Prut în dosul armatei române le-a 
prins şi ea un bine militarilor la un moment dat, mai precis, „la serbările unirii”, cînd era cărată cu 
căru ele din jude  în jude  la balaganele unioniste. Ca ardelenii mai focos nu tropăiau nimeni în hos-
tropă ul „unirii”, ipînd în fa a gazetarilor (securişti români, alde Onisifor Ghibu): „Trăiască unirea! 
Trăiască România Mare!” Tot ei au simulat sute de scrisori şi telegrame „în numele poporului 
basarabean” către guvernul român, pline de patos lacrimogen, mul umindu-i pentru „măre ul act 
al unirii”. 

 Aşa s-a născut marea minciună a secolului XX: „Unirea moldovenilor cu ara-mumă..., de 
bună voie şi licărind de fericire...”
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