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Cuvântul Basarabiei la Unirea Transilvaniei1

de Teofil IONCU

Doamnelor și Domnilor, 
Noi azi asistăm la ultimul act de formare a României Mari, compusă aproape de 

toți Românii neamului nostru și tot pământul strămoșesc.
În România Mare, Ardealul are să joace un rol foarte important. Unirea Ardealului 

ne dă o garanție că conducerea țării deacu înainte are să fi e în mânile democrației. 
La unirea Basarabiei unii stăteau la îndoială. Ei spuneau: „Am luptat, vărsând sân-

ge atâția ani cu oligarhia rusească și când s’a apropiat timpul să trăim fericiți, în liber-
tate, să începem lupta din nou cu altă oligarhie?”.

Ca să ușureze această luptă, Basarabia a făcut unirea cu condiția de a păstra drep-
turile dobândite cu atâta greutate. 

Astăzi această teamă nu mai are bază. Contra democrației Basarabiei, Bucovinei și 
Ardealului nu mai există putere, care ar împiedecă organizarea țării, pe bazele demo-
crației. 

Astăzi chiar partidele istorice din țară își revizuiesc programurile ca să câștige sim-
patia democrației provinciilor nouă ale țării. 

Unirea sufl etească între Basarabeni și Ardeleni s’a făcut mai de mult. 
Românizarea școlii a fost posibilă numai cu ajutorul Ardelenilor și Bucovinenilor. 

Ardelenii au fost cei dintâi ajutori la organizarea cursurilor pentru învățători. 
Ardelenii soldați răspândeau ideile și simțimântul național între Basarabeni pe 

front, pe stradă, pe piață. 
Ardelenii voluntari aveau strânsă legătură cu studenții basarabeni la Odesa și 

Chiev. 

1 În ziua de 18 Noembrie (1 Decembrie) 1918, când la Alba Iulia Românii ardeleni își spuneau 
în fața lumii întregi hotărîrea lor, prin care se rupeau de Ungaria și se alipeau defi nitiv la 
România, la Chișinău, în istorica Sală Eparhială, refugiații ardeleni, înconjurați de un enorm 
număr de Români din toate țările, și-au spus și ei dorințele lor, identice cu ale fraților lor 
de acasă. La această grandioasă adunare au ținut cuvântări: un Ardelean, un Bucovinean, 
un Român din Regat, un Basarabean, un Macedonean și un Român din Valea Timocului. 
Oratorul basarabean a fost d. T. Ioncu.
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Ca o dovadă a acestor legături servește și frumoasa scrisoare de mulțumire adre-
sată de studenții basarabeni, voluntarilor ardeleni din Chiev de sărbătorile Paștilor în 
anul 1917.

Iată acea scrisoare, pe care Basarabenii afl ători în Chiev, o trimiteau voluntarilor 
ardeleni din Darnița, deodată cu un frumos buchet de fl ori:

 Frați ardeleni,
„Trăim de veacuri străini la noi acasă. Azi trăim timpuri ce ne aduc zi de zi evenimente 

noi, un viitor strălucit pentru popoare mici, ca al nostru, eliberându-l de sub jug străin, și cu 
noi odată va străluci acelaș soare ceresc și celorlalte naționalități, ce au căzut și ele supt povara 
grea, apăsătoare și plină de otrava dușmanului nemilos. 

Provedința ne-a adunat pe toți Românii, liberi și subjugați, din toate unghiurile lumii, ca 
în zilele mari de sărbătoare să ne înveselim cu toții sub acelaș acoperământ ceresc și sâ reve-
nim la noua viață dulce, încântătoare, după cum Domnul nostru Isus Christos, după patimi și 
suferințe a înviat a treia zi din mormânt, călcând în picioare sufl etele și sabia ce apăsa dureros 
asupra capului său.

Florile, pe cari le aveți în fața voastră, nu reprezintă alta, decât sufl etele noastre, 
inimile Basarabenilor, ce au înfl orit astăzi, pentru a duce lupta contra vântului ce bate 
de veacuri. Azi ele vă spun, că voi sunteți aceia cari ați întins brațul vostru peste Carpați și 
Prut sorei voastre, Basarabia, arătându-ne calea mântuirii. 

Voi sunteți aceia, cari ați sădit în sufl etele noastre sămânța idealului național și tot pe 
voi vă asigurăm, că ea va fi  udată cu sudoarea muncei noastre spre biruință, din care va crește 
și înfl ori cea mai frumoasă fl oare românească: „România mare și puternică”.

Studenți și studente basarabeni din Chiev-Rusia, în acest glas vă urează cu ocazia sf. sărbă-
tori a Paștilor, 2 Aprilie v. 1917, să trăiți întru mulți ani fericiți, să le petreceți, bucurându-vă 
de sănătate perfectă și viață constantă, ca împreună cu toții să ne înveselim sub pomul cel mare 
și rotund al națiunei române, ale cărei crengi vor umbri: Nistrul, Tisa, Dunărea și Marea, iar 
rădăcina lui, Carpatul, să ne fi e puternicul scut, prin care vom împrăștia foc și sabie pentru toți 
acei ce vor voi să ne aducă la aceeaș stare, ca cea de azi. 

Cu toți, într’un glas și simțământ național să ne rugăm lui bunul Dumnezeu ca ziua de 
mâne, 2 Aprilie 1917, să ne fi e în ajutor, pentru a desăvârși ce a început.

„Christos a înviat și la mulți ani!” 
*

Împlinindu-se acum visul Ardelenilor, prin Unirea, care azi se pecetluește la Alba 
Iulia,— vis sfânt, care este al întregului neam românesc,— sunt fericit că pot să aduc 
din partea Românilor basarabeni cele mai călduroase urări de bine fraților noștri scă-
pați de sub jugul milenar și că, totodată pot să dau expresiune credinței mele nezgu-
duite că, prin această unire se asigură nu numai fericirea Ardealului, ci deopotrivă și a 
noastră și a întregului neam românesc. 

Trăiască Ardealul, leagănul românismului și al democrației. 
Trăiască România noastră mare, dela Nistru până la Tisa! 
18 Noemvrie (1 Dec.) 1918.

Text preluat din Onisifor Ghibu, Dela Basarabia rusească la Basarabia românească. 
Analiza unui proces istoric – Însoțită de 186 documente –, vol. I, Cluj, 1926, pp. 436-440. 
(Mihai Teodor NICOARĂ)


