27 martie1918 - Basarabia e Romania!
Prof. Aurelia Banu

De multe ori sunt întrebată de elevi despre semnificația sintagmei “Basarabia e
România”, apărută în diverse situații. Răspunsul este, evident, unul care face apel la Istorie, la
istoria românilor, la istoria teritorială a Moldovei.
Astfel, știm că inițial s-a numit Basarabia, doar teritoriul dintre Carpații Vrancei Dunăre - Marea Neagră , mergând până la confluența Trotușului cu Siretul (nu departe de gura
Nistrului), iar numele i se trage de la numele dinastiei întemeietoare a Țării Românești, dinastia
Basarabilor. Extinderea denumirii de Basarabia pentru tot teritoriul cuprins între Prut și Nistru,
s-a făcut la începutul secolului al XIX-lea, după includerea Basarabiei în Imperiul Rus, prin
Tratatul de la București din anul 1812. Așa cum se observă și în hărțile demonstrative de mai
jos, teritoriul Moldovei istorice, se înjumătățea în anul 1812, când toată partea estică era inclusă
în Imperiul Țarist și transformată într-o gubernie (împărțită în zece ținuturi: Hotin, Soroca,
Bălți, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cahul, Bolgrad, Chilia și Cetatea Albă, având capitala la
Chișinău).

Evoluția hărții Basarabiei: 1-parte a Moldovei; 2-parte a Imp. Rus; 3- după anul 1991

Astăzi, teritoriul Basarabiei coincide parțial cu teritoriul Republicii Moldova, în timp ce
partea de sud (Bugeac) și cea de nord (cea mai mare parte a fostului județ Hotin) sunt în
componența Ucrainei.

Harta Basarabiei istorice, frontierele actuale ale Republicii Moldova sunt conturate cu roșu

La 27 martie/9 aprilie 1918, după 106 ani de stăpânire rusească, Basarabia a fost prima
dintre cele trei provincii istorice românești (Bucovina și Transilvania),care s-a unit cu România!
Oamenii politici basarabeni, precum Ion Inculeț, Vasile Stroescu, Ion Buzdugan,
Pantelimon Halippa și alții, au militat activ pentru Unirea cu Țara-mamă și au acționat încă din
1917, când au format Partidul Național Moldovenesc (condus de Vasile Stroescu și Pavel Gore)
și au înființat Sfatul Țării, ca organ legislativ, condus de Ion Inculeț. În data de 2/15 decembrie
1917 Sfatul Țării proclama Republica Democratică Moldovenească, ce-l avea ca președinte pe
Ion Inculeț, iar la 24 ian/6 febr 1918 declara independența acesteia.
La data de 27 martie /9 aprilie 1918, Sfatul Țării întrunit la Chișinău, declara “de azi
înainte și pentru totdeauna Unirea cu Mama sa România! Traiască Unirea Basarabiei cu
România!”

Din păcate, România Mare, a fost un stat care a existat doar 22 de ani, în anul 1940,
Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței au fost ocupate de Rusia Sovietică. Noua
organizare a Basarabiei o împărțea în trei părți: Sudul și Nordul au fost atribuite Ucrainei, iar
centrul a fost inclus în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, parte a Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, în 1991, fosta
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească s-a declat independentă la 27 august 1991, sub
numele de Republica Moldova.
Unirea Repulicii Moldova cu Romania este astăzi o problemă politică și economică foarte
complexă, cu aspecte sensibile în politica externă, dar pentru mulți români, rămâne un vis de
îndeplinit! Basarabia e Romania!
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