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Rezumat. Întrucât, de-a lungul timpului s-a scris foarte mult - pe deplin justificat - 

despre istoria Basarabiei am considerat că nu este cazul să revenim asupra unor 

aspecte prea bine cunoscute şi tratate cu probitate ştiinţifică de cei ce s-au încumetat 

să o facă. Ne-am propus să apelăm la memoria altor documente - cu precădere 

păstrate în arhive străine - pentru a contura, în primul rând, condiţiile interne şi 

externe cu totul speciale în care s-a realizat revenirea Basarabiei la România. În al 

doilea rând, pentru a demonstra că singurii care au dorit Unirea şi au luptat pentru a 

o înfăptui au fost doar românii, fără a primi sprijin de la nimeni, ci doar obstacole şi 

piedici. 
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Când s-au împlinit 200 de ani de la răpirea Basarabiei, în 1812, de către 

Rusia ţaristă, am publicat un studiu1 bazat pe documente de arhivă care dovedeau 

că actul săvârşit a fost premeditat şi posibil datorită acordului altor mari puteri. 

Acum, la aniversarea unui secol de la revenirea teritoriului dintre Prut şi Nistru în 

hotarele fireşti ale Ţării am socotit de cuviinţă ca în temeiul altor mărturii 

documentare să marcăm evenimentul ce a deschis calea spre împlinirea idealului 

naţional şi desăvârşirea procesului de întregire a României, început în anul 1859. 

Întrucât, de-a lungul timpului s-a scris foarte mult - pe deplin justificat - 

despre istoria Basarabiei am considerat că nu este cazul să revenim asupra unor 

aspecte prea bine cunoscute şi tratate cu probitate ştiinţifică de cei ce s-au 

încumetat să o facă. Ne-am propus să apelăm la memoria altor documente - cu 

precădere păstrate în arhive străine - pentru a contura, în primul rând, condiţiile 

interne şi externe cu totul speciale în care s-a realizat revenirea Basarabiei la 

România. În al doilea rând, pentru a demonstra că singurii care au dorit Unirea şi 

au luptat pentru a o înfăptui au fost doar românii, fără a primi sprijin de la nimeni, 

ci doar obstacole şi piedici. 

În pofida victoriilor de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz situaţia de pe front şi 

evoluţia evenimentelor din Rusia în a doua jumătate a anului 1917 au influenţat 
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