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DIVERSIUNEA 
COMINTERNISTĂ

A "MOLDOVENISMULUI"

Dr. Sergiu MUSTEAŢĂ
În anul 2009, sub egida Institutului de Istorie, Stat 

şi Drept al AŞM, la editura Civitas a văzut lumina 
tiparului volumul COMINTERNUL şi originile 
„moldovenismului”. Studiu şi Documente. Volumul 
de documente este alcătuit dintr-un cuvânt înainte 
(p. 7-8), un studiu analitic al problemei abordate (pp. 
13-83), documentele propriu-zise din anii 1924 (pp. 
87-212), 1925 (pp. 213-346), 1926 (pp. 347-420), 
1927 (pp. 421-458) şi 1928 (459-473). Lucrarea este 
însoţită de o listă de abrevieri, lista documentelor 
şi un indice onomastic, care constituie instrumente 
elementare de lucru pentru o astfel de publicaţii.

Expansiunea politică a URSS asupra teritoriilor 
înglobate în statul bolşevic a fost urmată de cea 
ideologică. Totodată, statul sovietic nu s-a putut 
împăca cu gândul că Basarabia a devenit parte 
integrantă a României. De aceea, la Conferinţa 
sovieto-română de la Viena din 27 martie – 2 aprilie 
1924 autorităţile bolşevice au cerut organizarea unui 
plebiscit în Basarabia. Idee care nu a fost susţinută, 
dar care a provocat iniţierea unui nou proiect privind 
teritoriile basarabene. Astfel, pentru justifi carea 
deciziilor politice privind teritoriile locuite de români, 
autorităţile bolşevice au inventat limba şi naţiunea 
moldovenească şi au contrafăcut istoria populaţiei 
locale1. Începând cu anul 1924, populaţia RASSM şi 
din 1940 cea a R.S.S.M. a fost supusă ideologizării 
comuniste, pentru a înlocui identitatea românească 
cu alta, nou creată. Moldovenismul a devenit nu 
numai un „argument istoriografi c”, ci şi o ideologie 
promovată de autorităţile sovietice centrale. În cele 
din urmă, locuitorii Basarabiei au fost privaţi de 
drepturi fundamentale, şi anume cunoaşterea limbii 
şi istoriei naţionale şi autoidentifi carea ca români2. 
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Politizarea şi accesul limitat la unele fonduri de arhivă 
au făcut ca subiectul formării şi afi rmării „etniei 
moldoveneşti” să rămână actual pentru istoriografi e3. 
De aceea, apariţia lucrării istoricului Gh. Cojocaru 
este o contribuţie istoriografi că foarte importantă la 
cercetarea problemei originilor „moldovenismului”. 

În prima parte a lucrării, autorul trece în 
revistă cele mai sugestive aspecte din istoria 
apariţiei şi promovării sub egida Cominternului a 
conceptului „moldovenismului”. Începând cu anul 
1924, proiectul creării unei republici sovietice 
moldoveneşti în cadrul R.S.S. Ucraineană sau 
URSS a fost insistent promovat de către un grup de 
iniţiativă alcătuit din zece persoane, printre care Ion 
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Dic-Dicescu, Grigori Kotovski şi Pavel Tkacenko. 
Autorii Memoriului au pus, de fapt, începutul unui 
„război identitar” care continuă până astăzi. Deşi ei 
recunoşteau că majoritatea populaţiei din regiunile 
de la est de Nistru „vorbesc un dialect românesc 
– limba moldovenească”, treptat au trecut la ideea 
unui „popor moldovenesc” diferit decât cel român. 
Istoricul Gh. Cojocaru a reuşit să prezinte un şir de 
detalii despre polemica dintre liderii bolşevici, pe 
alocuri contradictorie, privind necesitatea creării 
Republicii Moldoveneşti în stânga Nistrului, care 
după eşecul Conferinţei de la Viena a căpătat o altă 
optică. Autorităţile bolşevice au încercat să utilizeze 
ca monedă de schimb, în problema Basarabiei, 
tezaurul român sechestrat la Moscova. 

În contextul subiectelor politice abordate în 
cadrul Congresului XIII al Partidului Comunist 
şi Congresului V al Internaţionalei Comuniste 
problema naţională a ocupat o poziţie centrală. În 
această ordine de idei, a crescut şi preocuparea 
autorităţilor sovietice faţă de unele etnii de la 
hotarele URSS. Speculând pe seama dreptului 
la autodeterminare şi a „voinţei basarabenilor”, 
autorităţile comuniste urmăreau drept scop 
preluarea controlului asupra teritoriilor Basarabiei 
afl ate în componenţa României după actul unirii din 
27 martie 1918. Prin crearea RASSM conducerea 
URSS urmărea expansiunea bolşevismului în 
România şi în Balcani4. „Problema moldovenilor” 
a fost orientată direct împotriva României, acţiunile 
căreia la adresa Basarabiei au fost tratate chiar în 
preambulul hotărârii privind formarea RASSM drept 
„cotropitoare”. În aceeaşi hotărâre se menţiona că din 
cauza „burgheziei române” poporul moldovenesc 
de pe ambele maluri ale Nistrului a fost divizat. De 
aceea, făcând speculaţii pe seama a „sute de adunări 
şi mitinguri”, se cerea reîntregirea „poporului 
moldovenesc”. Astfel, apariţia republicii autonome 
la hotarele de răsărit ale României a fost un pod de 
expansiune a propagandei bolşevice şi de pregătire 
a terenului pentru anexarea Basarabiei. În acest 
context se afi rmă şi problema existenţei identităţii 
moldoveneşti în regiunile de pe ambele maluri ale 
Nistrului. Marginalizarea de către conducerea CC al 
PC(b)U a grupului de iniţiativă româno-basarabean 
de la Moscova dovedeşte lipsa de încredere faţă de 
membrii lui. Nu întâmplător, a fost limitat accesul 
moldovenilor la organele de conducere din noua 
republică, chiar dacă aceştia au propus şi o listă 
nominală pentru anumite funcţii. Acest fapt s-a 
datorat, probabil, şi poziţiei unor membri ai grupului 

4 Vezi documentul nr. 1 unde se afi rmă foarte clar că [... timpul 
cedărilor URSS în sfera politicii externe a expirat. Basarabia nu 
trebuie cedată României], p. 87.

care erau împotriva creării unei limbi moldoveneşti, 
considerând modul de exprimare din ziarul „Plugarul 
Roş” drept barbarizare a limbii, considerându-i 
pe moldoveni drept un singur popor cu poporul 
României. Dic, la fel, accentua în demersurile lui că 
„limba moldovenească este limba română şi, invers, 
limba română este limba moldovenească, şlefuită 
ştiinţifi c şi literar”. Oponenţii emigranţilor români 
de la Moscova au pus în discuţiile politice în prim 
plan problema identităţii moldovenilor şi chiar a 
„naţiunii moldoveneşti”. 

Implicarea Cominternului în problema 
Basara-biei nu este altceva decât o încercare 
de internaţionalizare a acestei chestiuni şi de 
manifestare expansionistă a URSS. Astfel, autorul 
volumului aduce un şir de date privind polemicele 
dintre diverse grupuri şi persoane pe marginea 
chestiunii Basarabiei pe parcursul anilor 1925-1926, 
demonstrând nedorinţa conducerii Cominternului 
de a se implica direct în aceste probleme de ordin 
identitar. La Conferinţa a IV-a a organizaţiei regionale 
Moldoveneşti a PC(b)U din noiembrie 1927 adepţii 
lui Badeev au reuşit să impună în rezoluţia fi nală 
afi rmaţia că moldovenii sunt „naţionalitatea de 
bază din RASSM”. În cele din urmă, ambii rivali ai 
polemicii identitare moldoveneşti (Starîi şi Badeev) 
au fost rechemaţi din funcţii din RASSM şi trimişi în 
alte regiuni ale URSS. Ceea ce a însemnat, după cum 
corect observă istoricul Gh. Cojocaru, înlăturarea 
divergenţelor în afi rmarea politicii naţionale 
bolşevice privind moldovenii. Iar prin rezoluţia 
congresului IV al PCdR din 1928 moldovenii din 
Basarabia au fost nominalizaţi printre „populaţia 
neromână” alipită României în 1918 şi se insista 
asupra dreptului popoarelor la autodeterminare. De 
fapt, dorinţa URSS manifestată prin intermediul 
Cominternului era de a prelua teritoriile Basarabiei, 
iar „moldovenismul” a devenit arma ideologiei şi 
propagandei comuniste. 

Cele 157 de documente din perioada anilor 
1924-1928, colectate şi traduse de către istoricul 
Gh. Cojocaru, refl ectă cu lux de amănunte polemica 
organelor de partid în chestiunea Basarabiei, în 
general, şi în problema „moldovenismului”, în 
special. Deşi s-au strecurat unele greşeli de ordin 
tehnic la traducerea şi redactarea documentelor, 
lucrarea constituie o contribuţie istoriografi că 
valoroasă. 

În fi nal, considerăm extrem de importantă 
şi utilă lucrarea COMINTERNUL şi originile 
„moldovenismului”. Studiu şi Documente care va 
facilita cu siguranţă un şir de studii în problemele 
mecanismelor propagandei sovietice şi a 
„moldovenismului”. 


