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CUVÂNT ÎNAINTE

În stadiul actual al studiilor istorice, la nivel naţional şi universal, a justifica
sau teoretiza apelul cercetătorilor trecutului la document ni se pare superfluu.
Consemnând, în context, că mai apar, ici şi colo, falşi susţinători ce proclamă deja
apusul erei documentului (şi, implicit, al arhivelor!), deşi aceştia, în fond, au acceptat
că s-ar fi apropiat ... sfârşitul istoriei, vom reţine însă că, excepţie făcând unele
aspecte aşa-zis tehnice, problema rostului fundamental al surselor primare în creaţia
istoriografică rămâne, pentru mult timp încă, închisă. Ba, dimpotrivă, faţă de asaltul
novatorilor de tot felul, asistă, chiar la impunerea şi recunoaşterea deplină a rolului
specialiştilor în reconstituirea trecutului, pentru prevenirea falsurilor şi difuzarea
adevărurilor pervertite. În istoriografia naţională, tradiţia este nu numai deosebit de
viguroasă, dar şi ilustrată de o galerie de maeştri, în frunte cu însuşi Nicolae Iorga,
incontestabil cel mai mare istoric nu numai al românilor, dar unul dintre cei mai de
seamă ai timpurilor moderne. Or, se cunoaşte prea bine că, sub raportul accesului la
documente, Nicolae Iorga a dat un exemplu unic, lăsând în urmă-i o operă de excepţie
sub aspectele cantităţii, calităţii şi varietăţii, iar, nu mai puţin, al originalităţii,
asigurată cu prioritate prin apelul magistrului la toată gama posibilă a surselor
disponibile pentru cele mai diverse epoci şi probleme, domeniu în care – după cum s-a
observat cu deplină justificare (G. Călinescu) – el a „sorbit” pentru multe decenii seva
tuturor!
Volumul Românii din arhive reuneşte mai multe studii şi, de preferinţă,
documente acoperind istoria politico-diplomatică şi militară a veacului al XX-lea,
unele inedite iar altele deja valorificate în volumele noastre. Se impune netăgăduit
precizarea că, de această dată, am preferat să includem numai sursele depistate în
arhivele interne, în vreme ce, evident, un al doilea volum va cuprinde exclusiv
materiale provenind din arhivele străine (SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania,
Italia şi Federaţia Rusă).
Gh. Buzatu
Iaşi, 1 Decembrie 2007

I
BASARABIA ŞI IAR BASARABIA

A AFIRMA că, după faimosul şi nenorocitul Tratat de Pace de la Bucureşti
din 1812 convenit între Imperiile ţarist şi otoman în temeiul cedării către Kremlin a
străvechiului teritoriu românesc dintre Prut şi Nistru, Basarabia şi, în consecinţă,
Rusia s-au instalat oricând, mai ales după 1859, în centrul atenţiei elitei nostre
politico-diplomatice, militare, economico-financiare şi intelectuale reprezintă,
netăgăduit, un truism. Nimeni altcineva decât Mihai Eminescu, Nicolae Iorga şi
Pamfil Şeicaru, cei trei titani ai presei noastre politice, nu au neglijat – din unghiuri şi
în perioade evident diferite – rolul şi locul problemei Basarabiei şi a factorului rusesc
asupra orientării de ansamblu a României şi destinului său european. Fără nici o
exagerare, dar aserţiunile lor în această privinţă au constituit şi au rămas contribuţii de
referinţă ale unui nepreţuit tezaur 1 , reunind o sumă impresionantă de învăţături şi
maxime de valoare nepieritoare, la care noi revenim adeseori, mai puţin pentru a ne
delecta, însă, mai cu seamă, pentru a afla sugestii, lumini şi raţiuni în cazuri cât se
poate de concrete. Astfel că, o dată cu trecerea timpului, nici nu mai ştii cui – celor
nominalizaţi deja sau generaţiei de aur a anilor ’20-’40 (Octavian Goga, Gh. I.
Brătianu, I. Petrovici, S. Mehedinţi, C. Rădulescu-Motru, Radu R. Rosetti, Mircea
Eliade, Mircea Vulcănescu, Sabin Manuilă, C. C. Giurescu, Emil Cioran, Petre Ţuţea
s.a.) – să-i atribui paternitatea unei butade celebre, pe cât de „brutală”, pe atât de reală,
şi anume că, de aproape 300 de ani, practic de la 1711, când Petru cel Mare a atins
Prutul, blestemul poziţiei noastre geopolitice a rezultat din faptul că, în orice moment
al evoluţiei lor, românii s-au aflat prea aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu!
Şi, într-adevăr, mai cu seamă de la 1812 înainte, oricând vecinătatea Rusiei a
reprezentat pentru politica generală a Iaşilor şi Bucurestilor, mai apoi a României, o
premisă, o condiţie şi o rezultantă, de prea puţine ori un beneficiu şi – vai! – cel mai
adesea un dezavantaj, ca să nu spun o obsesie şi un pericol de prim rang, precum în
mod cu totul deosebit în decursul existenţei României Mari (1918-1940), care s-a
prăbuşit în urma faimoaselor note ultimative ale URSS din 26-27 iunie 1940, după
cum şi între 1944 şi 1989, atunci când Kremlinul s-a pretins deopotrivă „prieten” şi
tutore ideologic (practic stăpân absolut – până prin ´60) al Bucureştilor.
Se impune atenţiei faptul decisiv că, în perioada cât a funcţionat sistemul
bicameral (1864-1940 şi 1990-2004), toate problemele fundamentale ale României
1
Vezi Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, I. Saizu, eds., Eminescu – Sens, timp şi devenire istorică,
I-II, Iaşi, Editura Universităţii, 1988-1989; Pamfil Şeicaru, Politica aistorică a României, Bucureşti,
Editura Elion, 2002.

