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REVOLUŢIA RUSĂ ŞI FRONTUL ROMÂNESC.
DOCUMENTE
Primul război mondial a bulversat întreaga societate şi a stabilit o nouă ierarhizare la nivelul
Marilor Puteri. Efectele conflictului au fost amplificate şi prin conjugarea, nedorită, cu repercusiunile
revoluţiei bolşevice din 1 9 1 7. România - ţară cu o economie preponderent agrară - nu putea oferi la
cumpăna secolelor XIX-XX condiţii pentru dezvoltarea unei mişcări socialiste de tipul celei din
Germania sau Franţa, state puternic industrializate. De acea, la noi ideile socialiste au fost propagate mai
ales în rândurile intelectualită�i. prin intermediul cluburilor socialiste. Abia în 1 893 a apărut Partidul
Social Democrat al Muncitorilor din România, care a activat doar şase ani. Falimentul său a fost
determinat de ceea ce s-a numit în epocă "trădarea generoşi lor". Este vorba de elita partidului, încadrată
"din generozitate" în mişcarea socialistă, care a trecut masiv în rândurile liberalilor, contribuind la
revitalizarea cadrelor acestora.
La începutul secolului XX, în 1 9 1 O, reapare Partidul Social Demarat. Izbucnirea primului război
mondial, care a marcat, printre altele, falimentul internaţionalei a II-a Socialiste, a dus însă la încetarea
activităţii sale. După conflagraţie, în 1 9 1 8, el se va reorganiza sub sigla Partidului Socialist.
Victoria revolu�ei din Rusia a creat premizele apariVei unui puternic focar de propagare a ideilor
comuniste, situat din nefericire la graniţa ţării noastre. Sub impulsul şi după modelul Kremlinului s-a
trecut la transformarea partidelor socialiste din jur în partide comuniste. Î n acest cadru, România avea o
poziţie bine determinată în planurile Moscovei, aceasta în conexiune evidentă cu divergenţele teritoriale
şi ideologice dintre cele două state.
Prezentăm în continuare patru documente care ilustrează situa�a de pe frontul românesc din 1 9 1 7 ,
descoperite de noi în fondurile de arhivă. Este vorba despre traduceri din două jurnale care apăreau în
Rusia revoluţionară sau erau dedicate frontului, din care reiese starea confuză ce domnea la Petrograd,
luptele dintre diferitele facţiuni, propaganda în rândurile ostaşilor. De asemenea, reproducem telegrame
care surprind reactia
părtii
lui Kerenski sau a bolsevicilor.
l române fată
' de demersurile sustinătorilor
'
'
Importanţa documentelor la care am apelat rezidă în reliefarea începutului stării conflictuale care sa conturat după victoria revolutiei
comuniste si, mai ales, după Unirea Basarabiei cu Tara 1 • Puterea
,
sovietică a reacţionat stimulând mişcările anarh ice din Basarabia şi din alte zone ale Ve�hiului Regat.
Principalii pioni erau fie alogeni (ruşi, ucrainieni etc.), fie adepţi locali ai ideilor comuniste şi ai
internaţionalismului proletar. Exemplificăm cu extrase dintr-un raport asupra situaţiei din Chişinău în
intervalul 1 5-22 septembrie 1 9 1 8 :
"De la funcţionarul Primăriei Chişinău, Tiscenko, s-a aflat c ă în diferite centre ale Basarabiei se va
face o revoluţie contra României. Armata ucraineană a ajutat pe revoluponari. Nobilimea evreiască din
Chişinău a hotărât să discrediteze pe români prin orice mijloace. S-a hotărât a se face dosarul de crimele
făptuite în Basarabia şi să fie aruncate toate în spinarea românilor ..."2•
Starea a devenit critică în noiembrie, când, în urma capitulării Germaniei, anarhia s-a declansat si
în Ucraina. Confuzia şi dezorientarea ce domneau sunt surprinse într-o altă notă informativă, a up a
săptămânii 1 1 - 1 8 noiembrie :
"Î n Ucrain�, plină revoluţie. Bolşevicii au ocupat gara Pozdelnaia, se dau lupte între partidul
.
ucramean, cu acei care sunt pentru o Rusie Mare. Bolşevicii au ocupat Kamenetz. Guvernul Ucrainei
a
fugit. O companie de şase mitraliere a trecut de partea locuitorilor. Uniunea proprietarilor si populatia
'
nebolşevizată a cerul ajutor guvernului român .. "1 .
M ai mult, la O�essa activa în acelaşi timp o so�.:ielate care spera ca după retragerea românilor
să
'
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remcorporeze acest tmut4•

1 Arhivele Nationale Bucure şti, fond Preşedintia Consil
i ul u i
' Ibidem. dosar 1 9/ 1 9 11"1 . f. 1 2.
J Ibidem, f. 58.
• Ibidem, f. 56.
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Aşadar, iată o stare cu adevărat explozivă pe fondul căreia românii au reuşit, totuşi, să pună bazele
statului na�onal unitar. Documentele următoare ne introduc în atmosfera tensionată din primăvara
toamna anului 1 9 1 7, interval decisiv pentru soarta României.

LISTA DOCUMENTELOR
1 . 29 august 1 9 1 7, Editia specială a ziarului "Mesagerul Frontului Român", Arhiva Serviciului
Român de Informaţii, FD, dosar 6275, f. 1 7- 1 8 .
2 . 3 septembrie 1917, Extras din ziarul "Odeski Listok", ibidem, f. 28.
3. 24 octombrie 1917, Telegrama comisarului guvernului român Corp 10 către ministrul de interne,
Ibidem, f. 65.
4. 7- 1 2 noiembrie 191 7, Schimb de telelgrame între autorităţile militare ruse şi române, Ibidem, f.
75-77.

DOCUMENTUL NR. 1
Edi�e specială "MESAGERUL FRONTULUI ROMÂN" 29 august (1917)
COMPLOTUL ÎMPOTRIVA REPUBLICEI
TELEGRAMA LUI KERENSKI
La 26 august generalul Cornilov a trimes pe membrul dumei Vladimir Nicolaevici Livov, cu
cererea ca guvernul provizoriu să predea generalului Cornilov întreaga putere civilă şi militară.
Exactitatea împuternicirei a membrului dumei a lui Livov, care li-a făcut o astfel de propunere, a fost
după aceasta confirmată de generalul Cornilov în convorbirea avută cu mine pe fir direct.
Observând în apariţia acestei cereri adresată prin persoana mea, guvernului provizoriu, o dorintă a
unor cercuri din Rusia să se folosească de greaua situatie a Statului pentru a stabili în ţară ordine de stat
potrivnică drepturilor câştigate de revoluţie, guvernul provizoriu a recunoscut ca necesar pentru salvarea
Patriei, libertăţii şi regimului republican, să mă împuternicească pe mine să iau cele mai urgente şi
hotărâtoare măsuri pentru ca de la rădăcină să tai orice încercări îndreptate asupra autorităţii superioare
ale statului şi asupra drepturilor cetătenilor câştigate prin revoluţie.
Toate măsurile necesare pentru paza libertăţei şi ordinea în ţară se iau de mine, şi aceste măsuri
populaţia le va cunoaşte la timp. Odată cu aceasta ordon:
1) Generalul Cornilov să predea însărcinarea de Generalism suprem, generalului Klembovski ;
Generalismul armatelor frontului de Nord, care pune stavilă drumului spre Petrograd, Generalul
Klembovski în mod temporar să ia în primire însărcinarea de Generalism suprem, stabilindu-se în Pacov.
2) Declarând starea de asediu în oraşul Petrograd şi judeţul Petrograd, am dispus să fie aplicată în
aceste localităţi dispoziţiunile cuprinse în legile stărei de asediu.
rac apel la toţi cetăţenii ca în d epli n ă li n i şt e să păstreze ordinea necesară pentru salvarea Patriei.

Tuturor membrilor arma tei ş i flotei recomand să îndeplinească în li ni ş te datoria lor de apărători ai PaLriei
faţă de duşmanul extern.
Ministru Preşedinte (ss) Kerenski

ORDINELE GENERALULUI SCERBACEV
Principala \inlă a trupelor frontului este să apere Patria de duş manul extern. Evenimentele interne
întâmplate nu trebuie să daline puterea militară a frontului dovedită în luptele trecute. N u voi pennite
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încer�ările de a se folosi de evenimentele ce au loc pentru micşorarea autorităţii organiza
ţiunii alese în
margmele drepturilor împuternicirilor date lor de lege.
28 august (ss) Scerbacev
Pentru a evita orice explicaţie particulară, în înţelegere cu comisarul frontului, fac apel la trupe să
îndeplinească în lini�te datoria lor pentru apărarea Patriei de du�manul extern, supunându-se în întregime
guvernului provizoriu.
29 august 1 9 1 7 (ss) Sacerbacev
MINISTRULUI PREŞEDINTE KERENSKI ŞI TUTUROR ARMATELOR
Î n armatele de pe frontul român este deplină ordine şi linişte, îndeplinind toate ordinele guvernului
provizoriu, ele consideră toate atacurile împotriva lui ca fiind nelegale. Rog să-mi faceţi cunoscut, a cui
dispoziţiuni1 de generalism suprem, trebuie să execut.
(ss) Scerbacev

DOCUMENTUL NR. 2
DIN ZIARUL "ODESKI LISTOK" din

3 septembrie 191 7

Pe frontul român 28 august. Astăzi, în sectorul Ocna, românii au înconjurat din trei părţi
înăltimea pe care o ocupase dusmanul. Î n direcţia Câmpulung Moldovenesc unităţile noastre au luat
înăl imile care erau în dreptul po�iţiunilor noastre. În ambele sectoare lupta continuă. La 29 august lupta
continuă în sectorul Ocna. Trebuie să remarcăm vitejia fără seamăn a trupelor ruse care se bat cu
Puternice unităti dusmane. Pe restul frontului român împuscături.
-

�

'

'

'

DOCUMENTUL NR. 3
TELEGRAMA
Prezentată la V. Câmpului (Maghiara)
Primită (24 octombrie 1 9 17)
Dlui Ministru de Interne
Vineri 20 octombrie Comandantul Diviziunei 7 corpul 29 rus generalul Zibaroff brav şi energic
militar a fost omorât cu paturi de puşcă şi lovituri de picioare de soldaţi la Şerbăuţi în Bucovina sediul
diviziunei. Cauza - soldaţii primind ordin de intrare în tranşee au refuzat, iar delegaţii Comitetului lor au
cerut generalului să li se dea hrană, carne şi îmbrăcăminte groasă.
Comisarul Guvernului Corp 1 O
C . Rădulescu

DOCUMENTUL NR. 4

COMISARULUI
Lo 8 noiembrie

încep la noi

GENERAL ROMÂN SAVEANU

alegerile pentru Adu narea Constituantă. Prin legile ruse�ti se

garantează libertatea desăvârşită a agitaţici pre electorale. Între acestea, autorităţile române ordonă să se

rupă placardelc electorale ale diferitelor partide politice rus e ; aşa de pildă a p roc edat şeful gării Botoşani
în prezenţa unui m emb ru al Comitetului Armatei la 7 noiembrie ora 1 2 din zi.
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Un atare amestec în campania pre-electorală e inadmisibil şi poate să provoace urmări fo�te
serioase. Vă propun cu insisten\ă să dispozaţi neamestecul des vârşit al r�mâ lor în chestiunile ruseştt .
.
Afară de asta în ultimul timp se adună în oraşul Botoşam trupe romaneşti. Nu cunosc scopul acestei
concentrări dar circulă cele mai variate versiuni în această privinţă. Consider de datoria mea să vă previn
că orice amestec al trupelor române în viaţa soldaţilor ruşi poate să atragă după sine urmări funeste. Vă
rog să luaţi în considerare declaraţia mea de faţă şi să nu refuzaţi de a lua dispoziţiunile corespunzătoare.
Primiţi încredinţarea stimei mele sincere.
Comisar al Guvernului Provizoriu pe lângă armata a IX-a (ss) Pecikurof
7 noiembrie 1 9 1 7

�

�

No. 69 1
Armata de operaţiuni

COPIE DE PE ADRESA COMISARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂN,
CĂTRE COMISARUL GUVERNULUI PROVIZORIU
AL ARMATEl IX-A
Ca urmare la adresa noastră nr. 2 128 în 9 noiembrie a.c., am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că în
urma cercetărilor făcute asupra cazului semnalat de Dvs. că şeful gării locale ar fi rupt oarecare afişe
privitoare la alegerile de Constituantă, s-a constatat că acele afişe fuseseră lipite pe o uşă pe care se face
multă circulaţie care ar fi fost împiedicată prin staţionarea soldaţilor ruşi doritori de a ceti acele afişe.
Domnul Comandant Militar al gării de acord cu dl. delegat al Comitetului rus au hotărât ca afişele
să fie lipite în altă parte şi după lipirea acestor din urmă şeful gării le-a rupt pe cele de pe uşă.
Din cele constatate se vede deci că faptul v-a fost inexact relatat şi nu a fost nici o intenţiune de a
stingheri campania electorală rusă.
Primiţi vă rog asigurarea stimei mele.
Comisar General pe lângă Armata IX-a Rusă (ss) N. N. Săveanu

COPIE DE PE ADRESA COMISARULUI GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂN
CĂTRE COMISARUL GUVERNULUI PROVIZORIU
AL ARMA TEl IX-A
La nr. 69 1 am onoare a vă răspunde :
Precum legile ruse asemeni şi legile române garantează libertatea alegerilor.
E interzis autorităţilor noastre să aibe vreun amestec atât în efectuarea cât şi în campania electorală
ce le precede.
Dacă această prohibire există când e vorba de alegerile ce privesc Camerele române, cu atât mai
mult nu este permis a avea vreun amestec atunci când e vorba de alegerile unui alt stat amic şi aliat al
nostru.
Se poate ca un şef de gară să fi rupt o placardă, aceasta din cauză probabil că regulamentele C.F.R.
opresc asemenea placardări în gară.
Cazul de care vorbili în adresa Dvs. se va cerceta, el însă nu trebuie generali zat şi de la un caz
izolat nu se poa te atrage concluia că au tori t ăţile noastre au vreun amestec în alegerile pen tru
Constituanta Rusiei.
Sosirea sau trecerea unor trupe române în Botoş ani nu are ni c i o legătură cu operatiunile electorale.
Mişcările trupelor atât ruse cât ş i române se hotărăşte de Marile Cartiere, ele nu au legătură cu
via \ a politică, ş i Comisariatul General al guvernului român pe lângă armata IX-a Rusă nu are nici o

cunoş tinţă

electorale

în această pri vi n {ă . În orice caz trupele române
fie române fie ruse.

nu

au avut şi nici nu pot avea în campaniile

Comisar General al Guvernului Român pe lângă Armata IX-a Rusă (ss) N. N. Săveanu.
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