
Confluente Bibliologice  CB
 

   
  

Pa
gin

i  
de

  i
sto

rie

162

1-4
 / 

20
10

,

De rînd cu garantarea legală, constituţională, „a libertăţii personale, libertăţii 
tiparului, a cuvîntului, a credinţei, a adunărilor şi a tuturor libertăţilor obşteşti”, noul 
loc şi rol al minorităţilor etnice din România interbelică, inclusiv al celor din Basarabia, 
s-a manifestat în atenţia sporită a cercetătorilor faţă de problematica acestora. 
Bunăoară, conferinţele organizate de Secţia geografică şi etnografică a „Astrei” 
basarabene în anul 1926/1927 au avut ca obiectiv „a pune în lumină viaţa diferitelor 
popoare, care locuiesc în Basarabia”, tematica acestora acoperind, practic, întregul 
spectru al problemei: G. Năstase „Despre Moldovenii din Basarabia”, N. Smochină 
„Despre Moldovenii de peste Nistru”, L. T. Boga „Despre Ţiganii din Basarabia”, 
C. Vorobiov „Despre Lipoveni”, Remich „Despre Nemţi”, Fazli „Despre Găgăuzi”, P. 
Sinadino „Despre Greci”, St. Kostrzewschi „Despre Polonezi”,1 - ultima fiind editată în 
anul 1927.

Conform opiniei preşedintelui Comunităţii poloneze din Chişinău din 
perioada interbelică, Stanislaw Kostrzewschi, pot fi distinse trei etape principale în 
statornicirea polonezilor pe teritoriul Basarabiei:2

1. Începutul statornicirii polonezilor în Basarabia coincide cu timpurile, când 
Polonia fusese în floarea vieţii sale politice (secolele XV-XVI), cînd hotarele statului 
polonez atingeau: la nord Marea Baltică şi fluviul Dvina de Nord, la sud aproape 
Marea Neagră între Nipru şi Nistru, la apus atingeau Elba şi Odera, iar la răsărit 
treceau de fluviul Nipru.

În acea perioadă, polonezii au purtat numeroase lupte împotriva turcilor. 
Astfel, în anul 1444, lîngă Varna, la coastele Mării Negre, în lupta contra turcilor a 
căzut regele Poloniei Vladislav al III-lea.

Pe de altă parte, pe teritoriul jud. Soroca, la circa 20 km de tîrgul Atachi, în 
anul 1617 a avut loc o luptă sîngeroasă între polonezi şi turci, în care a căzut renumitul 
conducător al trupelor poloneze şi marele om de stat hatmanul Zolkiewski. Pe locul 
acelei lupte a fost ridicat un monument în cinstea oştirilor poloneze şi a hatmanului 
Zolkiewski, monument care în anul 1906 a fost restaurat de un grup de polonezi, 
membri ai Societăţii Arheologice şi Geografice din Kiev.

Aceste timpuri sunt considerate drept începutul statornicirii polonezilor în 
Basarabia, iar oraşul Hotin a fost cel dintâi dintre oraşele basarabene, în care au fost 
atestaţi polonezii.

2. Cea de-a doua etapă a statornicirii polonezilor în Basarabia se referă 
deja la secolul al XIX-lea, la momentele culminante ale luptelor polonezilor pentru 
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independenţa Patriei lor, anume la revoluţiile din 1831 contra ruşilor, din 1846 şi 
1848 contra germanilor şi austriecilor şi din 1863, iarăşi contra ruşilor.

Aceste revoluţii au fost înnăbuşite în mări întregi de sânge şi mulţi polonezi, 
scăpând cu viaţa, au fost nevoiţi să emigreze din ţara lor. Locul cel mai apropiat, 
unde s-au îndreptat aceşti refugiaţi, a fost Moldova de peste Prut, astfel încât, către 
1918, în regiunile oraşelor Iaşi şi Paşcani erau sate întregi cu populaţie poloneză. 
Anume din această regiune multe familii de polonezi au trecut Prutul, stabilindu-se 
în special în jud. Bălţi.

3. În fine, după revoluţiile menţionate, urmărind obiectivul înnăbuşirii 
complete a spiritului de protest al polonezilor, guvernul rus a recurs la câteva măsuri. 
În primul rând, funcţionarii de stat polonezi au fost strămutaţi în interiorul Rusiei, iar 
în locul lor au fost aduşi ruşi. În rândul al doilea, polonezilor - proprietari de moşii li 
s-a interzis să-şi vîndă moşiile altor polonezi şi să cumpere noi moşii. Cumpărătorii 
moşiilor poloneze puteau fi doar ruşii sau reprezentanţi ai altor naţionalităţi. Polonezii 
aveau dreptul de a procura moşii doar în interiorul Rusiei sau în acele regiuni, în 
care elementul polonez era nesemnificativ sau lipsea cu totul. Tot în aceste regiuni, 
polonezilor li s-a acordat dreptul de a fi funcţionari de stat.

Printre aceste regiuni s-a numărat şi Basarabia, astfel încît, pe parcursul celei 
de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, numărul polonezilor în Basarabia a sporit 
treptat.

II. Evoluţia numerică a polonezilor în Basarabia.
Este de remarcat că, în linii generale, schema expusă de Stanislaw 

Kostrzewschi este confirmată de statisticile existente.
Astfel, la revizia a VIII-a din 1835, în Basarabia au fost atestaţi doar 737 de 

polonezi. Către 1 858, numărul lor a ajuns la 800, iar la revizia a X-a din 1861-1862 
au fost atestaţi circa 4 000 de polonezi.3 Din datele aceleiaşi revizii constatăm că 
polonezii alcătuiau 0,4% din totalul populaţiei Basarabiei; 1 676 de polonezi locuiau 
în oraşe, iar majoritatea lor (1 551 de persoane) era concentrată în jud. Hotin.4

Din datele recensământului din 1897, vedem că numărul polonezilor din 
Basarabia a sporit la 1 696, din care 5542 locuiau în mediul rural, iar 6154 în cel urban. 
Se constată, totodată, că aria răspândirii lor pe teritoriul Basarabiei se diversificase 
considerabil: în or. Chişinău, bunăoară, locuiau 3247 de polonezi, în or. Tighina – 
1017, în jud. Soroca – 1742 şi în jud. Hotin – 2192 de polonezi.5

Din aceleasi date desprindem că ştiinţa de carte în rândul polonezilor era 
răspîndită în proporţie de 55,6 % pentru bărbaţi şi 52,9 % pentru femei.6 La acest 
capitol, într-o situaţie mai favorabilă comparativ cu polonezii se aflau doar etnicii 
germani, în rîndul căror ştiinţa de carte constituia 63,5% la bărbaţi şi respectiv, 
62,9% la femei.

Precum se ştie, la recensămîntul din 1897, populaţia Basarabiei a fost 
înregistrată doar după criteriul limbii materne. Conform acestui criteriu, polonezii 
alcătuiau 0,6% din totalul populaţiei Basarabiei, 2,1% din totalul populaţiei urbane 
şi 0,34 % din cel al populaţiei rurale.7

Dintr-un studiu consultat la Arhivele Naţionale din Bucureşti, păstrat în 
fondul personal al lui Pantelimon Halippa şi intitulat „Organizarea Basarabiei”, 
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constatăm că, pînă în 1918, numeroşi polonezi reuşiseră să devină mari proprietari 
de pămînt, posedînd peste 100 ha. Între aceşti mari proprietari se numără Brjozovsky, 
Ambrojevici, Siţinsky, Derojinsky, Pisarjevsky etc.8

Este de remarcat că, în perioada cuprinsă între recensămîntul din 1897 şi 
începutul primului război mondial, numărul polonezilor din Basarabia a rămas, 
practic, acelaşi, - 11.550 de polonezi în 1914, - pentru a ajunge cota maximă la finele 
primei conflagraţii mondiale, - 24.000 de polonezi în 1918.9

Cifra de 24.000 de polonezi în 1918 trebuie considerată ca fiind una artificială, 
deoarece creşterea s-a produs nu pe cale naturală, ci ca o consecinţă a evacuărilor 
forţate la care au recurs trupele ruseşti în regiunile răsăritene ale Poloniei, în timpul 
retragerii lor, ca urmare a năvălirii trupelor germane şi austriece în primăvara anului 
1915.

Anul 1918 a fost, aşadar, perioada culminantă în sensul evoluţiei numerice 
a polonezilor din Basarabia, deoarece, când s-a aflat despre înfrângerea Puterilor 
Centrale şi, la scurt timp de la aceasta, a reconstituirii statului polonez independent, 
numeroşi polonezi s-au repatriat în ţara lor de origine. În aşa mod pe parcursul a 
doar câţiva ani s-a revenit la numărul din preajma primului război mondial. Astfel, în 
primii trei ani după 1918, din Basarabia s-au repatriat în Polonia 16 280 de polonezi, 
dintre care într-un singur an, 1919, s-au repatriat circa 10.000.10

Prin Declaraţia Sfatului Ţării din 27 martie / 9 aprilie 1918, Basarabia istorică 
s-a unit cu România „în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza 
principiului, ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor”.11 Din partea Comitetului 
Naţional al polonezilor din Basarabia, la şedinţa istorică a Sfatului Ţării a participat 
Felix Dudkevici. Luând cuvântul în numele naţiunii poloneze, Felix Dudkevici a 
susţinut unirea „aşa cum o cer moldovenii – stăpînii de baştină ai acestei ţări”. „M-am 
urcat la această tribună, menţiona în continuare Dudkevici, numai ca să arăt bucuria 
noastră, a polonezilor, pentru actul istoric ce-l săvârşiţi şi prin care realizaţi dreptul 
popoarelor de a-şi hotărî soarta, realipindu-vă la sânul maicii de la care aţi fost rupţi cu 
sila, acum mai bine de o sută de ani. Doresc neamului românesc viitorul frumos pe care 
îl merită”.12

Este de remarcat şi faptul că Felix Dudkevici a votat pentru unirea Basarabiei 
cu România, iar în cadrul Sfatului Ţării a fost membru în comisiile şcolare, de manda-
te, administrativă, precum şi în prima comisie agrară. 13

Deja în cadrul statului naţional unitar român, problemele minorităţilor 
etnice din Basarabia au fost soluţionate într-un larg spirit democratic. Prin semnarea 
Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920 al Consiliului ambasadorilor Puterilor 
Aliate privind recunoaşterea de jure a unirii Basarabiei cu România, aceasta din urmă 
se obliga să respecte inclusiv pe teritoriul Basarabiei prevederile tratatului semnat la 
Paris la 9 decembrie 1919 şi anume: „A asigura locuitorilor, fără deosebire de rasă, de 
limbă sau de religie, aceleaşi garanţii de libertate şi de dreptate ca şi celorlalţi locuitori 
din ţinuturile ce fac parte din regatul României”.14 Pe de altă parte, Constituţia din 29 
martie 1923 a reconfirmat, prin art. 7, drepturile tuturor cetăţenilor ţării, indiferent 
de credinţă religioasă şi confesiune, de origine etnică şi de limbă, stabilind, prin 
acelaşi articol, condiţiile în care străinii puteau fi naturalizaţi.15



Principiile înscrise în Constituţia din 1923 au fost dezvoltate în Legea 
privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, 
care reconfirma tuturor cetăţenilor din provinciile unite, dacă ei nu optaseră pentru 
cetăţenie străină, cetăţenia română; totodată, ea admitea românilor din localităţile 
care, prin trasarea frontierelor de stat ale României, rămăseseră în componenţa altui 
stat, posibilitatea de a obţine cetăţenia română, dacă ei optau pentru aceasta.16

Minorităţile etnice din Basarabia interbelică s-au bucurat, aşadar, fără nici o 
discriminare, de toate libertăţile democratice proclamate în Constituţia României, 
cum ar fi: dreptul la vot, la învăţămîntul în limba maternă, au beneficiat în egală 
măsură de rezultatul reformelor democratice din România, în special, de reforma 
agrară din 1918 - 1924. Astfel, în Basarabia, au fost repartizate circa 1 500 000 de 
hectare unui număr de 357.016 locuitori, între care 316 078 români, 13 127 ruşi,   
12 725 bulgari, 4 422 germani şi 536 polonezi, - cu alte cuvinte, au fost împroprietă-
riţi toţi cetăţenii care au solicitat pământ, fără deosebire de apartenenţa lor etnică 
sau confesională.17

La recensămîntul din 29 decembrie 1930 – care a fost şi primul recensămînt 
realizat pe teritoriul întregii Românii, cuprinzînd toate provinciile ei istorice, - au fost 
atestaţi 48 310 polonezi, ceea ce constituia 0,3 % din întreaga populaţie a României, 
iar în Basarabia – 8 104 polonezi sau 0,3 % din totalul populaţiei provinciei18. Este 
de remarcat că la acel recensămînt, din 8 104 polonezi, doar 3 862 au declarat 
limba poloneză drept limbă maternă, iar alţi 4 242 de polonezi au considerat limba 
maternă o altă limbă decît cea poloneză.19

Precum rezultă din datele aceluiaşi recensămînt, majoritatea polonezilor 
locuia în judeţele Bălţi (3 165 persoane), Lăpuşna (1 662 persoane) şi Hotin (1 017 
persoane), în celelalte judeţe numărul lor variind de la 100 – în jud. Cahul – la 850 în 
jud. Soroca.20

Din punctul de vedere profesional şi cel ocupaţional, majoritatea polonezilor 
din Basarabia interbelică erau mici proprietari, meseriaşi, muncitori manuali şi – într-
un număr insignifiant – negustori. Existau localităţi, în special în jud. Bălţi, în care 
polonezii alcătuiau comunităţi importante din punct de vedere numeric. Astfel, în 
Bălţii Noi locuiau circa 300 de polonezi, în localitatea Petropavlovskaia – circa 350, 
în Sinadinovca – circa 200, în Iezărenii Noi – circa 100 de polonezi.21 În majoritatea 
cazurilor însă, în satele basarabene puteau fi atestate obişnuit câte două-trei familii 
de polonezi.

Precum menţiona St. Kostrzewschi, preşedintele Comunităţii polonezilor din 
Chişinău,  „relaţia elementului polonez cu populaţia majoritară din Basarabia este
actualmente (1927 – n.n.) cu mult mai satisfăcătoare, comparativ cu perioada de 
până în 1918, când polonezii se bucurau de drepturi cetăţeneşti doar în Basarabia şi 
numai în anumite domenii de activitate”. „Statul român tratează Polonezii, menţiona 
acelaşi autor, ca pe cetăţenii români, pe acelaşi picior de egalitate cu elementul 
dominant din punct de vedere numeric”.22

Cât privesc soluţiile privind raporturile dintre minoritatea poloneză şi 
populaţia majoritară din România interbelică, St. Kostrzewschi considera, pe bună 
dreptate, că „polonezii trebuie să fie cetăţeni buni ai ţării în care trăiesc, neuitând 
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totodată că sînt polonezi – şi de aceea trebuie să-şi iubească limba şi credinţa 
strămoşilor lor. Îndeplinind aceste condiţii, menţiona autorul, ei vor deveni cetăţeni 
utili pentru stat şi vor cîştiga respectul tuturor”.23

     Note
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