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INTERBELICUL 
ROMÂNESC: POPULAŢIA 

BASARABIEI

 Dr. Marius TĂRÎŢĂ

Primul volum  al monografi ei profesorului 
Nicolae Enciu, şeful Secţiei Istorie Contemporană 
a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, con-
stituie o contribuţie esenţială la studierea perioadei 
complexe şi pe alocuri complicate a interbelicului 
românesc în Basarabia. După cum menţiona însăşi 
autorul în Introducere, „prezenta lucrare a urmărit să 
ofere cititorilor dornici de a cunoaşte trecutul nos-
tru istoric, o imagine sintetică clară şi incontestabil 
obiectivă a perioadei interbelice din istoria Basara-
biei, axându-ne studiul pe expunerea principalelor 
fenomene şi procese demografi ce ale Basarabiei în 
strânsă conexiune cu cele ale României interbeli-
ce” (p. 18). De aceea au fost evitate polemicile atât 
cu continuatorii liniei interpretative ideologice din 
epoca sovietică, cât şi cu demersurile deconstructi-
ve, cititorul ţintă fi ind „oamenii moderaţi cărora le 
plac argumentele” (p. 18).

Volumul este constituit din şase capitole, pe par-
cursul cărora apar 133 de tabele şi cinci fi guri, iar 
în încheiere sunt inserate 14 anexe şi bibliografi a 
generală. Printre sursele de referinţe ale autorului 
se numără o listă consistentă de culegeri de docu-
mente, recensăminte ale populaţiei, statistici, anua-
re, lucrări istorice generale şi sinteze, monografi i ale 
autorilor români interbelici şi postbelici, europeni 
şi americani din interbelic, ruşi şi sovietici, un loc 
important îl deţin fondurile ANRM şi Arhivelor Na-
ţionale din Bucureşti.

Primele două capitole ale lucrării, „Starea Ba-
sarabiei la fi nele primei confl agraţii mondiale” 
(p. 19-76) şi „Cadrul general. Teritoriul şi orga-
nizarea administrativă a Basarabiei interbelice” 
(p. 77-139), pot fi  considerate o amplă introducere 
în tema cercetată de autor. În primul capitol sunt tra-
tate cu titlu de referinţă datele catagrafi ei din 1817, 
conform căreia moldovenii ar fi  constituit 86% din 
populaţia Basarabiei, şi cele ale recensământului rus 
din 1897, cu atenţie asupra ştiinţei de carte şi  struc-
turii etnice (moldovenii fuseseră scăzuţi la 47,58%). 
Politica discriminatorie faţă de  moldoveni a ajuns 
până într-acolo încât „Anuarul Rusiei” a omis cu 
desăvârşire etnia respectivă în anul 1910 (p. 36). 
Acest paragraf este urmat de cele în care sunt abor-
date „Primul Război mondial şi afi rmarea princi-

piului naţionalităţilor” (cu o atenţie largă acordată 
principiilor wilsoniene), „Regatul României în anii 
Primului Război Mondial” şi „Unirea Basarabiei cu 
România ca formă de materializare a dreptului naţi-
unilor la autodeterminare”.

Cu referire la actul Unirii din 1918, autorul re-
marcă o carenţă a istoriografi ei naţionale  – „chiar 
şi istorici obiectivi şi bine intenţionaţi, cei mai mulţi 
dintre ei uimiţi de imprevizibilitatea acestui mare 
act realizat cu 95 de ani în urmă, se rezumă, în ex-
plicarea lui, la o simplă narare evenimenţială. Privit 
şi interpretat astfel, momentul 27 martie/9 aprilie 
1918 rămâne inevitabil lacunar, făcând loc unor in-
terpretări tendenţioase” (p. 70).

În contextul refl ectării generale a reîntregirii 
României în anul 1918, autorul face următoarea ob-
servaţie – „Pentru Basarabia în special, unirea din 
1918 a fost precondiţia efortului de modernizare 
politică, economico-socială şi culturală, efort pro-
dus în cadrul procesului de difuzare a unor valori şi 
forme de organizare instituţională şi economică din-
spre Occident prin intermediul factorilor de decizie 
ai României” (p. 74).

În capitolul al II-lea autorul abordează o gamă 
largă de aspecte, de la aşezarea geografi că a pro-
vinciei la religiozitatea populaţiei. Trece în revistă 
cele cinci regiuni naturale în care era împărţită Ba-
sarabia – Nordul, Stepa Mijlocie, Regiunea Codri-
lor, Stepa Sudică şi Regiunea Lacurilor, diferenţele 
climaterice şi pitorescul ce apărea în descrierea unor 
cercetători români (p. 84-86). În ce priveşte denu-
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mirea provinciei, „tot aşa mai mulţi autori au indi-
cat asupra situaţiei nefi reşti, de după 1918, de a se 
mai vorbi de o „Bucovină”, de o „Basarabie” şi de o 
Moldovă „strânsă între Carpaţi şi Prut” (p. 93). Cu 
toate acestea, părerea lui V. Mihăilescu, care propu-
nea folosirea termenului de Moldova „pentru singu-
ra unitate naturală istorică, prinsă între Carpaţi, Ce-
remuş, Nistru şi Mare”, a rămas, practic, singulară 
de-a lungul perioadei interbelice (p. 94). Discuţiile 
au fost reluate odată cu reforma teritorială din anul 
1938, când ţinuturile denumite după râuri, au luat 
locul provinciilor. Astfel, două judeţe basarabene au 
revenit ţinutului Dunărea, patru au constituit ţinutul 
Nistru, două au revenit ţinutului Prut şi unul ţinutu-
lui Suceava, alături de cele cinci judeţe bucovinene 
şi unul moldovean. Scopul reformei a fost – „o capa-
citate mai mare, pentru fi ecare din noile ţinuturi, de 
control bugetar” şi „o mai bună difuzare a activităţii 
economice, concentrată până atunci preponderent în 
capitala României” (p. 103).

În a doua parte a capitolului al II-lea autorul 
analizează infrastructura Basarabiei la fi nele primei 
confl agraţii mondiale, starea culturală, cea sanitară 
şi asistenţa medicală. Este foarte bine subliniat rolul 
nefast pe care l-a jucat învăţământul ţarist în ultime-
le sale decenii de existenţă, neexistând şcoli mol-
doveneşti şi, de asemenea, rata ridicată a analfabe-
tismului în care erau menţinuţi din punct de vedere 
cultural ţăranii basarabeni (p. 133). Măsurile urgen-
te de ridicare a nivelului de cultură al maselor largi 
ale populaţiei Basarabiei au fost luate din chiar anul 
1918 (p. 135). Considerăm că spaţiul alocat vieţii 
religioase (pp. 137-139) putea fi  mai larg. Problema 
calendarului îndreptat a fost dezbătută în epocă şi 
de numeroase personalităţi culturale (fi losoful Nae 
Ionescu, etnologul Ernest Bernea). Autorul se referă 
şi la cazul unui sat concret din Basarabia, Nişcani, 
locuitorii căruia, după dubla sărbătorire a Paştelui în 
anul 1926, nu au mai dorit să treacă la noul calendar 
(p. 139). 

Capitolele de forţă ale volumului sunt III, IV şi 
V – „Populaţia Basarabiei în cadrul statului naţional 
unitar român” (pp. 140-221), „Evoluţia demografi -
că a Basarabiei interbelice”  (pp. 222-263 ) şi „As-
pecte ale vieţii cotidiene în Basarabia interbelică” 
(pp. 264-329). În paginile acestora apar 116 tabele 
în care sunt surprinse, printre altele:  evoluţia nu-
mărului populaţiei basarabene în anii 1812-1862, 
1863-1915, populaţia la 1 ianuarie 1915, după nea-
muri şi medii de locuire în 1918, populaţia oraşelor, 
raportul dintre urban şi rural, repartizarea pe judeţe, 
structura pe genuri în interbelic, distribuţia pe gru-
pele de vârstă, şi ajungând la raţiile alimentare, spe-

ranţa de viaţă, situaţia bibliotecilor şi numărul abo-
naţilor radio la mia de locuitori în anii 1927-1938.

Capitolul al VI-lea este dedicat „consecinţe-
lor demografi ce, economico-sociale, culturale şi 
religioase ale anexării Basarabiei de către URSS” 
(pp. 330-359). Cele patru paragrafe abordează ur-
mătoarele aspecte: „populaţia şi economia Basa-
rabiei la începutul anului 1940”; „consecinţele de-
mografi ce ale trunchierii Basarabiei”; „consecin-
ţele economico-sociale” şi „consecinţele culturale 
şi religioase ale anexării Basarabiei”. Deşi ziarul 
„Pravda” scria la 11 iulie 1940 că viitoarea RSSM  
va fi  de peste 50 000 km pătraţi, în realitate terito-
riul acesteia a fost redus la 33 700 km pătraţi (vezi 
pp. 343-347). Represiunile au vizat atât populaţia 
simplă, cât şi foştii funcţionari şi slujitori ai Bise-
ricii. „27 de biserici au fost transformate în cluburi 
politice şi 13 distruse prin foc şi dinamitare, iar 48 
de preoţi – executaţi sau deportaţi” (p. 359). O sar-
cină de bază formulată de puterea sovietică în 7 sep-
tembrie 1940 era „ca mai repede de biruit retrăirile 
religioase în conştiinţa truditorilor”.

În fi nal, autorul remarcă: „În încercarea de 
depăşire sau, cel puţin, de atenuare a caracteru-
lui contradictoriu şi divergent al discuţiilor asupra 
importanţei şi semnifi caţiei perioadei interbelice, 
prezentul studiu a urmărit să ofere date obiective şi 
verifi cabile privind evoluţia demografi că a Basara-
biei” (p. 361). Printre caracteristicile esenţiale ale 
perioadei interbelice pentru populaţia Basarabiei 
sunt menţionate şase. Rata natalităţii a fost, practic, 
superioară tuturor provinciilor istorice ale Români-
ei, inclusiv mediei pe întreaga ţară (39,4‰ în anii 
1920-1932, faţă de media 36,0‰). În acelaşi timp 
s-a redus considerabil numărul persoanelor căsă-
torite în totalul populaţiei faţă de anul 1897, băr-
baţi de la 63,8% la 39,6%, iar femei de la 67,9% 
la 39,5%. Mortalitatea a prezentat „o tendinţă de 
descreştere, care însă a fost mai puţin pronunţată 
decât tendinţa de descreştere a natalităţii”. Astfel că 
între anii 1919-1939, au decedat în medie 64 116 
persoane anual. „Pe fundalul ţărilor europene, ra-
tele mortalităţii generale şi, mai ales, ale celei in-
fantile, rămâneau încă la un nivel mult prea ridicat” 
(p. 362-363). „Ceea ce a constituit cu adevărat punc-
tul întunecat al demografi ei interbelice româneşti, a 
fost problema mortalităţii infantile”, în special a co-
piilor de până la un an (p. 362). Migraţiile interne au 
avut un caracter complex şi contradictoriu – „pe de 
o parte, ele constituiau mărturia că Basarabia traver-
sa o perioadă de adaptare la piaţa muncii din Noua 
Românie de după 1918; pe de alta însă, migraţiile 
interne ale populaţiei Basarabiei au fost cauzate de 
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criza profundă în care intrase reforma agrară la fi -
nele anilor 1920, de neputinţa acesteia de a atenua 
suprapopularea agricolă a provinciei” (p. 362).

În fi ne, cu o rată medie anuală de creştere de 
1,41‰, populaţia Basarabiei interbelice a avut o 
creştere demografi că generală de 531 209 de per-
soane de ambele sexe sau 25 295 de persoane anual, 
evoluând de la 2 642 000 de locuitori în 1918 la 
3 173 209 de locuitori la 1 iulie 1939. Printre cei 
care au avut preocupări pentru ameliorarea canti-
tativă şi calitativă a aspectelor demografi ce au fost 
prof. George Banu şi dr. Sabil Manuilă. Drept re-
zultat, un prim pas a fost reorganizarea în anul 1935 
a Institutului de Demografi e şi Recensământ în In-

stitutul Central de Statistică, care avea ca obiectiv 
permanent investigarea fenomenelor demografi ce 
naţionale în toată amploarea şi complexitatea lor 
(p. 363).

Monografi a Populaţia Basarabiei interbelice. 
Aspecte demografi ce, semnată de profesorul Nico-
lae Enciu, dedicată aspectelor demog rafi ce ale evo-
luţiei populaţiei basarabene în perioada interbelică, 
este de o incontestabilă valoare, iar cartea propriu-
zisă urmează să-şi găsească locul pe rafturile bibli-
otecilor şcolare, studenţeşti şi de specialitate. De 
menţionat faptul că această cercetare face parte din-
tr-o lucrare mai largă, dedicată Tradiţionalismului şi 
modernităţii în Basarabia anilor 1918-1940.
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