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Al doilea numãr (aprilie-iunie 2012) alREVISTEI
DE ISTORIEAMOLDOVEI, revistã apãrutã din 1990
sub egida Academiei de ªtiinþe a Moldovei — Insti-
tutul de Istorie, Stat ºi Drept este consacrat integral
unui eveniment dramatic: dezmembrarea Moldovei
ºi anexarea pãrþii de est la Imperiul Rus. Patru secþi-
uni, toate structurate în jurul acestui subiect, alcãtuiesc
sumarul revistei, respectiv: studii, documentar, recen-
zii ºi viaþa ºtiinþificã.

Cele ºapte studii abordeazã aceastã paginã tristã
din istoria Basarabiei fie din perspectiva condiþiilor
interne ºi a contextului internaþional dominat de inte-
rese divergente ºi tensiuni greu de controlat, fie din sfe-
ra reacþiilor concrete ºi a consecinþelor multiple mani-
festate în plan juridic, economic, psihologic ºi social.

Analizând „preliminariile“ tratatului ruso-turc
din perioada 1806-1812, tratat încheiat cu Pacea de la
Bucureºti ºi urmat de anexarea Moldovei de Est la
Imperiul Rus (1812) Ion Jarcuþchi insistã cu deose-
bire asupra situaþiei Principatelor la începutul seco-
lului al XIX–lea într-un context internaþional deose-
bit de complex ºi foarte dinamic. În acest sens, auto-
rul sublinieazã, pe de o parte, disputele politice ºi diplo-
matice în jurul intereselor divergente ale marilor pu-
teri în zona Balcanilor ºi a Mãrii Negre, dar ºi rivali-
tatea ruso-francezã din Imperiul Otoman, respectiv
luptele înverºunate dintre Rusia þaristã ºi Imperiul
Otoman. Pe de altã parte, autorul atrage atenþia asupra
situaþiei nefireºti a Principatelor Române devenite
fãrã voia lor „teatrul operaþiunilor militare“ între pu-
terea þaristã ºi Imperiul Otoman. Ceea ce nu omite sã
sublinieze Ion Jarcuþchi este faptul cã interesul major
al Principatelor era direcþionat spre consolidarea sta-
tutului politic ºi emanciparea de sub dominaþia oto-
manã, dar ºi de realizarea ºi pãstrarea integritãþii teri-
toriale. Nu în ultimul rând, autorul prezintã ºi negocie-
rile de pace ruso-turce (octombrie 1811 – mai 1812),
negocieri care evidenþiind „capacitatea ºi ingeniozi-
tatea pãrþilor de a valorifica posibilitãþile oferite de
diplomaþia neoficialã“ (p. 21) dar mai ales necesitatea
compromisului ºi a moderaþiei au condus la revizui-
rea cerinþelor iniþiale ale guvernului þarist în acord cu
„conjunctura politico-militarã“ ºi cu „interesele stra-
tegice“ ale Europei. Consecinþa neaºteptatã ºi nedoritã
a fost modificarea „rolului“ Principatelor Române deve-
nite „obiect de schimb în combinaþiile politico-militare
europene la începutul secolului al XIX–lea“ ºi pierde-
rea estului Moldovei (p. 24).

Dumitru C. Grama abordeazã în studiul sãu dimen-
siunea juridicã a anexãrii estului Moldovei la Imperiul

Rus. De la început autorul evidenþieazã faptul cã Þara
Moldovei, deºi se afla în pragul rãzboiului ruso-turc
sub dublã influenþã, suzeranitatea Imperiului Otoman
ºi protectoratul Imperiului Rus, s-a exprimat ca stat su-
veran cu toate atributele aferente. Acest statut infirma
orice argument sau speculaþie legatã de pretinsul sta-
tut juridic al Moldovei de provincie sau stat vasal faþã
de Imperiul Otoman. De altfel, se menþioneazã în arti-
col, statutul juridic al acestei provincii româneºti a
fost subiect de dispute, documentele prezentând Mol-
dova drept stat, principat, regiune sau provincie cu
scopul nerecunoscut de a servi interesele anexioniste
ce animau „visul þarismului de a cuceri Constantino-
polul“ ºi de a controla strâmtorile Bosfor ºi Dardanele
(p. 30). În plan internaþional, anexarea estului Moldovei
la Rusia, act consfinþit juridic prin Tratatul de Pace de
la Bucureºti din mai 1812, a fost considerat „nelegi-
uire“ întrucât s-au ignorat angajamentele guvernului
de la Petersburg de a proteja ºi de a respecta indepen-
denþa, suveranitatea ºi integritatea teritorialã a unui
stat (p. 37).

Consecinþele acestui act nedrept ce dezvãluiau
„faþada machiavelicã a politicii externe a þarismului“
aºa cum scrie Dumitru C. Grama sunt prezente ºi în
studiile urmatoare. Astfel Alexei Agachi evocã pre-
siunile ºi condiþionãrile impuse populaþiei din acest
teritoriu ºi prezintã cu date ºi statistici relevante po-
vara aprovizionãrii armatei ruse de ocupaþie, concret
„prejudiciile financiare, materiale si morale“. Acestei
poveri (de altfel în contradicþie cu prevederile Trata-
tului de Pace) i s-a adãugat ºi alte obligaþii la fel de
grele ºi amendabile precum: utilizarea abuzivã a
mijloacelor de comunicaþie, încartiruirea militarilor
ruºi în casele localnicilor sau impozitele pentru finan-
þarea spitalelor militare ale armatei ruse.

În atenþia lui Valentin Tomuleþ s-a aflat Exodul
Populaþiei din Basarabia în Moldova de peste Prut
(1812-1828), exod ignorat de istoriografia rusã. La
rândul lor, Ion Negrei ºi Vlad Mischevca relateazã ºi
analizeazã Protestele de la 1912 cu ocazia centena-
rului rãpirii Basarabiei. Studiul lui Tomuleþ susþinut
de numeroase documente ºi mãrturii (au existat ºi ra-
poarte ale administraþiei locale care denaturau moti-
vele acestui exod produs mai ales din motive ilegale
ºi imorale) prezintã dimensiunea socialã a exodului,
cauzele care au determinat acest fenomen, cãile ºi mo-
dalitãþile de refugiere, mãsurile de stopare ºi pedepsire
ºi, nu în ultimul rând, raporturile dintre administraþia
regionalã din Basarabia ºi cea imperialã rusã. Ion
Negrei si Vlad Mischevca se opresc asupra viziunilor
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ºi atitudinilor diametral opuse ale României ºi guver-
nului de la Petersburg privind anexarea Basarabiei. Dacã
partea rusã, promovând ideea „misiunii eliberatoare“
celebra cu acþiuni festiviste (p. 97), în România mani-
festãrile au avut ca obiectiv trezirea conºtiinþei de
român. În acest sens, s-au remarcat personalitãþi de
prim rang precum Nicolae Iorga, Liga Culturalã,
revista Fãclia Þãrii, protestul magistratului Pelivan.

Pentru o informare corectã, necesarã pentru înþe-
legerea acestui fapt istoric cu impact grav asupra pro-
cesului de modernizare a poporului român secþiunea
„Documentar“ prezintã Tratatul de pace ruso-turc, cu
cele 16 articole, în limba românã, francezã si rusã. Sunt
prezentate etapele preliminare ºi procesul anevoios
de negociere ºi totodatã este explicatã ºi neconcor-

danþa dintre datãrile diferite ale acestui tratat în docu-
mentele ruseºti ºi otomane.

Secþiunea rezervatã recenziilor ºi vieþii ºtiinþifice
se înscrie în acelaºi câmp tematic. Ion Chirtoagã pre-
zintã lucrarea lui Valentin Tomuleþ Basarabia în epoca
modernã (1812-1918). (Instituþii, regulamente, termeni).
Volumul I-III iar Demir Dragnev cercetarea lui Ion
Jarcuþchi consideratã un îndemn pentru noi investi-
gaþii în zona istorico-culturalã a Basarabiei de la înce-
putul secolului al XX-lea (p. 148).

Conferinþa ºtiinþificã ºi simpozionul internaþional
organizate cu prilejul a „200 de ani de la anexarea
Basarabiei“ sunt prezentate în viaþa ºtiinþificã, fiind o
confirmare a interesului major pentru acest eveniment
istoric din viaþa poporului român.

Numãrul 3/2012 al revistei STUDIA POLITICA
ROMANIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW,
publicatã de Institute for Political Research, Univer-
sitatea Bucureºti, se deschide în ARGUMENTUM,
cu articolul semnat de Ramona Coman ºi Cristina Stãn-
culescu, intitulat „L’état de la démocratie en Roumanie.
Difficultés nationales, solutions européennes“. Dupã
douãzeci de ani de la începutul procesului de demo-
cratizare ºi dupã patru ani de la accesul în Uniunea
Europeanã, dezbaterile desfãºurate în spaþiul public
românesc au fost dominate de o retoricã a crizei.
Fundamentat pe o analizã cadru, articolul examineazã
discursurile principalilor actori politici români þinute
în 2009, în timpul campaniei alegerilor europene,
având drept scop surprinderea legãturilor dintre imagi-
nile europene ºi percepþiile stãrii de fapt a democra-
þiei româneºti. Studiul argumenteazã faptul cã, pentru
elita politicã româneascã, Uniunea Europeanã repre-
zintã o structurã de oportunitate economicã, norma-
tivã ºi identitarã.

Un studiu deosebit este propus de Jean-Michel
Eymari-Donzans, în secþiunea ARTICULI, intitulat
„When Reforms Become Permanent. In Search of
Evaluation Lost“. De trei decade, constatã autorul, þã-
rile membre OECD au adoptat programe vaste de refor-
mare ºi administrare publicã inspirate din doctrina
„Noul management public“. Prin aplicarea acestei
doctrine de cãtre toate politicile publice în desfãºu-
rare, vechi sau noi, s-a urmãrit evaluarea utilitãþii ºi a
performanþelor obþinute. Cu toate acestea, se precizeazã
în articol, nici una din aceste politici nu a fãcut
obiectul unei evaluãri clare, în termenii unor costuri
ºi beneficii pe termen lung sau mediu. Autorul relie-
feazã, într-o manierã criticã, diversele costuri ascunse
generate de aceste politici de reformare din þãrile
OECD. Se constatã, în mod inevitabil, diversitatea
situaþiilor naþionale.

Evoluþia stângii, a social-democraþiei ºi, în spe-
cial, a „chestiunii muncitoreºti“ a constituit una dintre
problemele majore cu care s-a confruntat România la

începutul secolului al XX-lea. Explorând contextul
politic ce a premers Primului Rãzboi Mondial, Dan
Drãghia propune, în studiul sãu, tema „Proletariatul
la putere. Impactul Revoluþiei din Octombrie asupra
socialismului românesc“. Autorul constatã faptul cã,
în spaþiul românesc, mai ales cel din Vechiul Regat,
unde exista un fundal socio-politic defavorabil
muncitorilor, Revoluþia din Octombrie a constituit un
reper simbolic pentru oricine avea simpatii muncito-
reºti, chiar dacã nu împãrtãºea, în totalitate, schimbã-
rile petrecute în Rusia. Aceastã ipotezã, pe care Dan
Drãghia o va dezvolta, în studiul sãu, necesitã unele
precizãri: „... Este important sã subliniem distincþia
între simpatia revoluþionarã ºi ataºamentul faþã de
cauza bolºevicã în ce priveºte miºcarea muncitoreascã
din toate provinciile româneºti“ (p. 433). Ulterior, lu-
crurile au evoluat diferit în aceastã privinþã, mai ales
în funcþie de „ataºamentul personal“ faþã de cauza
„revoluþiei mondiale“ ºi „totale“, tendinþa fiind însã,
crede autorul, aceea de creºtere a tipului acesta de ade-
renþi pentru cauza bolºevicã ºi de scãdere inerentã a
entuziasmului revoluþionar. Cea de-a doua distincþie,
reliefatã de autor, ºi anume cea dintre „masã“ ºi
„lideri“, apare acolo unde istoriografia comunistã, în
frenezia ei ideologicã de a gãsi proletariat revolu-
þionar chiar ºi acolo unde nu exista, se apropie mai
mult de adevãrul istoric. În ciuda limbajului propa-
gandei comuniste, se aratã în articol, sub umbrela
simpatiei revoluþionare, s-au dezvoltat tendinþele
radical-comuniste în interiorul miºcãrii muncitoreºti.
Iar la nivelul cadrului instituþional socialist, pânã la
scindarea socialistã din prima jumãtate a anului 1921,
radicalii au profitat de simpatia muncitoreascã faþã de
Revoluþia din Octombrie.

Cu toate cã acest cadru instituþional a fost lipsit
de majoritatea liderilor istorici, plecaþi sau excluºi
din partid, comuniºtii au reuºit sã transforme fostul
P.S.D.R. (Vechiul Regat), redenumit Partidul Socialist
în noiembrie 1917 ºi federalizat cu partidele din noile
provincii ale României Mari, în Partid Comunist ºi sã-l
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„adere“ la Internaþionala a III-a, cu toate consecinþele
ce au urmat în perioada interbelicã ºi, ulterior, dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial (p. 434).

„George Grigorovici: între socialism ºi naþiona-
lism“ este titlul articolului semnat de Vlad Brãtileanu.
Autorul precizeazã: titlul nu reprezintã o constatare, ci
atrage atenþia asupra termenilor/conceptelor în jurul
cãrora istoriografia recentã a construit portretul lui
George Grigorovici, liderul social-democraþiei buco-
vinene din prima parte a secolului al XX-lea (p. 435).
Studiul nu îºi propune sã respingã tot ce s-a formulat
pe aceastã temã, ci sã evidenþieze originea ideilor de-
spre problema naþionalã în gândirea politicã a lui George
Grigorovici, atingând îndeosebi chestiunea îmbinãrii
aspiraþiilor sociale cu cele naþionale (p. 435).

Bazându-se pe literatura de specialitate despre
marxism ºi miºcarea social-democratã europeanã,
precum ºi pe abordãrile din aria ºtiinþei politice a con-
ceptelor precum „identitate de grup“ ºi „identitate re-
gionalã“, articolul este structurat în trei secþiuni: pri-
ma priveºte convingerile ideologice ale lui George
Grigorovici; cea de-a doua secþiune va testa validi-
tatea tezei patriotismului ºi naþionalismului, cea de-a
treia secþiune va trata poziþia lui Grigorovici faþã de
autonomia Bucovinei în cadrul României Mari.

Ecourile unor conflicte ce au avut loc pe arena
internaþionalã precum ºi rolul diplomaþiei externe, în
rezolvarea lor, constituie esenþa articolului intitulat
„Le conflit des ÎlesMàlouines (Falklands) sous le regard
d’Emmanuel Jacquin de Margerie, Ambassadeur de
France à Londres (2 avril-11 juin 1982)“, semnat de
Claudia Vlãgea. Prezentul studiu investigheazã ma-
niera în care diplomatul francez, menþionat în titlu, a
contemplat acest scurt ºi neprevãzut rãzboi. Se pune
accent pe analiza diplomaþiei britanice, în timpul des-
fãºurãrii rãzboiului, cu accent deosebit pe interacþiunea
dintre politicile interne ºi cele externe ale Marii
Britanii. Evenimentele sunt examinate în lumina cau-
zelor conflictuale ºi prin reacþia britanicilor la ele,
fapt ce a condus la o logicã militarã de neevitat. Arti-
colul dezvãluie diferenþele emblematice dintre mana-
gementul diplomatic ºi cel politic. La 30 de ani de la

rãzboi, studiul exploreazã surse nepublicate (65 de tele-
grame diplomatice din 2 aprilie pânã în iunie 1982)
pãstrate în Arhiva Naþionalã a Franþei.

În aceeaºi linie se înscrie ºi articolul „Between
Interdependence and Strategic Interests. EU-Russia
Relations after the Georgian War“, propus de Vasile
Rotaru. Relaþiile UE-Rusia nu au fost nici line nici
predictibile; oricum, rãzboiul georgian a fost un ºoc
pentru Vest, precizeazã autorul. Evenimentele din
august 2008 i-a determinat pe diplomaþii europeni sã
punã la îndoialã sinceritatea/loialitatea Kremlinului
pe arena internaþionalã, în timp ce la nivel institu-
þional se purtau discuþii cu privire la doctrina Brejnev.

Studiul încearcã sã rãspundã interogaþiei: cum a
reuºit UE ºi Rusia sã depãºeascã aceste doctrine diplo-
matice ºi cum au evoluat relaþiile dintre ele. Folosind
metode de cercetare calitativã (interviuri structurate
cu elite politice, cu oficialitãþi din UE ºi din Rusia),
autorul rãspunde tuturor întrebãrilor anterioare cu
privire la încercãrile ºi dificultãþile de negociere din-
tre cei doi actori importanþi pe scena internaþionalã.

Articolul ce încheie sumarul acestui numãr al re-
vistei se intituleazã „Une analyse critique de la transi-
tologie. Valeurs heuristiques, limites d’interprétation
et difficultés méthodologiques“, semnat de Raluca
Grosescu. Sunt examinate, în mod critic, curentele
„tranzitologiei“, ca subdisciplinã a ºtiinþei politice, ce
vizau procesul de democratizare în þãrile din Europa
Centralã ºi de Sud, comparativ cu cel din America
Latinã, dupã cãderea regimurilor dictatoriale. Se
încearcã, reevaluarea capacitãþii euristice a acestor
modele privind tranziþia politicã, reliefându-se limitele
interpretative ºi dificultãþile metodologice întâlnite în
realizarea acestui proces.

Regândirea paradigmelor tranziþiei politice, se
aratã în articol, conduce spre crearea unui model
multidimensional de analizã a proceselor de tranziþie
ce sã includã analiza de tip istoric pentru a putea
surprinde emicitatea fiecãrei þãri.

Autoarea conchide: „specificitãþile locale ale fie-
cãrei tranziþii ar trebui, totuºi, sã fie integrate ºi înþe-
lese într-o analizã lãrgitã în schimbarea localã (p. 504).


