
Doua secole de la prima ocupare ruseasca a teritoriului Moldovei  

                                 dintre Prut si Nistru 

Alexandru Herlea - Cuvant de deschidere la conferinta – 
dezbatere : « Bessarabie 1812 – 2012 de l’annexion à 
l’intégration européenne » organizata la Paris, pe 20 
mai, de catre « Clubul Libéral - Moldova» in colaborare cu 
« La Maison Roumaine » la care au participat : Vasile 
Calmatui, Matei Cazacu, Alexandru Herlea, Nicolae Trifon 

 

Imi revine onoarea sa deschid aceasta reuniune de comemorare a tragicului 

eveniment de acum doua secole : ocuparea de catre Rusia tarista a teritoriului 

Moldovei dintre Prut si Nistru. Pentru organizarea ei trebuie felicitat neobositul 

Vasile Calmatui, animatorul Clubului Liberal al Moldovenilor din Paris. Ea se 

inscrie intr-un lung sir de manifestatii desfasurate cu acest prilej in Romania si 

Republica Moldova si are o semnificatie deosebita prin locul unde se desfasoara : 

Parisul.  

 

Sa ne amintim de rolul pe care l-a jucat Franta in sud – estul Europei de mai bine de 

doua secole. Presiunile exercitate asupra Rusiei de catre razboaiele napoleoniene au 

facut ca pretentiile imperiului Tarist sa se reduca si ca acesta sa renunte la asezarea 

frontierei sale sud - vestice pe Dunare, ocupand in intregime nu numai Moldova, ci 

si Tara Romaneasca. La negocierile de pace din 1812, desfasurate la Bucuresti intre 

Rusia si Turcia, aceasta din urma, tradata de catre propriul ei negociator, a cedat un 

teritoriu (denumit de acuma eronat Basarabia) pe care nu-l poseda. Franta era mai 

degraba de partea Turciei cu toate ca generali francezi ocupau pozitii importante in 

armata tarista ; Alexandre-Louis Arnault de Longeron a fost implicat direct in 

negocierile de pace de la Bucuresti. In 1856, in urma razboiului Crimeii, in care 

Franta impreuna cu Anglia s-a angajat in stoparea expansionismului rusesc, 

Moldova recupereaza o parte a teritoriul pierdut (Cahul, Bolgrad si Ismail) pe care il 

va pastra pana in 1878.  

 

In a doua jumatate a secolului XIX statul francez (Napoleon III) si cunoscute 

personalitati franceze (Edgar Quinet, Emile Olivier si altii) au sustinut revendicarile 

Romanilor care doreau sa se uneasca intr-un singur stat. Franta a sprijinit, de 

asemenea, unirea Basarabiei cu Tara Mama in 1918 ; misiunea militara franceza, 

condusa de catre generalul Berthelot, a jucat un rol important in reorganizarea 

armatei romane care, odata refacuta, a restabilit ordinea in regiune, ordine 

amenintata de anarhia bolsevica. Intre cele doua razboaie mondiale, cand Moldova 

dintre Prut si Nistru, era parte intgranta a Regatului Romaniei, influenta franceza, 

legaturile Romaniei cu Franta au fost deosebit de importante. Odata cu implozia 



Uniunii Sovietice si independenta Republicii Moldova relatile cu Franta a acestei 

(de-acuma) tari n-au facut decat sa se intareasca si sa se dezvolte. Din 1995, 

Republica Moldova este membra a « l’Organisation Internationale de la 

Francophonie – OIF ».  

 

Astazi, atat in Romania, cat si in Republica Moldova se comemoreaza prima ocupare 

a Basarabiei de catre imperiul rus. Numarul si tonul manifestatiilor este revelator 

pentru evolutile care s-au produs in ultimul sfert de secol, atat in randul opiniei 

publice, cat si pe plan politic.  

 

Putem constata ca in Republica Moldova cei care isi revendica identitatea 

romaneasca sunt din ce in ce mai numerosi si ca aceasta se afirma din ce in ce mai 

hotarat. Mentionez actiunile organizate de Partidul Liberal si de Primaria 

Chisinaului : drapelul Moldovei in berna, flori la monumentul comemorativ din piata 

MAN. In discursul tinut cu acest prilej, presedintele Partidului Liberal, Mihai 

Ghimpu, a calificat drept crima uitarea suferintelor si a afirmat : “libertatea nu se 

cerseste, se cucereste”. El il parafraza pe Ioan Ratiu care declarase cu ocazia 

procesului Memorandului ca : « existenta unei natiuni nu se demonstreaza, ea se 

afirma ». Si ea s-a afirmat definitiv pentru Transilvania si se va afirma definitiv si 

pentru Basarabia. Este ceea ce a sugerat prezenta la Chisinau a cantaretului 

brasovean Horia Brenciu care a sustinut un spectacol cu aceasta ocazie. 

Comemorarile nu au avut loc insa numai in capitala, ci si in provincie ; la Soroca ele 

au strans numerosi tineri. Din pacate, in Republica Moldova partidele politice cu 

exceptia PL nu au participat la manifestatii si au refuzat ca ziua de 16 mai sa fie 

declarata zi de doliu national. 

 

In Romania exista deja un consens (cel putin aparent) al tuturor fortelor politice cu 

privire la condamnarea anexarii teritoriului dintre Prut si Nistru de catre Rusia. O 

firava raza de lumina in sumbrul peisaj al politicii romanesti - cu conditia ca aceste 

atitudini sa fie sincere si sa nu reprezinte abile manipulari in scopuri electorale. 

Aceste atitudini sunt in orice caz imbucuratoare.  S-a parcurs un drum lung de la 

pozitia presedintelui Romaniei, I. Iliescu si a partidului sau in prima jumatate a 

anilor ’90 la cea de astazi a presedintelui T. Basescu – care este foarte apreciata de 

catre basarabeni. Chiar si urmasul lui Iliescu la conducerea partidului, Victor Ponta, 

a declarat, cu prilejul actualei aniversari, in calitate de prim ministru : « consecintele 

anexarii jumatatii de est a Moldovei de catre imperiul Tarist are urmari politice si 

sociale care raman in continuare dominante in existenta Moldovei si Romaniei ».  La 

sediul Parlamentului, anexarea pamantului romanesc, ce a avut loc acum doua 

secole, a fost comemorata printr-o dezbatere organizata de catre « Comisia 

Romanilor de Pretutindeni » a Senatului si cateva asociatii si fundatii : « Fundatia 

Romanilor de Pretutindeni », « Consiliul National al Reintregirii », « Actiunea 

2012 », « Consiliul Romano-American ». S-a afirmat ca drumul cel mai scurt de 

integrare a Moldovei in UE este unirea cu Romania. 



 

Cele doua Academii si institutii de invatamant superior au fost de asemenea prezente 

la aceasta comemorare. Academia Romana (filiala Iasi a Institutului de Istorie) si 

Academia Moldovei (Institutul de Istorie a Statului si Dreptului) au organizat 

impreuna un colocviu intitulat : « Basarabia 2012 – probleme nationale si implicatii 

internationale » ; La Academia Militara a Republicii Moldova « Alexandru cel 

Bun » s-a desfasurat, de asemenea, o sesiune comemorativa la care s-a afirmat ca 

« neutralitatea » si « moldovenismul » nu sunt decat fatete ale jocului hegemonic 

rusesc.  

 

Aceste evolutii trebuie impulsionate si adevarul trebuie facut cunoscut atat pe plan 

national, in Romania si Moldova, cat si pe plan international.  

 

Trebuie amintit fara incetare ca teritoriul dintre Prut si Nistru a fost anexat ilegal de 

Rusia Tarista in 1812. Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i apartinea. Moldova nu era 

teritoriu turcesc, chiar daca platea tribut Portii. Pacea de la Iasi din 1792 inregistra 

ocuparea teritoriului Transnistriei de catre imperiul rus si afirma ca granita vestica a 

acestuia se situeaza definitiv pe Nistru. Trebuie amintit, de asemenea, faptul ca 

numele de Basarabia era dat  numai sudului teritoriului dintre Prut si Nistru (legat de 

numele Basarabilor, domnitori in Tara Romaneasca, carora le apartinea acest 

teritoriu in sec. XIV) si ca Rusia tarista l-a extins intregului teritoriu dintre cele doua 

rauri pentru a creea confuzii si a facilita anexarea juridica a jumatatii de est a 

principatului  Moldovei.  

 

Actiunile teroriste de rusificare practicate in ultimele doua secole au inceput imediat 

dupa 1812  in acelasi timp cu exodul masiv al romanilor. Sunt numeroase marturiile 

strainilor, in special francezi, pentru secolul XIX. Ororile ocupatiilor sovietice 

(adevarate genociduri) din 1940 (zeci de mii de morti) si ’44 (120 de mii) trebuie 

denuntate fara preget. Aceste cifre nu sunt decat o prima aproximatie, cercetarile 

trebuind continuate, iar blocajele si obstacolele intampinate depasite.  Istoria 

Basarabiei de dupa cel de al Doilea Razboi Mondial ramane a fi studiata si rescrisa. 

Ratarea reunificarii, care ar fi putut avea loc in 1991-92 (imediat dupa implozia 

Uniunii Sovietice), constituie un alt important subiect a carei analiza se impune.  

 

Trebuie, de asemenea, prezentat tratamentul discriminatoriu pe care regimul bolsevic 

l-a rezervat Basarabiei in comparatie cu toate celelalte teritorii pierdute de Imperiul 

Tarist intre 1917 - 21 : este singurul teritoriu a carui pierdere nu este recunoscuta. 

Aceeasi discriminare exista si pe plan international. Chiar daca dupa Primul Razboi 

Mondial Societatea Natiunilor recunoaste  unirea Basarabiei cu Romania, dupa 

caderea zidului Berlinului, Republica Moldova nu se va bucura de acelasi tratament 

ca Tarile Baltice. Denuntarea pactului Molotov – Ribbentrop (Stalin – Hitler) va 

deveni realitate in aceste tari si va ramane fara urmari pentru Basarabia.  

  



Se impune denuntarea cu toata vigoarea a actualelor manipulari rusesti si a 

comportamentului imperial al Rusiei lui Putin. Aceasta trebuie obligata sa-si 

respecte angajamentul luat la Istambul, in 1999 si reiterat in mai multe randuri si sa-

si retraga trupele din Transnistria. Moldovenismul nu este dealtfel decat o forma mai 

subtila a rusificarii.  

 

Dar lucrul cel mai important ramane sustinerea integrarii Moldovei in Uniunea 

Europeana. Moldova trebuie ajutata sa progreseze pe calea constructiei unui stat 

bazat pe aceleasi mari valori de libertate, democratie, justitie, solidaritate pe care se 

bazeaza si constructia Uniunii Europene. Este de dorit ca ea sa avanseze cat mai 

repede pe calea indeplinirii criterilor care sa-i permita sa acceada la statutul de tara 

candidata la integrarea in UE. Ultimele evolutii legate de aceasta prioritate sunt 

incurajatoare. Victoria recenta a Aliantei pentru Integrarea Europeana si alegerea 

noului presedinte al Moldovei, dupa o criza care a durat aproape 2 ani, sunt 

purtatoare de speranta. Cum pozitiva este intarirea relatilor cu UE : participarea 

Moldovei la Acordul de Liber Schimb Centru – European, Acordul special de 

cooperare cu UE, etc.  

 

Romania, membra a UE, constituie un atu si un ajutor important pentru Moldova. 

Acquis-ul comunitar exista deja in limba romana. « Romania va ajuta Republica 

Moldova in procesul integrarii europene » a afirmat, acum cateva zile, Primul 

Ministru V. Ponta si aceasta atitudine nu este recenta. Deja in 1998, in vizita oficiala 

pe care am facut-o la Chisinau, in calitate de ministru al integrarii europene, am 

oferit interlocutorilor mei toata asistenta pe care o putea acorda ministerul pe care il 

conduceam. 

 

Republica Moldova trebuie insa sa renunte la ambiguitati : nu poti fi membra in 

acelasi timp in CSI (Comunitatea Statelor Independente) dominata de Rusia si in UE 

(Uniunea Europeana). Ea trebuie sa aleaga stiind ca integrarea in UE inseamna 

implicit un mare pas inainte in reunificarea spatiului cultural romanesc.  

 

Nu voi incheia aceast cuvant introductiv fara sa amintesc de faptul ca teritorii care 

sunt parte integranta ale principatului Moldovei : nordul Bucovinei, tinutul Hertei si 

sudul Basarabiei (Basarabia istorica cunoscuta si sub numele de Buceag) se gasesc 

astazi in afara granitelor Romaniei sau Moldovei. Romanii din aceste teritorii au 

cunoscut aceleasi vitregii ale soartei (unii dintre ei incepand numai cu 1940), ca si 

fratii lor din Republica Moldova. Ei sunt astazi cei mai amenintati cu pierderea 

identitatii si de aceea solidaritatea noastra, in ceea ce-i priveste, trebuie sa se 

exprime, sa se manifeste cu toata determinarea.   

 


