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Simpozionul internaţional „Politica Marilor Puteri în Balcani
şi Europa Centrală”,
Chișinău, 10-13 octombrie 2013

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra Istoria Românilor prin proiectul instituţional „Ţara Moldovei între Occident
şi Orient”, în colaborare cu Institutul de Istorie al AŞM şi Societatea
Ştiinţifică de Bulgaristică din Republica Moldova, a organizat, în perioada 10-13 octombrie 2013, la Chişinău, Simpozionul Internaţional
„Politica Marilor Puteri în Balcani și Europa Centrală”.
În cadrul şedinţelor Simpozionului, la care au participat cca 60 de savanţi din Bulgaria, Italia, România, Rusia, Ucraina şi Republica Moldova, au fost prezentate comunicări ştiinţifice privind conjunctura
politică internaţională a regiunii dintre Prut și Nistru în diferitele sale
ipostaze: Ţara Moldovei, Basarabia, RSSM şi Republica Moldova.
Aceasta a permis înaintarea unor propuneri referitoare la vectorul politic al Republicii Moldova la etapa actuală.
Lucrările simpozionului s-au desfăşurat în trei secţiuni. În prima secţiune au fost ținute comunicări despre epoca medievală. S-au discutat
probleme referitoare la presiunea politico-militară a marilor puteri
vecine – Regatul Ungariei, Regatul Poloniei, Imperiul Habsburgic şi
Imperiul Otoman – asupra Ţării Moldovei. În confruntările cu marile
puteri, domnii moldoveni au fost nevoiţi să se conformeze evoluţiei
situaţiei politice, ca să asigure interesele vitale ale ţării lor. De asemenea, cercetătorii au prezentat noi date privind politica confesională
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în Ţara Moldovei, noi date privind situaţia Belorusiei şi Ucrainei în
componenţa Marelui Ducat al Lituaniei.
Secţiunea a doua a avut ca tematică politica marilor puteri în sec. XIX
– începutul sec. XX, în special a Imperiului Rus, în Basarabia. S-a discutat evoluţia demografică a populaţiei basarabene în timpul Imperiului Rus, s-au elucidat formele de rezistenţă a populaţiei autohtone
faţă de politica de rusificare şi asimilare. Au fost formulate noi viziuni
privind reanimarea vieţii cultural-spirituale în Basarabia, privind interesele economice ale Imperiului Rus în Principatul Moldova în primul sfert al sec. XIX.
A treia secţiune a fost dedicată epocii contemporane. Cercetările în
baza materialelor din arhive au introdus în circuitul ştiinţific noi înterpretări ale unor aspecte ale totalitarismului în RSS Moldovenească, inclusiv în perioada stalinistă, ale evoluţiei relaţiei statului sovietic
cu Biserica Ortodoxă şi enoriaşii săi. Alte subiecte discutate: URSS în
Balcani; Tratatul Uniunii Sovietice; acordurile Comunităţii Statelor
Independente etc.
Comunicările prezentate la simpozion au fost incluse în culegerea
„Politica Marilor Puteri în Balcani și Europa Centrală”, publicată la
finele anului 2013.
Maria Moraru
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