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STATUTUL POPULAŢIEI GRECEŞTI DIN BASARABIA
ÎN PRIMELE DECENII DUPĂ ANEXARE
(1812-1828)
Valeriu HARABARA
Universitatea de Stat din Moldova
În primele decenii după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, etnicii greci s-au bucurat de un statut privilegiat pe acest
teritoriu. Statutul de etnie privilegiată a fost confirmat de ,,Regulamentul privind instituirea administraţiei provizorii a
Basarabiei din 1812” şi de ,,Regulamentul organizării administrative a regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818” – documente
care ofereau Basarabiei o autonomie limitată şi provizorie în cadrul Imperiului şi păstrau privilegiile obţinute de greci în
perioada anterioară. Aplicarea Regulamentului cu privire la comerţul cu Basarabia din 17 februarie 1825 şi, începând cu
anul 1831, a Regulamentului ghildelor, a stimulat prezenţa elementelor alogene, printre care şi a celor greceşti în viaţa
economică a Basarabiei. Statutul privilegiat al grecilor a fost determinat şi de interesele geopolitice ale Imperiului Rus
în Sud-Estul Europei, prin folosirea comunităţii greceşti ca un instrument în promovarea politicii sale în Balcani.
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GREEK POPULATION STATUS IN BESSARABIA IN THE FIRST DECADES
AFTER ANNEXATION (1812-1828)
In the first decades after the annexation of Bessarabia to the Russian Empire, the Greek ethnic groups enjoyed a
privileged status on this territory. The privileged ethnic status was confirmed by the "Regulation regarding the establishment
of the provisional administration of Bessarabia in 1812" and the "Regulation of the administrative organization of Bessarabia from April 29, 1818". The documents gave Bessarabia limited and provisional autonomy within the Empire and
kept the privileges obtained by the Greeks in the previous period. The application of the “Regulations on Trade with Bessarabia of February 17, 1825” and the “Guild Regulations of 1824” stimulated the presence of allogeneic elements, including
the Greek one in the economic life of Bessarabia. The privileged status of the Greeks was also determined by the geopolitical interests of the Russian Empire in the South-Eastern Europe, by using the Greek community as a tool in promoting
its policy in the Balkans.
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