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R. Moldova, stat apãrut pe harta lumii cu puþinã vreme în urmã (27 iunie
1991 este Ziua Independenþei), s-a remarcat mai degrabã în ochii Europei prin
exodul cetãþenilor sãi de la 1990 încoace. Aceastã masã de cetãþeni — una dintre
cele mai numeroase din Europa — este definitã acum la Chiºinãu ca o „dias-
porã“.

Cine sunt ei, câþi sunt, de ce au plecat, ce au lãsat în urma lor spre îmbogãþi-
rea patrimoniului valorilor autohtone?Aceastea sunt întrebãrile care pot clarifica
dacã existã realmente o „diasporã moldoveneascã“ ºi cu ce se deosebeºte ea de
celelalte similare. Principala problemã care apare atunci când vorbim despre o
„diasporã moldoveneascã“ este cã se ºtie foarte puþin despre ce înseamnã, când
a „început“, din cine e compusã ºi, mai ales, care este legãtura ei cu „diaspora
româneascã“.

Ocupaþia sovieticã ºi diaspora basarabeanã

Nouã, românilor, istoria nu ne-a fost favorabilã întotdeauna. Dimpotrivã. De-
a lungul vremurilor, mulþi români, inclusiv cei basarabeni au fost nevoiþi sã plece
ºi sã devinã diaspora, din cauze dintre cele mai diverse, politice ºi geopolitice,
economice ºi sociale, spirituale sau religioase.

Mulþi dintre cei din teritoriul dintre Prut ºi Nistru au plecat înainte de ocupa-
þia sovieticã. Nume precum Anton Crihan (artizan între artizanii Unirii de la
1918), Leon Donici (prozator, publicist, dramaturg ºi actor plecat în 1924 la
Paris ºi fondator al organizaþiei „Cercul Basarabenilor“), sau Sergiu Grossu
(poet, publicist ºi activist pe tãrâmul culturii româneºti), profesorul istoric ªtefan
Ciobanu (membru titular al Academiei Române), au fost printre primii care au
conturat specificul diasporei basarabene. Aceste nume memorabile sunt cele
care, dupã ce au fãcut un periplu prin lume, neputând reveni acasã, în Basarabia,
s-au întors tot acasã, dar în dreapta Prutului, unde ºi-au gãsit locul prielnic pen-
tru liniºtea ºi împlinirea operelor lor.

Drama exilaþilor din diaspora de pânã la 1940 arãta cert cã ei sunt pãstrãtorii
idealului românesc, în diverse forme. Ei fac parte din categoria care se auto-
exileazã, mai ales din motive politice. Sunt însã cei pentru care dacã lucrurile la
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ei acasã nu merg bine, nu pot sta deoparte, trebuie sã se implice fie ºi de la dis-
tanþã. E ºi firesc sã fie aºa.

O întreagã pleiadã de intelectuali români au venit însã din Basarabia în Ro-
mânia dupã ocupaþia sovieticã din 1940. Familia Baconschi, de exemplu, al cãrui
descendent, Teodor Baconschi, este astãzi ministrul român de Externe este unul
dintre cazuri. Pentru alþii, care nu s-au stabilit în partea dreaptã a Prutului, Ro-
mânia a fost mai mult o punte spre Occident. Exemple pot fi gãsite chiar printre
contemporanii noºtri. Nume precum binecunoscutul poet, dramaturg ºi eseist
Nicolae Lupan, sau academicul lingvist Eugen Coºeriu, ori scriitorul Paul Goma, toþi
stabiliþi la Paris, au contribuit esenþial la ceea ce numim culturã românã ºi europeanã.

Eugen Coºeriu, reper al diasporei basarabene, este cel care s-a implicat în pro-
blemele cuturale ºi ale identitãþii româneºti la cel mai înalt nivel. Este cel care a
declarat de nenumãrate ori de la tribune academice ºi oficiale, atât în Occident,
la Bucureºti, cât ºi la Chiºinãu cã: „A promova sub orice formã o limbã «moldo-
veneascã» deosebitã de limba românã este, din punct de vedere strict lingvistic,
ori o greºealã naivã, ori o fraudã ºtiinþificã; din punct de vedere istoric ºi practic
e o absurditate ºi o utopie; ºi din punct de vedere politic e o anulare a identitãþii
etnice ºi culturale a unui popor ºi, deci, un act de genocid etnico-cultural“. Paul
Goma este încã un alt exemplu notoriu; român basarabean refugiat la Paris ºi
care a afirmat clar ºi sigur cã nu revine la Chiºinãu pânã când „comunismul nu
va fi eradicat din rãdãcinã“. Nicolae Lupan, un alt nume de referinþã expluzat din
Basarabia ºi stabilit în Belgia, creator al Asociaþiei „Pro Basarabia ºi Bucovina“
a devenit ºi el tribun al luptei pentru idealul românitãþii.

Diaspora basarabeanã mai are un specific. Cei plecaþi dupã 1940 s-au expri-
mat atât în Apus cât ºi în Rãsãrit. Exemple pot fi cazul a doi mari oameni iluºtri:
cel al neasemuitului regizor Emil Loteanu, al cãrui talent a fost pe deplin apre-
ciat ºi la Moscova ºi cel al lui Eugen Grebenicov, omul care prin forþa minþii lui
a calculat forþa scutului termic al navelor ruseºti ºi al cãrui nume îl poartã astãzi
o constelaþie.

ªi dacã la Moscova unii au ajuns artiºti sau oameni de ºtiinþã unionali, totuºi
existã diverse polemici pe marginea acestor ascensiuni. Sunt voci care susþin cã
ruºii i-ar fi plasat practic pe cei plecaþi ca într-o rezervaþie ºi i-au transformat în
maºini care sã le fie de folos. Dar chiar ºi în aceastã puþin posibilã ecuaþie existã
o parte bunã a lucrurilor. Avantajul este cã cei care constituiau diaspora basara-
beanã au fost percepuþi aproape întotdeauna ca fiind români, chiar ºi în Siberia,
indiferent cã veneau din Republica Moldova.

Schimbarea de dupã ’90 sau diaspora statului R. Moldova

Dupã 1990, odatã cu apariþia pe hartã a noului stat R. Moldova, situaþia se
schimbã. Deºi ar fi trebuit sã meargã în România sau în Occident în cãlãtorii
turistice sau de afaceri importante ºi substanþiale, mulþi cetãþeni ai R. Moldova
merg de nevoie. E drept cã suntem la început de mileniu trei ºi lucrurile trebuie
vãzute în mai mare complexitate; e firesc ca lumea sã se diversifice, dar ºi sã se
unifice. De la ’90 încoace însã, „diaspora moldoveneascã“ s-a lãrgit vizibil, mai
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mult de nevoie. Pe lista celor plecaþi au început sã intre tot mai mulþi basarabeni
din diferite categorii sociale. Migrarea masivã a celor peste un milion de cetãþeni
a fãcut ca astãzi „diaspora moldoveneascã“ sã fie tot mai rãspânditã. Problemele
economice grave din ultimele decenii a sporit diaspora substanþial.

Actuala diasporã se poate împãrþi în câteva categorii, inegale cantitativ sau
calitativ: românii / moldovenii din România, românii / moldovenii din Rusia (cei
care s-au adãugat celor deportaþi sau urmaºilor acestora), românii / moldovenii
din Occident. Înainte de a le discuta pe fiecare în parte, sã abordãm problema ºi
din punct de vedere teoretic.

Definirea diasporei depinde de definirea statului

Sunt puþine studii ºi articole teoretice asupra acestei probleme. Cercetãtorul
ºtiinþific de la Bucureºti, Dan Dungaciu identificã în lucrarea „Cine suntem noi“
(Editura Cartier, 2009) problema principalã a diasporei R. Moldova în modul de
definire a identitãþii R. Moldova ca atare: sau moldovenist sau polietnicist. „Dacã,
de pildã, discursul asumat ar fi cel moldovenist, toatã armãtura instituþionalã
(programe TV, publicaþii, finanþarea unor manifestãri culturale, susþinerea prin bi-
sericã) trebuie orientatã în acord cu acest deziderat «etnic»: limbã, istorie, repere
etno-identitare“. În acest caz, consecinþele ar fi urmãtoarele: „Prima: rãmânerea
pe dinafarã a cetãþenilor din R. Moldova de alte extracþii etnice, vorbitori de lim-
bã rusã în general. Pentru ei nu ar exista politici de susþinere etno-identitarã, cãci
cele generate de discursul moldovenist-etnicist-istoricist nu îi ating“.

ªi a doua consecinþã identificatã de cãtre prof. univ. Dan Dungaciu: suprapu-
nerea diasporei din R. Moldova cu cea româneascã, „cãci reperele etno-identi-
tare sunt, practic, identice, inclusiv limba, iar biserica spre care statul R. Moldova
ar putea sã îºi orienteze cetãþenii în acest caz ar fi cea… româneascã, adicã Mi-
tropolia Basarabiei ºi Biserica Ortodoxã Românã, cãci un asemenea discurs nu
ar putea, riguros vorbind, sã orienteze cetãþeanul R. Moldova spre o bisericã de
cu totul altã identitate etno-lingvisticã, respectiv cea rusã de care þine ºi Mitro-
polia Moldovei (cazul cetãþenilor moldoveni din Italia este emblematic din acest
punct de vedere)“.

Dan Dungaciu susþine cã, în cazul unui „discurs polietnic ºi multicultural
asumat la Chiºinãu“, instituþiile statului trebuie sã lucreze în exterior cu aceeaºi
platformã polietnicã, „respectiv, sã aibã drept þintã toatã gama etnicã de cetãþeni
aflaþi în afara frontierelor R. Moldova ºi sã îºi calibreze programul în consecinþã“.

Basarabenii din România

Revenind la categoriile anunþate, prima pe care trebuie sã o avem în vedere
este compusã din cei care pleacã din spaþiul R. Moldova ºi se mutã în România.
Sunt din ce în ce mai mulþi ºi din ce în ce mai cunoscuþi. În unul din numerele
sale, revista VIP Magazin de la Chiºinãu le-a dedicat un articol amplu ºi ne-a
fãcut cunoºtinþã cu unii dintre ei. Sunt peste 11 nume noi de basarabeni recent
realizaþi peste Prut, pe lângã cele pe care le cunoaºtem deja — Anastasia Laza-
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riuc, „Planeta Moldova“, Arsenie Toderaº, Anna Lesko, fraþii Vaculovschi, Tania
Popa (actriþã la Teatrul Naþional din Bucureºti), Tina Geru (interpretã), Petricã
Ciobanu (actor), Victoria Bucun (coregrafã), Veceslav Ciuhrii (director „Insect-
Farm“), Nicolae Petrov (preºedinte „CarpatAir“) (Text de Rodica Trofimov, VIP
Magazin, aprilie 2008).

Este de aºteptat ca aceastã categorie sã creascã, sã se remarce tot mai mult,
sã devinã mai vizibilã ºi mai atractivã pentru cei care trãiesc în R. Moldova. În
ce mãsurã aceastã categorie se poate defini ca „diasporã moldoveneascã“ este
greu de spus, mai ales cã nu face distincþiile între „român“ ºi „moldovean“ decât
geografic, în nici un caz în termeni etnici.

Moldovenii din Rusia ºi fosta URSS

Situaþia românilor/moldovenilor din fostul spaþiu al URSS se prezintã într-un
fel anume. La recensãmântul din 2002 din Federaþia Rusã, aproximativ „178.000
de cetãþeni ruºi s-au declarat „români“, „moldoveni“ sau „volohi“ (acestora li se
mai adaugã peste 250 de mii de cetãþeni moldoveni, aflaþi la muncã, mulþi dintre
ei împreunã cu copiii, în Federaþia Rusã, dintre care mai mult de jumãtate se aflã
în oraºul ºi regiunea Moscova). Cu toate acestea, este de semnalat cã în Rusia nu
existã nicio instituþie de învãþãmânt sau culturalã în limba românã cu finanþare
de la bugetul de stat al Federaþiei Ruse.

Rezultatele guvernului comunist de la Chiºinãu (2001-2009) pe aceastã di-
recþie nu au fost deloc notabile. Gheorghe Tihenchi, vicepreºedintele Asociaþiei
„Moldova“ de la Moscova, declara, citat de BBC (mai 2006, realizator Corneliu
Rusnac), cã acel program guvernamental de susþinere a diasporei nu are ºanse de
reuºitã din cauzã cã legãturile dintre basarabenii din Rusia ºi autoritãþile de la
Chiºinãu, spune Tihenchi, existau mai mult la nivel de declaraþii decât în reali-
tate: „Practic nu-i nicio susþinere. Singura susþinere, ºi aceea prea micã, este cã,
pe lângã o ºcoalã din Moscova, funcþioneazã cursuri de limbã numitã moldove-
neascã, limbã românã. Se mai organizeazã diferite acþiuni culturale, dar în ulti-
mul timp mai puþin, fiindcã, din pãcate, nu prea dispunem de posibilitãþi mate-
riale care ne-ar permite sã fim mai activi“.

Problema este cã, dupã cum se remarcã ºi în reportajul BBC, în unele situaþii
este imposibil de diferenþiat între diaspora „moldoveneascã“ ºi cea „româneas-
cã“, deoarece o bunã parte dintre basarabenii din diasporã se considerã români.
De aici ºi concluzia logicã: „Responsabilitatea pentru aceastã situaþie le revine,
în egalã mãsurã, atât autoritãþilor de la Chiºinãu, cât ºi celor de la Bucureºti“.

Acest lucru este confirmat ºi de Gheorghe Tihenchi, care spune cã la Mos-
cova existã câteva organizaþii ale basarabenilor, dintre care una se numeºte „Aso-
ciaþia de culturã româno-rusã“.

Moldovenii din Occident

În prezent, aproximativ un sfert din populaþia aptã de muncã din Moldova se
aflã peste hotare, aratã studiul „O analizã a legãturilor existente între comunitã-
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þile moldoveneºti de peste hotare ºi patria lor“ (OIM, mai 2007). O bunã parte
dintre aceºtia muncesc în Occident (Italia, Spania, Portugalia etc.), iar relaþia lor
cu statul R. Moldova este extrem de firavã. Rolul lor pare sã fie doar de furnizori
de remitenþe pentru membrii familiilor lor. Dupã cum atestã ºi raportul citat,
„aceasta este mai degrabã o legãturã directã cu familia decât cu o identitate co-
lectivã mai mare“. Un moldovean aflat în Italia menþiona: „Diaspora este ceva
inventat la Chiºinãu din cauza veniturilor pe care le oferim þãrii, dar ºi pentru
anumite motive politice, cum ar fi dorinþa de a obþine mai multe voturi“.

Se poate constata cã existã o rupturã cu locurile de unde au plecat. Cei aflaþi
în afarã au prea puþinã informaþie despre situaþia din Republicã. În Italia, spre
exemplu, sunt disponibile astfel de emisiuni de ºtiri prin satelit, canale din Rusia,
Ucraina ºi prea puþine din Moldova.

Ce sunt ei, de fapt? Între R. Moldova ºi Occident

Moldovenii se intereseazã puþin de situaþia politicã din þarã, deºi o excepþie
semnificativã au fost alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 când s-a se-
sizat o relativã mobilizare. Intervievaþi, când vine vorba despre ceva legat de
asta, dau a lehamite din mânã ºi nu mai sperã. Pentru ei viaþa politicã de la Chiºi-
nãu, cu tot cu alianþele ei înfiripate în culise, înainte de campaniile electorale,
sau „progresul“ economic (care se face tot din remitenþele trimise de ei) contea-
zã mai puþin. Ei ºtiu un lucru: trebuie sã munceascã ºi sã trimitã bani pentru cei
de acasã.

Deºi stau în Occident, nu sunt integraþi în acele societãþi ºi dacã vorbeºti cu
ei realizezi cã, de fapt, nu sunt nici aici, nici acolo. Sunt altceva! Ceva ce nici ei
nu conºtientizeazã, se pare. Pentru ei este însã greu sã se integreze în societatea
de acolo. De obicei, timoraþi ºi de necunoaºterea limbii, moldovenii preferã sã
stea izolaþi, în comunitãþi mici ºi dispersate, care nu fac decât sã le aminteascã
de unde au pornit. Examenul integrãrii e din ce în ce mai greu de trecut, iar cei
care reuºesc sunt puþini.

Nici cei din R. Moldova nu prea ºtiu ce se întâmplã cu cei plecaþi. Iatã ce
spunea un alt migrant în Italia: „Mulþi oameni din Moldova nu-ºi imagineazã ce
viaþã grea avem noi aici; când ei se gândesc la noi, presupun cã din moment ce
lucrãm aici, peste hotare, trebuie sã fim bine dotaþi financiar ºi nu avem deloc
probleme. Nu vorbesc doar despre politcieni — care nu ºtiu ºi nici nu vor sã ºtie
— dar despre moldovenii de rând, ca ºi noi“.

Problema principalã din punctul de vedere al subiectului pe care îl discutãm
aici este urmãtoarea: în cadrul aceluiaºi studiu realizat de OIM gãsim remarca
unui medic din Bologna (Italia), care a avut ca pacienþi mai mulþi migranþi. El
spune: „Moldovenii deseori se prezintã ca fiind români, deoarece foarte puþini
(italieni) ºtiu unde se aflã Moldova“. ªi opinia lui nu este deloc singularã. O zia-
ristã de la Chiºinãu a plecat în urmã cu trei ani în Canada cu soþul ºi fiica în
vârstã de câteva luni: „Mi-am pãrãsit þara, familia, prietenii, serviciul ºi am
adoptat un nou stil de viaþã. Am ales Canada din motive lesne de înþeles. Aceastã
þarã, care se aflã la mii de kilometri de Chiºinãu, îmi oferã stabilitate, siguranþã
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ºi încredere în ziua de mâine. Am fugit de comunism, de sãrãcie, de clanul Vo-
ronin care guverna totul în þarã. Am fugit de hoþie ºi corupþie. Din primele sãp-
tãmâni am înþeles cã în Canada nu curg râuri de lapte ºi miere. Câteva zile mai
târziu am ajuns sã asist la o slujbã religioasã la biserica ortodoxã româneascã
«Sfântul Ilie». Întâmplarea a fãcut sã dau peste oameni cu sufletul mare, printre
care zeci de cetãþeni români binevoitori ºi gata sã mã ajute oricând, necondi-
þionat. Am fost surprinsã cã m-au ajutat aºa de mult, eu fiind din Republica
Moldova, unde tot timpul s-a creat stereotipul cã românii vor sã ne cucereascã ºi
sã ne conducã dupã bunul lor plac. Pe oamenii aceºtia i-am întâlnit fie în scara
blocului, la cursurile de englezã, la serviciu sau pur ºi simplu pe stradã. Dar fie-
care m-a ajutat cu ce a putut. Cineva mi-a dat un sfat bun, altul mi-a dat mobilier
pentru noua mea casã, iar un al treilea i-a recomandat soþului, pentru început, un
job. Ba mai mult, s-a gãsit cineva care mi-a dat chiar o maºinã de spãlat. ªi
asta… pe gratis!“

Acum ziarista se gândeºte sã revinã în... România, iar pentru asta a determi-
nat-o o experienþã. Mergând la o universitate pentru a susþine masterul ºi vãzând
cã nimeni nu ºtie unde se aflã Republica Moldova a decis sã „redevinã româncã“
sub toate aspectele. Din ziua în care a fost întrebatã pentru a una mie oarã
„Where is it Republic of Moldova?“ a decis sã spunã cã este din România ºi
punctum.

Observãm aºadar ºi din cazurile prezentate mai sus aceeaºi problemã a auto-
identificãrii cetãþenilor R. Moldova ºi a slabei legãturi cu proiectele de tip mol-
dovenist impuse de la centru mai cu seamã pe vremea regimului comunist.

„Diaspora moldoveneascã“ sub semnul întrebãrii

Nu existã deocamdatã o dezbatere publicã pe marginea aceastei teme, deºi
este de la an la an tot mai necesarã. Dupã cum s-a remarcat pânã acum, proble-
mele diasporei moldoveneºti sunt în primul rând problemele statului R. Moldova.
În acest context, tindem sã credem cã fãrã o clarificare a acestei problematici
complexe în R. Moldova nu se va putea obþine prea uºor o clarificare a locului
ºi rolului „diasporei Republicii Moldova“.
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