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„Indiferent de deciziile pe care administraþia Obama le va lua în urmãtoarele luni, (...)
schimbarea pozitivã în relaþiile noastre cu Statele Unite va fi spre folosul politicii regio-
nale, în special al spaþiului euro-atlantic“

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov

„Bine, frate, revuluþie ca revuluþie, da’nu-þi spusei cã nu-i voie de la poliþie sã dai focuri
în oraº?“

Caragiale — „Conu Leonida faþã cu reacþiunea“

S-a spus de nenumãrate ori cã grila principalã prin care trebuie developate
orice evenimente de la Chiºinãu trebuie sã fie geopoliticã. Însã nu doar motiva-
þiile sau consecinþele trebuie cercetate la acest nivel, ci ºi posibilele evoluþii. De
aceea trebuie sã revenim mereu la ea.

Actuala crizã de la marginea spaþiului euro-atlantic a devenit o veritabilã
hârtie de turnesol pentru diverse atitudini, viziuni sau proiecte politice regionale.
Suntem într-un punct mort. Unul în care intenþiile, dar, mai ales, eºecurile tre-
buie contabilizate. Sã încercãm sã facem asta — cu ochii, totuºi, la viitor.

Primul ambasador al UE persona non grata

Evoluþiile de la Chiºinãu sunt acum cunoscute, iar resorturile încep sã se lim-
pezeascã. Tocmai de aceea, unii s-au grãbit sã arate cu degetul „vinovaþii“. Dacã
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la început preºedintele Voronin a vorbit despre „fascism“, „pogrom“ ºi „forþe
externe“, era firesc sã revinã cu identificãri explicite. ªi a revenit: vinovatul prin-
cipal este — cum altfel? — România.

Ce a urmat este fãrã precedent. Republica Moldova impune vize pentru cetã-
þenii români, deºi, la sfârºitul anului 2007, Comisia Europeanã ºi Chiºinãul au
semnat un acord care prevede facilitarea regimului vizelor în spaþiul UE pentru
cetãþenii moldoveni, prin acest document Chiºinãul obligându-se sã ridice regi-
mul vizelor pentru toate statele comunitare, inclusiv pentru România. Mai mult,
Republica Moldova, stat vecin ºi cu aspiraþii europene, expulzeazã pe ºeful unei
misiuni diplomatice europene ºi ministrul-consilier al Ambasadei, diplomaþii ro-
mânii fiind declaraþi personae non gratae.

Este primul caz de acest gen din istoria Uniunii.

Cum se traduce în rusã acuzaþia la adresa României?

Moscova flancheazã toate gesturile ºi declaraþiile Chiºinãului cu mesaje apro-
batoare ºi, concomitent, cu aluzii nu dintre cele mai fine, care trec dincolo de
acuze la adresa Bucureºtiului. Cãci, pentru Moscova, România nu este numai
România! Chiar dacã ministrul de externe Lavrov nu a fãcut referiri explicite la
vreo implicare a unor forþe strãine în Republica Moldova, Duma ruseascã a dis-
cutat o asemenea variantã. Iar ºeful Comisiei pentru CSI, Aleksei Ostrovsky, a
fãcut o legãturã directã între serviciile secrete româneºti, cele americane ºi mani-
festaþiile de la Chiºinãu, afirmând cã Vestul vrea „sã producã schimbãri, astfel
încât Republica Moldova sã se alãture alianþei euro-atlantice“. ªi nu e singurul.
Leonid Graci, liderul din Crimeea al Partidului Comunist din Ucraina, a declarat
cã în spatele organizãrii revoltelor în Chiºinãu stau SUA, „presând metodic
Rusia în spaþiul postsovietic“, iar politologul rus Aleksandr Dughin a vorbit ºi el
în Komsomolskaya Pravda despre faptul cã „în Republica Moldova se întâmplã
revoluþia portocalie, planificatã de administraþia preºedintelui SUA, Barack
Obama“. Vocala Natalia Vitrenko, liderul Partidului Socialist Progresiv din
Ucraina, prorus, a spus ºi ea, explicit, cã în spatele revoltelor din Chiºinãu stau
„Statele Unite ºi NATO“.

Invocarea Americii ºi NATO alãturi de România este crucialã aici. Semn clar
cã la Moscova, sau în cercurile ei de influenþã, cineva gândeºte ºi prioritar aceºti
termeni — chiar dacã o spun doar unii. Miza Chiºinãului este cititã tot în termeni
de Rãzboi Rece. De aici sprijinul frãþesc pentru „regimul Voronin“, exprimat
deja de Lavrov: „Lozincile ºi drapelurile care ieri ºi alaltãieri au fost desfãºurate
la Chiºinãu ne-au alarmat foarte tare. Ele demonstreazã clar cã manifestanþii, de
fapt vandali, erau obsedaþi de ideea distrugerii statalitãþii moldoveneºti“. Decla-
raþia ministrului rus de externe a fost însoþitã — cum altfel? — de aluzii directe
la România.

O Rusie impetuoasã ca un Titanic sau hoþul care strigã hoþii!

Federaþia Rusã este astãzi pe val (cum era ºi Titanicul acum aproape 100 de
ani, tot prin aprilie, când a pornit în prima ºi ultima cãlãtorie). Moscova este sa-
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tisfãcutã de evoluþiile din Ucraina sau Georgia ºi simte cã deþine toate cãrþile în
ceea ce ea numeºte „vecinãtatea apropiatã“. De aceea nu tolereazã nici mãcar
semnele care i-ar putea sugera o „revoluþie coloratã“, precum Revoluþia Rozelor
din 2003, cea oranj din 2004 sau eºuata, un an mai târziu, Revoluþie Fucsie din
Azerbaidjan. Iar Republica Moldova trebuie þinutã sub control, cu orice mij-
loace: ºantaj, persuasiune, oferte de nerefuzat, destabilizare, descurajarea Occi-
dentului în regiune.

Inutil sã mai reluãm aici argumentele Moscovei pentru importanþa Republicii
Moldova. Încã din timpul rãzboiului din Transnistria devenise clar cã orice re-
laþie strânsã Bucureºti – Chiºinãu ar fi însemnat atragerea Republicii Moldova
în spaþiul euro-atlantic. Ceea ce trebuia ºi trebuie evitat cu orice preþ. Acesta este
principalul obiectiv al Moscovei. Un al doilea obiectiv este Ucraina, prinsã în
triunghiul Belarus – R. Moldova – Crimeea, pe care Rusia a nãzuit dintotdeauna
sã îl controleze. La toate acestea se mai adaugã, recent, un al treilea element. Pa-
radoxal, aparent, importanþa geopoliticã a Republicii Moldova (dar ºi a Belaru-
sului) creºte proporþional cu percepþia eºecului în cazul Ucrainei. Prea mare ºi
prea complicatã pentru a fi digeratã urgent de spaþiul euroatlantic, Ucraina
rãmâne importantã fãrã a mai putea fi o prioritate. De aici posibila schimbare de
perspectivã geopoliticã a Vestului, respectiv accentul pe cele douã state ca o
compensaþie de moment pentru cvasieºecul ucrainean. Ambele au proximitate
geograficã cu Vestul, dimensiuni digerabile ºi culturã compatibilã cu spaþiul
euroatlantic. Evident, Republica Moldova ar fi un candidat perfect într-o aseme-
nea strategie de absorbþie — faptul cã desovietizarea Rãsãritului a început cu
Germania de Est este un fapt incontestabil.

ªi Rusia ºtie asta, de aici obsesia ei de a se fixa în Chiºinãu mai repede decât
ar fi fãcut-o Occidentul. Care Occident, în acest caz, este identificat de fiecare
datã drept România (flancatã de SUA ºi NATO). Ceea ce se petrece astãzi la
Chiºinãu, dincolo de orice emoþii, este ocuparea ostentativã ºi explicitã de cãtre
Rusia a unui avanpost important într-o confruntare geopoliticã neostoitã.

Unde este America?

Poziþia SUA este astãzi timidã în acest spaþiu. Existã o serie de motive ca sã
explicãm — nu sã justificãm! — lentoarea euroatlanticã pe direcþia Est. (În acest
sens, nici prestaþia Washingtonului faþã de evenimentele de la Chiºinãu nu a ge-
nerat mare entuziasm.)

ªi totuºi, prima sãptãmânã a lunii aprilie, consideratã a fi cea mai importantã
de la sfârºitul Rãzboiului Rece încoace, lasã o portiþã de speranþã. Discuþiile
ruso-americane s-au purtat într-o atmosferã destinsã, dar nu s-au încheiat cu
rezultate concrete. Ruºii nu au acceptat presiuni asupra Iranului ºi programului
sãu nuclear în schimbul abandonãrii scutului antirachetã din Polonia ºi Cehia, iar
importanþa rutelor alternative de transport pentruAfganistan (prinAsia Centralã)
a fost minimalizatã de SUA. NATO a rãmas angajatã în susþinerea Ucrainei ºi a
Georgiei. În plus, recent, negociatoarea americanã avertiza cã discuþiile privi-
toare la tratatul de reducere a armelor strategice START ar putea dura mai mult
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decât este prevãzut ºi „nu trebuie sã ne grãbim spre linia de sosire doar ca sã
ajungem acolo“.

Ambiguitatea relaþiei SUA – Rusia este, deocamdatã, singurul lucru bun re-
lativ la ce se petrece în Chiºinãu. Miza aici — o repetãm — este oprirea frontie-
rei euroatlantice pe Prut ºi Rusia ºtie asta ºi acþioneazã în consecinþã.

America ºtie ºi ea. Mai trebuie sã ºi acþioneze. Dar...

Omisiuni deloc inocente

Cinismul s-a insinuat ºi în presã. S-a spus, cu temei, cã presa occidentalã nu
s-a sincronizat cu evenimentele de la Chiºinãu. În ultimele zile, însã, au început
sã aparã reportaje ºi comentarii din capitala Republicii Moldova, chit cã majori-
tatea cetãþenilor UE nu repereazã încã just poziþia pe hartã a tânãrului stat. Au
apãrut, fireºte, ºi evaluãrile experþilor internaþionali. Nu e cazul sã le inventariem
aici, semnalãm doar o nedumerire. De multe — prea multe ori — analiza dedi-
catã Republicii Moldova se cantoneazã într-un provincialism suspect. Tot ce s-a
petrecut în stânga Prutului este citit de unii comentatori, aproape exclusiv, cu o
grilã localã. Se vorbeºte despre crizã de generaþii, lipsã de consens politic, crizã
internã, se face chiar sociologia miºcãrilor de protest etc., etc. Dar despre even-
tualele semnificaþii geopolitice ale evenimentelor din Chiºinãu nu se rosteºte
nicio vorbã. ªi e greu de înþeles de ce. Comparaþi urmãtoarea situaþie: imaginaþi-
vã, de pildã, cã, înainte de alegerile prezidenþiale din România, preºedintele
român ar fi fost invitat, într-un interval de douã luni, de douã ori la Washington,
iar la Bucureºti ar fi venit, succesiv, „ministrul de externe“ ºi „ministrul econo-
miei“ americane. Toþi analiºtii ar fi fost cu siguranþã interesaþi de semnificaþiile
acestei relaþii intense ºi evident cã acest preambul ar fi contat enorm în evaluarea
contextului electoral ºi postelectoral.

Este exact ceea ce NU se întâmplã în cazul Republicii Moldova, deºi situaþia
aici nu e ipoteticã. În douã luni au fost consemnate patru vizite importante: la 2
februarie, preºedintele Voronin merge la Moscova — singurul ºef de stat din CSI
invitat la întronizarea noului patriarh rus; la 23 februarie, Serghei Lavrov, mi-
nistrul de externe al Rusiei, vine la Chiºinãu; la 2 martie, Voronin merge din nou
la Moscova unde semneazã, deºi promisese cã nu o face, un document în trei —
Rusia, Republica Moldova, Transnistria — în care mulþumeºte Rusiei ºi o con-
siderã garant de stabilitate; pe 25 martie vine la Chiºinãu ºi ministrul economiei
Federaþiei Ruse. Mai mult, taciturnul Serghei Lavrov a devenit extrem de vocal
dupã 5 aprilie, apostrofând Occidentul ºi dând „indicaþii preþioase“ României, fie
ºi voalat, despre ce ar trebui sã facã Bucureºtiul în relaþia cu Republica Moldova.

Chiar sã nu conteze aceste lucruri? Cãci, dacã preambulul preelectoral con-
teazã, atunci criza de la Chiºinãu nu s-a epuizat încã, deºi prea multã lume în-
toarce capul, discret, de la semnificaþiile ºi posibilele consecinþe geopolitice.

Caragiale versus Havel la Chiºinãu

Am vorbit pânã acum despre geopoliticã ºi Realpolitik. Cum se reflectã însã
pe teren situaþia ºi contextul evenimentelor din stânga Nistrului?
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A fãcut vâlvã, la vremea lui, eseul lui Vaclav Havel, „Puterea celor fãrã de
putere“, unde viitorul preºedinte vorbea, frumos, despre modul de a „trãi în ade-
vãr“ sau despre „fantoma care bântuie Europa de Est — adicã cea a disidenþei“.
Acest tip de atitudine, pe care cehul o detalia, ar fi fost decisivã în schimbãrile
din 1989-90. Asta era teza.

Cu siguranþã, nu toþi cei care au citit la vremea respectivã eseul lui Havel au
fost de acord cu autorul — dar aerul patetic, sentimental ºi triumfãtor se plia pe
o atmosferã de victorie anticomunistã, totuºi, optimistã. Ce te costa sã te declari,
un pic, naiv?

Imaginaþi-vã însã un tânãr basarabean citind, zilele acestea, eseul disidentului
ceh. Cu siguranþã reacþia ar fi alta ºi nimic din toleranþa lectorului anilor ’89-’90
nu ar mai exista. Cinismul cu care se confruntã „cei fãrã de putere“ de la Chiºi-
nãu pulverizeazã orice iluzie. Lumea „bunã“ a tãcut, perfid, pretextând Paºtele
catolic, schiul sau alte motivaþii din aceeaºi categorie.

Minciuna stã astãzi cu regele la masã. În realitate, în acest spaþiu, nu Havel
rãmâne reperul politologic — dacã o fi fost, cu adevãrat, vreodatã — ci... Cara-
giale. În nemuritoarea sa piesã — mai sus citatã — a fixat paradigma revoluþiilor
rãsãritene fãrã greº. „Revoluþiile“, atâtea câte sunt, trebuie sã aibã „voie de la
poliþie“ sau „sã fie anunþate la gazetã“. Altminteri sunt (doar) risipã de entu-
ziasm, puritate sau angajamente morale. Este ceea ce tinerii aceia curaþi ºi exas-
peraþi de la Chiºinãu au învãþat pe pielea lor. În Est, a fi „fãrã de putere“ în-
seamnã chiar sã nu ai putere. Aceastã lecþie le-a fost administratã basarabenilor
nu doar de Federaþia Rusã sau Vladimir Voronin, nu doar de Papuc (ministru de
interne) sau ªtirbu (ºeful Comisiei Electorale Centrale), dar — vai! — ºi de in-
stituþii regionale sau instanþe mondiale.

Eºecul Politicii de Vecinãtate

Evenimentele din stânga Prutului ºi modul în care au reacþionat autoritãþile ar
fi cazul sã aducã în discuþie sincerã ºi un alt eºec: cel al Politicii Europene de
Vecinãtate. Istoria ei este ºtiutã. La începutul anilor 2000 încep dezbaterile pen-
tru o asemenea iniþiativã, care, ulterior, se va concretiza prin negocierea Planului
de Acþiuni cu fiecare stat în parte. În cazul Republicii Moldova, lucrurile sunt ºi
mai complexe. În octombrie 2005, la Chiºinãu s-a inaugurat prezenþa Delegaþiei
Comisiei Europene, prilej cu care s-a semnat un memorandum privind lansarea
unei misiuni la frontiera UE (EUBAM). Tot în 2005 s-a adoptat Planul Bilateral
deAcþiuni RM–UE. Între timp a apãrut ºi un Centru Comun de Vize (la Ambasa-
da Ungariei), un reprezentant special al UE pentru Republica Moldova, ulterior
au fost acordate preferinþe comerciale autonome ºi s-a relaxat regimul de vize.

Unde suntem dupã patru ani de aplicare a acestor politici în regiunea esticã?
Câþi bani s-au cheltuit ºi cu ce efecte? Cu cât s-a democratizat acest spaþiu? Este
el mai aproape de valorile europene? A fost, pânã una-alta, eficace un asemenea
instrument?

Ce s-a petrecut la Chiºinãu a arãtat cã, mai degrabã, NU. Evoluþiile de acolo
— dar ºi cele din Ucraina sau Georgia — aratã cã implicarea UE în spaþiul estic

5 „PUTEREA CELOR FÃRÃ DE PUTERE“ LA CHIªINÃU 105



nu a mers direct proporþional cu democratizarea acestor spaþii. Desigur, nu
Bruxelles-ul în sine trebuie blamat pentru asta. Dar e clar cã undeva s-a greºit —
existã o carenþã de viziune — ºi cã poticnirea de pe Prut trebuie sã fie prilej de
reevaluãri.

Republica Moldova cade de pe harta europeanã

Au venit ºi reacþiile din diverse capitale sau instituþii europene. Timide, ma-
joritatea, sau cel puþin prudente când e vorba de a acuza sau sancþiona fãþiº Chi-
ºinãul. Faptul cã cei care conduc astãzi Republica Moldova au declanºat o
sarabandã a acþiunilor anti-România, implicit anti-Europa, ºi nimeni de la
Bruxelles — ca poziþie politicã unitarã — nu pare foarte deranjat de asta stâr-
neºte satisfacþii la Chiºinãu ºi zâmbete pe sub mustãþi. E o victorie a Chiºinãului
diplomatic — se grãbesc unii sã acrediteze.

Este însã o victorie à la Pyrrus! Încã o „victorie“ ca asta în bãtãlia euro-atlan-
ticã a Republicii Moldova ºi rãzboiul va fi pierdut definitiv! Cãci ceea ce nu pare
sã se înþeleagã la Chiºinãu este cã momentul de care trebuie sã te temi cel mai
tare în relaþia cu Europa este atunci când Bruxelles-ul NU te mai criticã! Atunci
când poþi sã faci, practic, tot ce vrei, fãrã sã fii pedepsit sau apostrofat, chiar dacã
e neconform cu norma ºi normalitatea europeanã. Atunci este semnul cã ochii
instituþiilor europene s-au întors, de fapt, de la tine. Cel puþin momentan. Tehnic
vorbind, asta înseamnã cã integrarea europeanã se amânã, cã ai cãzut de pe listã,
cã eºti trecut la rubrica „ºi alþii“ sau „deocamdatã, nu“. Ducând comparaþia mai
departe, Chiºinãul se plaseazã astãzi în ipostaza unui copil neastâmpãrat care se
joacã nestingherit în curte, se juleºte, se murdãreºte, îºi rupe hainele ºi înjurã.
Dar nimeni nu spune nimic. În definitiv, dacã nu e copilul tãu, de ce sã îþi pese?
Iar dacã puºtiul zvãpãiat nu iese din curte ºi nu ne deranjeazã la noi acasã, atunci
sã facã ce vrea...

Mai concret. Mãcinatã de propriile crize ºi neputinþe, Europa instituþionalã nu
doreºte sã intre în nicio bãtãlie majorã în numele vecinãtãþilor ei. Vrea stabili-
tate, nu extindere. Din aceastã perspectivã, Summit-ul Parteneriatului Estic (PE)
de la Praga este un veritabil test. Republica Moldova va fi, dupã toate aparenþele,
invitatã. Dar ce va reprezenta asta? O victorie a diplomaþiei de la Chiºinãu? Nu.
Dimpotrivã! Invitarea Chiºinãului în acest Parteneriat — alãturi de state (Belarus,
Armenia sau Azerbaidjan) ºi lideri pentru care democraþia este doar o vorbã
goalã (Alexander Lukashenko, Serzh Azati Sargsyan — a cãrui preºedinþie are
în cont zece persoane decedate — ºi Geidar Aliev — prin referendum mandatul
prezidenþial este fãrã limitã) este un semn limpede.

Republica Moldova este asimilatã, încã o datã, în cadrul acestui „pachet“ fãrã
ºanse pentru integrare. Un stat cu proximitate euro-atlanticã, latin, care vorbeºte
o limbã oficialã a UE cade acum de pe harta Europei ºi rãmâne în zona gri, a
stabilitãþii fãrã dezvoltare. Asta înseamnã, în realitate, invitaþia Chiºinãului la
Summit-ul de la 7 mai. Astãzi, Republica Moldova nu se va mai compara cu Ro-
mânia sau statele baltice, ci cu Belarusul, Armenia sau Azerbaidjanul.
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Ce e de fãcut? Cetãþenia ca mecanism de integrarea europeanã

În faþa acestei crase lipse de proiect faþã de Republica Moldova, poziþia
României, exprimatã prin discursul preºedintelui Bãsescu, este cea a „cetãþeniei
române“ în regim de urgenþã pentru basarabeni.

Ce înseamnã asta? Subiectul — trebuie sã o spunem din plecare — stã sub
semnul unor simple impresii, distorsiuni sau cliºee. Totuºi, peisajul este incon-
testabil mai complex ºi desfide simplificãri. Doar un exemplu, din multele care
stau la îndemânã ºi care aratã cât de plinã de cliºee este percepþia noastrã faþã de
asumãrile identitare din Republica Moldova. În cadrul „Barometrului de Opinie
Publicã – noiembrie 2007“ (IMAS – IPP), fiind întrebaþi care este principalul
motiv pentru care intenþioneazã sã obþinã sau deja au obþinut cetãþenia românã,
48,5 la sutã din respondenþi au rãspuns cã au nevoie de cetãþenie pentru a se
deplasa liber în România, 32 la sutã — pentru cã se simt români, 10,2 la sutã
— pentru a se putea deplasa liber în UE ºi doar 7,0 la sutã — pentru a pleca
sã munceascã peste hotare.

Asta spun cifrele. Problema este urmãtoarea: de ce percepþia publicã este
astãzi dominatã de ideea cã basarabenii vor cetãþenia (doar) pentru a pleca în
Occident? Pe ce se bazeazã aceastã idee? Cã existã o asemenea opþiune este evi-
dent. Dar cã ea este unicã sau chiar dominantã, nu. În esenþã, chestiunea acor-
dãrii cetãþeniei nu este încorsetatã de niciun acquis communautaire (dupã cum
aratã ºi recenta decizie a Franþei de a modifica procedurile de acordare a cetãþe-
niei, pentru a reduce termenele). De aceea este nevoie ca mãsura sã fie bine ºi
convingãtor argumentatã. Iar pentru un mesaj coerent al Bucureºtiului ºi o per-
cepþie corectã la nivelul instituþiilor euro-atlantice, problema cetãþeniei române
trebuie pusã pe trei paliere.

Trei cliºee faþã de chestiunea cetãþeniei române

Primul cliºeu legat de acordarea cetãþeniei este naþionalizarea excesivã a
acestui gest. Problematica acordãrii cetãþeniei române pentru cetãþenii Republi-
cii Moldova trebuie pusã — la Bucureºti, la Chiºinãu sau la Bruxelles — în con-
textul europenizãrii Republicii Moldova, ca soluþie eficientã pentru obþinerea
acestui obiectiv. Fãrã sã fie singura soluþie pentru europenizarea Republicii
Moldova, cetãþenia românã este indiscutabil parte a soluþiei. Acordarea cetãþe-
niei române, implicit europene, va induce o dinamicã în interiorul societãþii din
Republica Moldova care, din pãcate, acum nu existã. ªi nu se vede deocamdatã
de unde ar apãrea ea. E vorba despre acel factor dinamizator care miºcã socie-
tatea sau genereazã o tensiune pozitivã în interiorul ei. Acel factor lipseºte acum,
iar acordarea cetãþeniei române ar putea fi acel catalizator. Cineva cu paºaportul
românesc în buzunar este mult mai relaxat, psihologic, în primul rând, pentru
viitorul lui ºi al copiilor lui. O parte din timorarea pe care o poate resimþi cineva
în raport cu autoritãþile, diverse instituþii, birocraþia de aici — indiferent cã este
om de afaceri, intelectual, mic întreprinzãtor etc. — dispare. Sau se diminueazã
semnificativ. Orice s-ar întâmpla, el ºtie cã existã o protecþie — element care
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funcþioneazã, într-o primã instanþã, la nivel psihologic. Un element care nu tre-
buie neglijat, nici la Chiºinãu sau Bucureºti, dar nici la Washington sau la
Bruxelles, în condiþiile în care s-au înregistrat atâtea proiecte eºuate aici ºi în
condiþiile în care europenizarea ºi modernizarea merg atât de dificil...

Al doilea cliºeu ideologic este cel dupã care acordarea cetãþeniei române ar
„goli“ Republica Moldova. ªi, implicit, s-ar repopula acest teritoriu cu slavi, în
special ruºi. O asemenea afirmaþie este o aberaþie, nu numai pentru cã nimeni nu
a fãcut demonstraþia legatã de ce anume ar genera un „exod“ al ruºilor în
Republica Moldova, dar ºi pentru cã statisticile din anul trecut aratã limpede cã
un asemenea „exod“ spre Republica Moldova nu existã. Dincolo chiar de aceste
argumente, afirmaþia cã cetãþenia românã goleºte Republica Moldova este o
eroare. Nu cetãþenia goleºte Republica Moldova, ci mecanismul vizelor gene-
reazã, mai degrabã, aºa ceva! Având cetãþenia, problema respectivei persoane nu
mai este cum sã plece mai repede din Republica Moldova, dacã vrea sã facã asta,
cãci problema obsesiei plecãrii în Vest nu se mai pune. Poate pleca oricând. Prin
urmare, chiar ºi când plecã sã munceascã, este mult mai probabil sã se întoarcã
acasã ºi sã încerce sã trãiascã european acolo, sã asigure prosperitate lui ºi co-
piilor lui, chiar sã clãdeascã o afacere, decât sã se stabileascã undeva în Occident
sau România cu ipoteza revenirii cândva, nu se ºtie când. Aceastã protecþie
psihologicã nu o are omul care posedã doar vizã pentru UE. O vizã care nu se
obþine uºor, dar care, odatã obþinutã, nu mai ai întotdeauna garanþia cã va fi
obþinutã ºi a doua oarã. La care se adaugã ºi procesul umilitor în care eºti im-
plicat, de fiecare datã când aplici, oriunde aplici... Prin urmare, cel care are
(doar) vizã este candidatul principal la stabilire / muncã ilegalã în Europa ºi la
nerevenire acasã. Viza este mai degrabã mecanismul care goleºte Republica
Moldova, nu cetãþenia.

Al treilea cliºeu este faptul cã cetãþenia românã ar periclita, chipurile, soluþio-
narea problemei transnistrene. Iarãºi eroare! Dacã dãm înapoi filmul evoluþiilor
acestui conflict, vom vedea cã problematica cetãþeniei române nu a jucat, prac-
tic, niciun rol. Cei care susþin cã da vor trebui sã ne explice cum se face cã, deºi
poziþia prorusã de dupã 2001 a preºedintelui Voronin ºi a Partidului Comuniº-
tilor a coincis, practic, cu perioada în care acordarea cetãþeniei române a fost
blocatã, nu s-a înregistrat niciun progres în soluþionarea conflictului trasnistrean.
Pentru cã ar fi fost îndeplinite toate condiþiile, în aceastã perspectivã: prorusism
ºi antioccidentalism din punct de vedere politic la Chiºinãu ºi, concomitent, de-
cuplarea de România, inclusiv prin stoparea procesului de acordare a cetãþeniei.
ªi rezultatul a fost nul. A cupla acordarea cetãþeniei române cu soluþionarea con-
flictului transnistrean e o þintã falsã.

Mai mult. Cetãþenia românã este un instrument care, direct sau indirect, ajutã
la soluþionarea problemei. Acordarea cetãþeniei române este un instrument care
ar face Republica Moldova mai atractivã pentru populaþia din Transnistria din
douã puncte de vedere. În primul rând direct — mulþi transnistreni vor cetãþenia
românã! —, a doua oarã indirect. Dacã suntem de acord cã cetãþenia românã este
un factor de europenizare ºi modernizare a Republicii Moldova, atunci acest me-
canism va fi unul care va contribui la creºterea atractivitãþii malului drept al
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Nistrului pentru cei care locuiesc pe malul stâng. Atractivitate care, din pãcate,
deocamdatã nu existã. ªi aceastã carenþã rãmâne un impediment major în solu-
þionarea problemei.

Faptul cã Tiraspolul s-ar opune unui asemenea gest este iarãºi irelevant. Dacã
ar fi sã construim politici euro-atlantice exclusiv pe ce spune Igor Smirnov, ar
trebui, ca prim lucru, sã schimbãm formatul de negocieri în chestiunea transnis-
treanã. Titlul de personae nongratae în Transnistria aplicat de liderul nerecu-
noscutei republici ambasadorilor SUA ºi al Cehiei din Republica Moldova ºi
reprezentantului UE pentru Republica Moldova a dat un semnal clar: SUA ºi UE
nu au ce cãuta (nici) la tratative...

Tertium non datur

Dacã ar fi sã dãm un nume eºecului occidental în Est, acesta ar fi „integrare
fãrã europenizare“. Adicã tentativa — azi eºuatã — de a crede, naiv, cã e posibil
sã þii sub control aceste spaþii fãrã sã le obligi, prin condiþionãri dure, sã se
democratizeze, aºa cum ai fãcut la vremea lor cu alte state rãsãritene.

Prima concluzie: lipsa de sincronizare între „morcov“ ºi „bãþ“ a devenit ende-
micã ºi generatoare de eºec. A doua: nu poþi democratiza vecinãtãþile tale dacã
nu te intereseazã, în realitate, sã þi le asumi pânã la capãt. Altfel, ºi le asumã
altcineva! A treia concluzie: „Puterea celor fãrã de putere“ nu existã peste Prut.
Existã doar fie puterea Vestului, fie cea a Estului.
Tertium non datur.
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