
REPUBLICA MOLDOVA – UN SPAÞIU
FÃRÃ PUNCTE ARHIMEDICE

VICTOR BÂRSAN*

Cartea lui Dan Dungaciu ºi Petriºor Peiu este monografia unei iubiri nefericite
ºi complicate: cea dintre România ºi Republica Moldova. ªtim, din primele rân-
duri ale Anei Karenina, cã toate cuplurile fericite sunt fericite în acelaºi fel; dar
fiecare cuplu nefericit este nefericit în felul sãu. Iar noi suntem nefericiþi, ºi încã
într-un mod atipic ºi foarte încâlcit. În plus, dupã cum ne explicã autorii, aceastã
iubire nefericitã trebuie, pare-se, sã se încheie cu un mariaj. Cum mariajele de
conivenþã devin adesea legãturi stabile, dacã nu cumva reuºite, existã speranþa
ca, asimptotic, nefericirea sã se atenueze, ba chiar sã disparã.
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Dar, pânã atunci, situaþia e proastã; Republica Moldova pare un spaþiu fãrã
puncte arhimedice, în care nu se poate construi nimic. Basarabenii nu ºi-au putut
gãsi în Republica Moldova o identitate naþionalã (problema e analizatã extrem
de serios în carte, iar concluzia este indubitabilã), ci doar una regionalã. Nimic
mai firesc, întrucât identitatea basarabenilor nu poate fi gãsitã decât acolo unde
basarabenii îºi au rãdãcinile, anume în spaþiul românesc global. Aºadar, singura
soluþie a stabilizãrii Republicii Moldova pare a fi unirea cu România – reunirea.
Indiferent de ce ne va rezerva viitorul, chestiunea reunirii trebuie analizatã

lucid; este ceea ce fac autorii, într-o manierã riguroasã, competentã, complexã ºi
neafectatã de morbul „corectitudinii politice“. ªi trebuie abordatã cu responsabi-
litate ºi patriotism. În fond, reunirea este – dupã cum ne aratã autorii – un joc în
care toþi jucãtorii de bunã credinþã câºtigã. Cartea este un îndemn de a privi acest
joc cu optimism ºi de a fi pregãtiþi pentru el, atunci când va sosi ceasul.

REUNIREA ªI OCHII BASARABIEI

GHEORGHE PÂRJA*

În Anul Centenarului caut sã-mi lãmuresc ce se întâmplã cu Basarabia? Cele
mai la îndemânã sunt cãrþile. Mã atrag acelea care mã învaþã cã „atunci când
vorbim despre trecut, nu trebuie sã ne instalãm acolo“. Recenta apariþie Reunirea.
realitãþi, costuri, beneficii semnatã de Dan Dungaciu ºi Petriºor Peiu (Editura
Litera, Bucureºti-Chiºinãu, 2017) ne spune argumentat ce se întâmplã cu noi, ca
români, ºi cum ne raportãm la Republica Moldova.
Da, este o carte în care se scrie despre sfârºitul ipocriziei. Adicã între Bucureºti

ºi Chiºinãu nu se va discuta despre Unirea din 1918, de-a lungul Centenarului
Marii Uniri. Dan Dungaciu constata, într-un interviu, cã nu existã niciun proiect
asumat de guvernul Republicii Moldova în care sã se discute despre acest eveni-
ment. Acel domn Dodon, preºedinte de republicã, s-a dovedit a fi inamicul de
serviciu numãrul unu care sfideazã Unirea Basarabiei cu România din 1918. Dar
sã revin la carte, care este giratã de doi academicieni: Ioan-Aurel Pop ºi Nicolae
Dabija. Istoricul Pop ne încurajeazã cu un gând adecvat pentru Centenar: „Suntem
condamnaþi la Unire ºi la Reunire prin însãºi menirea noastrã de români.“ Nicolae
Dabija constatã cã „la ora actualã, Basarabia este copilul furat ºi abandonat“,
spunând cã de naþiunea românã depinde pe unde vor trece mâine graniþele Uniunii
Europene: pe Prut, pe Nistru sau dincolo de el. Cei doi autori, Dungaciu ºi Peiu,
îºi deschid cartea cu o constatare mai greu de acceptat pentru multã lume: „Singura,
dar singura soluþie de integrare europeanã a Republicii Moldova a rãmas unificarea
cu România. Restul este autoiluzionare sau praf în ochi.“ La aceastã afirmaþie
————————
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rãspund autorii analizând realitãþile (fãrã ipocrizie), costurile cumpãnite realist
ºi beneficiile cu maximã luciditate. Da, aceasta este coloana vertebralã a cãrþii:
unirea ca exerciþiu de luciditate.
Cartea apãrutã în prag de Centenar pune în faþa cititorilor relaþiile dintre cele

douã state printr-o grilã identitarã. Pune în evidenþã acele concepte ºi perspective
care înlesnesc înþelegerea situaþiei extrem de complicate de peste Prut (primele
douã pãrþi). Apoi este o analizã a situaþiei economice din Republica Moldova, în
special dupã 2014 (urmãtoarele douã pãrþi). ªi în al treilea rând, parcurgem eva-
luarea costurilor reunificãrii celor douã state, fãcutã dupã model german. Sunt
evitate abordãrile fastidioase, cu citate ºi referinþe în schimbul unul text lejer,
accesibil, lãmuritor. Extinderea euroatlanticã spre Est este povestea transformãrii
treptate a frontierei în graniþã. La Chiºinãu dureazã pânã astãzi douã tabere care
interpreteazã Declaraþia de Independenþã. Unii cred într-o independenþã faþã
de Rusia, ceilalþi într-o independenþã faþã de România. Cea mai lipsitã de echivoc
a fost cea a Bisericii Ortodoxe Române. La 27 august 1991, patriarhul Teoctist
adresa Parlamentului de la Chiºinãu un mesaj prin care întreaga creºtinãtate orto-
doxã „este alãturi de fraþii ºi surorile de limbã, de un neam ºi de o credinþã. Decise
sã-ºi hotãrascã liber viitorul ºi sã proclame independenþa totalã faþã de URSS“.
Moº Toader, un interlocutor al domnului Dungaciu, spunea: „Fericitã va fi Basarabia
când va fi sfinþitã de Paºii Patriarhului ei“. Poate în anul Centenarului va fi prima
vizitã a unui patriarh al României peste Prut. Autorii ne prezintã ºi percepþiile
internaþionale ale legãturilor dintre cele douã state româneºti. Mi-a atras atenþia
un document american excepþional Rezoluþia 148, prin care Senatul american
„hotãrãºte cã Guvernul SUA trebuie sã susþinã eforturile Moldovei de negociere
a reunificãrii României cu Republica Moldova“ (28 iunie 1991). Autodeterminarea
se referã la Bucovina de Nord. Este evocat Tratatul de Pace de la Paris din 1920.
Numai cã cei care au preluat puterea în România nu au avut intenþia, ba dimpo-
trivã, au decis „de a nu pune problema Basarabiei“.
Apoi sunt prezentate miturile fondatoare ale Republicii Moldova: teritoriul,

naþiunea, limba, istoria, simbolurile naþionale, economia, coeziunea socialã. Subli-
niazã rostul celor doi voievozi din Maramureº, Dragoº ºi Bogdan la formarea
statului independent Moldova. Sunt trecute în revistã discursurile politice sau
publice. Decupeazã un discurs proromânesc, un moldovenism sovietic, noul discurs
polietnic ºi multicultural. Moldovenismul unionist, acest oximoron politic, se re-
flectã în strategii discursive pe care le gãsim în nenumãrate declaraþii politice.
Nu este analizat episodul esenþial pentru înþelegerea fenomenului identitar, Recen-
sãmântul din Republica Moldova finanþat de România. Rezultatele întârzie sã fie
cunoscute de aproape trei ani. Ba s-au practicat ºi bine mânuite confuzii. Datele
acestuia, în ciuda lipsei de credibilitate, vor constitui bazele viitoarelor politici
ºi mesaje ale liderilor de la Chiºinãu sau Moscova în direcþia Bucureºti. „Este
profund regretabil, spun autorii, ca un recensãmânt extrem de util Republicii
Moldova sã fie utilizat ca instrument de manipulare“. Ni se aratã cu argumente
cã orice discuþie despre Unire sau Reunificare nu se poate face decât în termenii
acordurilor ºi legislaþiei internaþionale, inclusiv aAcordului de la Helsinki (1975).
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Apoi se ia în discuþie miza Moscovei la Chiºinãu care este menþinerea fron-
tierei euroatlantice pe Prut. Este abordatã în detaliu chestiunea transnistreanã. Ce
vrea Rusia? Transnistria este ca o valizã fãrã mâner. Cei doi autori nu uitã pregã-
tirea lor sociologicã ºi o utilizeazã din plin. Ceea ce dã analizei o crezare sporitã
în privinþa unionismului potenþial, unionismului inimii, unionismului minþii ºi
unionismului pasiv. Cu urmãtoarea observaþie: pentru Bucureºtiul oficial, în anul
Centenarului, vor veni provocãri serioase care trebuie asumate ca atare. O meta-
forã sugestivã descrie o realitate: viþelul deºtept suge la douã vaci. Este expresia
ambiguitãþii. Poate sunt chiar mai multe izvoare dacã punem în calcul ºi Europa.
Este amintit ºi misterul dispariþiei miliardului furat. Cãutarea lui a devenit o con-
fruntare fãrã prizonieri. Sunt enumeraþi liderii de la Chiºinãu implicaþi în viaþa po-
liticã.Autorii ajung la concluzia cã nu banii cumpãrã putere în Republica Moldova,
ci puterea cumpãrã bani! Se discutã ºi criza guvernãrii proeuropene devenitã evi-
dentã dupã 2014. Nu mai existã vizite oficiale la Chiºinãu, fanfarele au tãcut, iar
steagurile europene fluturate ostentativ din 2009 au fost înlãturate. Este o crizã
a proiectelor politice, inclusiv a celor unioniste, pe cele douã maluri ale Prutului.
RepublicaMoldova trebuie sã opteze pentru România sauRusia. Uniunea Europeanã,
deocamdatã, a ieºit din discuþie. Plastic în exprimare ne dãm seama de starea de
fapt, de zona gri „în care nici îngerii nu sunt doar albi, nici diavolii doar negri“.
Chiºinãul intrã pe axa Moscova-Budapesta. De aici provocãrile la adresa României.
În viziunea lui Dodon „toþi ºtiu cã o parte a teritoriului României este teritoriu
moldovenesc“ ori afirmaþia cã „România ºi-a însuºit teritoriile Basarabiei ºi
Bucovinei“. Suntem sfãtuiþi cã România nu trebuie sã se „repeadã într-un joc în
care nu poate câºtiga“. Un capitol separat este dedicat domniei binomului
Plahotniuc-Dodon. Adicã cei care, în tandem, conduc astãzi Republica Moldova.
Pe acest fond, spaþiul mediatic este invadat de Rusia. Binomul funcþioneazã la
cote maxime ºi sfideazã pe oricine încearcã sã i se opunã. Inclusiv pe oficialii
europeni. Modelul este rusesc. În acest moment, electoratul unionist de dincolo
de Prut nu are unde sã se descarce electoral.
Capitolul luciditãþii unei viziuni pentru ziua de mâine este Proiectul Reunirii

ºi dezbaterea economicã. Ni se aduce aminte de perioada euforicã (fireascã, zic
eu) din 1990 în care se miza pe o renaºtere naturalã ºi Reunirea naþiunii române.
Dar cele douã state româneºti au luat direcþii opuse. România pentru Occident,

Republica Moldova a încercat sã pãcãleascã viaþa.
Acum autorii ne îndeamnã sã rãspundem la o serie de întrebãri. De ce ar pro-

pune România unirea? De ce ar accepta Republica Moldova unirea?Au ºi autorii
rãspunsurile lor. Ni se prezintã problematica economicã a reunificãrii. Pentru a
trage concluzii corecte sunt extrase datele esenþiale din reunificarea Germaniei.
Ori reunificarea Peninsulei Coreene unde existã un minister al reunificãrii. România
are nevoie de expansiune pentru a asigura creºterea propriei industrii. Republica
Moldova are nevoie de investiþii ºi de asistenþã financiarã. Autorii îndrãznesc o
propunere curajoasã dar realistã: realizarea unui proiect naþional, generat ºi susþinut
de Bucureºti. Indiferent de evoluþiile regionale. România ca stat de frontierã euro-
atlanticã va trebui sã aibã ochii deschiºi spre est. Ochii Basarabiei sã priveascã
spre locuri de unde vorbeºte istoria.
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Autorii acestei cãrþi propun o discuþie despre ce se petrece acum în stânga
Prutului. O viziune cu un optimism lucid în privinþa Reunificãrii. Cu argumente
de genul „atâta timp cât aproape opt din zece locuitori dintre Prut ºi Nistru sunt
etnici români (chiar dacã se numesc pe sine moldoveni) atâta timp cât trei sfer-
turi din populaþia dintre Prut ºi Nistru declarã limba românã ca limbã maternã
(chiar dacã unii o numescmoldoveneascã) opþiunea Reunirii României cu Republica
Moldova este oricând valabilã“. Intrã în rezonanþã cu apelul academicienilor ro-
mâni cãtre poporul român: „Sã ne cinstim eroii, sã fim la înãlþimea lor, lãsând gene-
raþiilor urmãtoare, tuturor locuitorilor României, o þarã unitã, suveranã, cu dragoste
pentru trecut ºi pentru cultura sa, cu respect de sine, stãpânã pe pãmântul sãu,
educatã ºi prosperã, o þarã a Europei unite, dar cu identitate proprie, româneascã“.

Reunirea. Realitãþi, costuri, beneficii este o carte care emanã încredere.
Deoarece are informaþii ºi argumente, dar ºi pentru cã a fost gânditã de Dan
Dungaciu, sociolog, profesor la Universitatea din Bucureºti, director al Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române ºi Petriºor Peiu, doctor al Universitãþii Politehnice Bucureºti, cu rãs-
punderi economice ºi diplomatice. Se întreabã: Cine ne scrie proiectul de þarã?
De câþi oameni este nevoie în stradã pentru a face Unirea? Acest volum priveºte
fix în ochii Basarabiei. ªi ai României. ªi ai lumii.
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