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În dimineaþa zilei de 2 august 1940, la Moscova, în Kremlin, ºi-a început lu-
crãrile cea de a VII-a sesiune a Sovietului Suprem al URSS având ca subiect
adoptarea Legii cu privire la crearea RSS Moldoveneºti ºi primirea ei în compo-
nenþa URSS. Abia trecuse o lunã de zile de la ocuparea, de cãtre Armata Roºie,
a Basarabiei ºi nordului Bucovinei... În alocuþiuni, discursuri, luãri de cuvânt,
vorbitorii îºi exprimau încrederea cã „eliberatã de sub stãpânirea burghezo-
moºiereascã românã, intrând în familia fericitã a noroadelor URSS, Moldova
sovieticã va înflori ºi va ajunge pe culmi nebãnuite, trezind invidia altor noroade
rãmase sub jugul nesuferit al exploatatorilor, al capitaliºtilor ºi imperialiºtilor
însetaþi de sângele truditorilor“. Am citat din discursul deputatei Crãciunescu din
circumscripþia electoralã Orhei a noii republici sovietice. Dar la fel, sau aproape
la fel spunea ºi Stalin. ªi Molotov. ªi Voroºilov. ªi Beria sau Kaganovici, oricare
alt pontif sovietic de atunci ºi din urmãtoarele decenii...

Prietenia popoarelor — un slogan favorit al Kremlinului

Sloganul cu prietenia de nezdruncinat a popoarelor ca o garanþie a prosperãrii
fiecãrui popor ºi a întregului imperiu sovietic devenise un laitmotiv îndrãgit,
dacã nu chiar o obsesie a doctrinei sovietice ºi a promotorilor ei: fruntaºi de partid,
cadre de conducere, lucrãtori ideologici, ziariºti, scriitori, oameni de ºtiinþã ºi de
culturã etc., etc. „Drujba narodov“ — „prietenia popoarelor“ s-a numit unul
dintre cele mai înalte piscuri din Munþii Pamir, cea mai îndepãrtatã staþiune de
cercetãri militar-ºtiinþifice a URSS în zona Cercului Polar, studiat de astronomii
sovietici... Apoi, un ordin suprem al URSS, o prestigioasã universitate, ca sã nu
mai vorbim de zeci ºi sute de fabrici, uzine, colhozuri, sovhozuri, palate de
culturã ºi cãmine culturale, ziare ºi reviste º.a.m.d. Nu exista congres de partid
fãrã a se aclama acest slogan, nu se desfãºura vreun banchet partinic — fie la
Kremlin, fie în vreo organizaþie de bazã din cel mai amãrât colhoz ca sã nu fie
invocat refrenul „prieteniei de nezdruncinat“. Pare cumva firesc sã gãseºti
constant acest slogan în miile de tomuri cu materialele congreselor, confe-
rinþelor, plenarelor de partid. Însã la fel de frecvent se întâlnea el ºi în cântece
sau în poezii, unele nu lipsite de inspiraþie, de altfel.

În 1964, cu ocazia celei de-a 40-a aniversãri a RSSM (în realitate, se îm-
plineau atâþia ani de la întemeierea, în stânga Nistrului, a Republicii Autonome
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Moldoveneºti, prototipul/precursoarea Transnistriei separatiste de azi), zece poeþi
de frunte de la Chiºinãu au fost convocaþi pentru a scrie un poem omagial. Scrierea
poeticã, aºa cum ne putem da seama, colectivã, se intitula Inima cântã, iar ca-
pitolul ei „de vârf“ începea cu o salbã de tulburãtoare metafore: „Tu, Moldovã,
þarã-mamã, / Vatra doinelor strãbune / Ca un strugure de poamã / Creºti pe harta
Uniunii!“ (evident, Uniunii Sovietice!).

Unul dintre cântecele „populare de viaþã nouã“, obligatoriu a fi inclus în re-
pertoriul celor mai de seamã interpreþi basarabeni1, suna astfel: „În frãþie de
popoare / Creºti Moldova mea / Cea mai mândrã stea...“ ºi mai departe, la refren:
„Eºti grãdina þãrii mele, toatã-n flori...“ De atunci, stereotipurile „strugure de
poamã pe harta Uniunii“, „grãdina în flori“, traduse ºi în rusã, s-au identificat
mult timp, în conºtiinþa oamenilor sovietici cu imaginea Moldovei sovietizate. A
fost o contribuþie remarcabilã a poeþilor basarabeni la popularizarea, fie ºi meta-
foricã, a minciunii sfruntate cã poporul lor ar duce-o foarte bine în imperiul so-
vietic. E de menþionat cã aceastã râvnã patrioticã nu-i caracteriza chiar pe toþi
poeþii din republicile URSS. Cei mai zeloºi, la acest capitol, erau desigur ruºii,
ucrainenii ºi bieloruºii, cei care formau osatura imperiului. Apoi — scriitorii din
Asia Centralã, plãtind astfel tribut unei tradiþii orientale de idolatrizare a anu-
mitor personalitãþi, fenomene, evenimente. Dupã aceºtia, veneau imediat basa-
rabenii... Balticii, de exemplu, erau cu mult mai reticenþi la acest capitol. ªi nu
numai poeþii de acolo, dar ºi mulþi conducãtori — de unitãþi economice, instituþii
culturale etc., care ºtiau a înlocui subiectul dat cu altele mai inspirate. Peste ani,
s-a dovedit cã cei cu rezervele au fost niºte vizionari. Cãci, ºi în privinþa „prie-
teniei de nezdruncinat“ a popoarelor, liderii ºi ideologii sovietici, potrivit unui
banc, aplicau „sistemul teatral al lui Stanislavski de-a-îndoaselea“: una gândeau,
alta spuneau ºi cu totul alta fãceau.

În realitate, „prietenia popoarelor din URSS“ nu era mai mult decât un slogan,
un mit, în cel mai bun caz — o intenþie nobilã. Imperiul Rus, a cãrui succesoare
fusese URSS, deºi se extinsese continuu, pe un teritoriu compact la Euroasiei, de
la Vest spre Est, din punct de vedere etnic ºi lingvistic nu era mai puþin pestriþ
decât Imperiul Britanic, întins pe câteva continente. Pe un teritoriu de peste 22
mln kilometri pãtraþi, convieþuiau popoare, populaþii ºi triburi ce nu aveau nimic
în comun sub nici un aspect, aflate la niveluri de dezvoltare de la orânduirea
gentilicã pânã la capitalismul prosper, etnii fãrã vreo tangenþã în culturã spi-
ritualã. Dupã puciul bolºevic condus de Lenin, în noiembrie 1917, s-a încercat o
apropiere, chiar o nivelare a acestora, dar pe baza ideologiei de clasã: prin
mijloacele „dictaturii proletariatului“ (cultivarea urii ºi dispreþului faþã de pro-
prietatea privatã, de spiritul gospodãresc etc.), dar ºi prin metode specifice ale
„internaþionalismului proletar“, care se identifica, în mare mãsurã, cu sfidarea,
negarea valorilor naþionale ºi tradiþionale, în beneficiul unor surogate a-naþio-
nale, a-geografice, a-temporale, a-estetice etc.

Dacã dictatura proletariatului, graþie esenþei sale belicos-distructive, a avut în
URSS (iar apoi ºi în alte þãri din „lagãrul socialist“) un marº aproape triumfal,
implementarea postulatelor „internaþionalismului proletar“ a decurs cu mult mai
greu, atât în sferele spiritualitãþii, cât, mai ales, în mentalitatea oamenilor de
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rând. Vom cita un exemplu ce stãtea, în anii de putere sovieticã, la îndemâna
oricui, nu doar a unor exegeþi ai vieþii poporului. Chiar ºi în perioada când se
reuºise dezrãdãcinarea credinþei/religiilor din conºtiinþa maselor, pentru niºte
ruºi sau ucraineni doar nãscuþi ca ortodocºi, evreii rãmâneau oricum purtãtori ai
unei religii ostile ºi malefice, iar în viziunea musulmanilor din Asia Centralã so-
vieticii europeni, trataþi de-a valma ca ruºi, iar în consecinþã — drept creºtini,
erau percepuþi, nici mai mult, nici mai puþin decât ca niºte „ghiauri“. Ca ºi prie-
tenia popoarelor, „internaþionalismul proletar“ nu a trecut peste nivelul unor
frumoase sloganuri.

Comuniuni etno-lingvo-religioase,
constituite istoriceºte, pe harta unde a apãrut URSS

Totuºi, independent de doctrinele sovietice, sau poate chiar în pofida lor, în
URSS existau ºi unele tangenþe, anumite liante — dacã nu între toate popoarele
conlocuitoare, atunci de rang zonal, pe segmente geografico-istorice. Pe harta
coloratã în roºu a URSS, cu mult mai înainte de apariþia statului sovietic, se con-
stituiserã, pe baza identitãþii sau similitudinii de ordin lingvistic, etnic, religios
º.a. câteva uniuni/comuniuni/mari comunitãþi. Oricât de convenþionale, ele
existau, ºi într-o mãsurã apreciabilã, chiar „funcþionau“. Am menþiona, în primul
rând, comuniunea ruso-ucraineano-bielorusã, al cãrei liant era comunitatea ori-
ginii (toate trei popoarele „ieºiserã“ din Rusia Kieveanã), apoi unitatea de religie
ortodoxã, apropierea lingvisticã (rusa, ucraineana ºi bielorusa sunt limbi est-slave
reciproc inteligibile). În fine, dãinuirea îndelungatã a ruºilor, ucrainenilor ºi
bieloruºilor în acelaºi stat (din sec. XVII, neîntrerupt — în Imperiul Rus) a creat
premise pentru o unitate mentalã, iar „vechimea“ lor mai mare de aflare în URSS
a determinat soliditatea mentalitãþii sovietice, comuniste de facturã rusã. Se
vorbea ºi despre o predispoziþie specificã, o loialitate sporitã a reprezentanþilor
acestor popoare pentru orânduirea comunistã, avându-se în vedere, între altele,
sentimentele colectiviste cumva mai dezvoltate, o rupere mai accentuatã de spi-
ritul de iniþiativã, cultul excesiv al ºefului ca factor de decizie º. a.

Exista în URSS, neîndoios, ºi o comuniune balticã, formatã din lituanieni,
letoni ºi estoni. Letonii ºi lituanienii sunt uniþi prin originea etnolingvisticã co-
munã, iar letonii ºi estonienii — prin etica protestantã care, implantatã de saxoni,
a influenþat, apoi ºi dominat spiritul local mai bine de cinci secole. (Lituanienii
fuseserã convertiþi la catolicism, de cãtre poloni, în sec. XIV.) Toate trei popoa-
rele baltice aveau ca pe o caracteristicã comunã, unificatoare, ºi nostalgia unui
trecut recent ºi prosper, perioada 1918-1940, când existaserã þãrile baltice in-
dependente, cu democraþii, economii ºi culturi avansate, înscrise temeinic în
circuitul de valori europene.

Comuniunea transcaucazianã se întemeia pe o unitate specificã de percepere,
supranumitã ºi „demnitatea munteanã/montanã“, diferitã sau chiar opusã celei
„de câmpie“, adicã ruseascã. Armenii ºi georgienii se solidarizau ºi datoritã
unitãþii religiei creºtine, opusã islamismului, profesat de adversarii lor seculari
turci ºi iranieni, precum ºi de vecinii lor imediaþi, azerii. Dispersarea istoricã a
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armenilor în tot spaþiul caucazian, existenþa, în trecut, pânã la începutul sec. XX,
a unor importante centre culturale, politice ºi economice armeneºti în tot
Caucazul de Nord (inclusiv la Baku, capitala Azerbaidjanului, sau la Tbilisi,
capitala Georgiei), le crea armenilor un grad sporit de comoditate în întreg acest
spaþiu, asigurându-le chiar o poziþie dominantã, poate mai însemnatã decât a
ruºilor. Aceastã dominaþie a armenilor atenua mult factorul musulman în zonã, îi
reducea din importanþã ºi din vigoare. Deþinând poziþii-cheie ºi în Azerbaidjan,
armenii îi promovau, atunci când numãrul conaþionalilor lor era insuficient — pe
„fraþii întru credinþã“, aºadar, pe georgieni sau pe ruºi, ucraineni, nu pe azeri.

Chiar dacã în anii de regim sovietic nu i s-a acordat atenþia cuvenitã, ba chiar
a fost neglijatã, subestimatã, exista totuºi în URSS o amplã ºi puternicã uniune
asiato-musulmanã, constituitã convenþional din kazahi, turkmeni, uzbeci,
kirghizi ºi tadjici. În anii ’20–’30, când au fost create republici unionale pentru
aceste popoare, frontierele dintre ele, considerate de Moscova provizorii ºi
simbolice, au fost trasate cu totul arbitrar, cum se spunea, mai în glumã, mai în
serios, „graniþele au fost trase pe hartã cu rigla“. În consecinþã, în acest spaþiu
s-au semnalat numeroase interferenþe nedorite: sute de mii de tadjici trãiau în
Uzbekistan, uzbeci — în Kirgizia ºi Turkmenia, kazahi — în Uzbekistan etc.
Tadjicii revendicau, tacit, numeroase centre culturale, monumente istorice ºi
religioase rãmase, în urma partajãrii teritorial-administrative arbitrare, în
Uzbekistan, kirghizii pretindeau cã statul lor medieval s-a constituit pe un
teritoriu ce se afla în Kazahstan, iar Kazahstanul pretindea unitatea kazahilor cu
cea a karakalpacilor — populaþie încorporatã în Uzbekistan. În pofida acestor
confuzii supãrãtoare, existau ºi numeroase afinitãþi ale popoarelor din acest
spaþiu ex-sovietic, numit în manualele de geografie ºi/sau istorie Asia Mijlocie
sau Asia Centralã. În primul rând — religia ºi, respectiv, etica musulmanã, le-
gislaþia islamicã (un fel de „obicei al pãmântului“ local), caracteristice pentru
reprezentanþii tuturor populaþiilor de aici: fie „de bazã“ ca uzbecii, kazahii,
turkmenii, kirghizii, tadjicii (constituiþi în republici unionale), fie „secundare“
(karakalpacii, formând o republicã autonomã în Uzbekistan; uigurii, belugii,
dunganii º.a., dispersaþi în toate republicile enumerate, dar fãrã a avea formaþiuni
naþional-administrative). Exista ºi o unitate lingvisticã în aceastã zonã: în afara
tadjicilor, vorbitori ai unei limbi iraniene, foarte asemãnãtoare cu persana ºi
afganeza, ceilalþi locuitori ai Asiei Centrale vorbesc limbi turcice înrudite, în ge-
neral reciproc inteligibile.

Basarabenii, „corvus albus“ în fauna sovieticã.
„Cioara trebuie vopsitã!“, considerau ideologii de la Kremlin

Basarabenii, românii din RSS Moldoveneascã ºi din teritoriile învecinate,
anexate Ucrainei, nu se înscriau în nici una din aceste sau alte comuni-
tãþi/comuniuni. Istoriceºte, geografic, prin limbã, culturã, tradiþii sau prin altã
formã de manifestare a spiritualitãþii, basarabenii „fãceau opinie separatã“ în
URSS, ei erau un corvus albus — o „cioarã albã“, prea bãtãtoare la ochi. Ei
trebuiau sã semene cu celelalte popoare „frãþeºti“, sau mãcar cu unele dintre
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acestea. ªi atunci propaganda oficialã a prins a savura subiectul unei maxime
apropieri cu ucrainenii ºi ruºii, ºi pentru a demonstra „veridicitatea“ acestei
pseudoteorii se invocau chiar ºi unele aspecte despre care în mod normal ideo-
logia, propaganda sovieticã nu aminteau, ca, de exemplu, comunitatea de cre-
dinþã ortodoxã a basarabenilor ºi a slavilor de rãsãrit. În acest scop, se trecea cu
vederea, intenþionat, provenienþa romanicã a „poporului moldovenesc“, latini-
tatea limbii „moldoveneºti“, comunitatea istoricã ºi culturalã, unitatea lingvis-
ticã a basarabenilor cu românii din dreapta Prutului.

Pentru a ne edifica mai bine asupra acestui aspect al problemei, vom des-
prinde, în traducere din rusã, definiþia datã noþiunii moldoveni din dicþionarul
istorico-etnografic Popoarele lumii (Narody mira: istoriko-etnograficeski
spavocinik, Moscova, Editura Sovietskaia Enþiclopedia, pag. 306): „Moldoveni,
popor din URSS, populaþia de bazã a RSS Moldoveneºti. Numãr total în URSS
— 2.969 mii în 1959, 3.165 mii în 1985, din care 2.526 sunt trãitori în RSSM.
Mai trãiesc în Ucraina, Rusia, în alte câteva republici sovietice. În linii mari,
moldovenii þin de rasa central-europeanã a rasei europeide; s-a fixat amestecul
[prezenþa] componentului sud-european (mediteranean). Vorbesc în limba mol-
doveneascã din subgrupul romanic al familiei de limbi indo-europene. Limba
moldoveneascã are 4 grupuri de graiuri: de centru, de sud-vest, de nord-est, de
nord-vest. [În RSSM] sunt rãspândite ºi limbile rusã, ucraineanã. Scriere pe baza
alfabetului chirilic-rus. Moldovenii credincioºi sunt de religie ortodoxã. În etno-
geneza moldovenilor se disting douã etape: formarea uniunii (comunitãþii) etnice
a volohilor [valahilor] — strãmoºii comuni ai tuturor popoarelor est-romanice
— ºi constituirea poporaþiei (etniei) moldovene. Volohii [valahii, est-romanicii]
s-au format într-un spaþiu ce se întinde de la nordul Peninsulei Balcanice pânã la
munþii Carpaþi, pe baza unor grupuri de triburi tracice, care au fost expuse ro-
manizãrii, în primele secole ale erei noi, iar apoi, din sec. VI, au stabilit contacte
cu slavii ce populaserã aceastã zonã. Poporaþia (etnia) moldoveanã a început sã
se formeze în sec. XII, la est de Carpaþi, în urma interacþiunii etnice a volohilor
cu slavii de rãsãrit (ucrainenii, ruºii). În sec. XIV, teritoriul populat actualmente
de moldoveni a intrat în componenþa Statului (cnezatului) Moldovenesc, în peri-
metrul cãruia în sec. XIV s-a încheiat constituirea poporaþiei (etniei) moldovene.
În sec. XVII a început constituirea limbii literare moldoveneºti. În sec. XVI
Moldova cade sub dominaþia Imperiului Otoman. La finele sec. XVIII, teritoriul
din partea stângã a Nistrului, iar mai târziu (în 1812), ºi pãmânturile dintre
râurile Prut ºi Nistru au fost eliberate de sub jugul turcesc ºi unite [alipite] cu
Rusia. La sfârºitul sec. XIX — începutul sec. XX, moldovenii care populau în
Rusia gubernia Basarabia, iar parþial ºi guberniile Podolia ºi Herson, s-au consti-
tuit într-o naþiune de sine stãtãtoare. La 1 ianuarie 1918, în Moldova [Basarabia]
a fost instauratã Puterea Sovieticã. În acelaºi an ea a fost anexatã României. În
raionalele din stânga Nistrului, populate de moldoveni, în 1924 a fost creatã
Republica Autonomã Socialistã Sovieticã Moldoveneascã (în componenþa RSS
Ucrainene). În 1940, dupã întoarcerea Basarabiei URSS, pe un teritoriu alcãtuit
din o parte a RASSM ºi din cea mai mare parte a Basarabiei a fost creatã RSS
Moldoveneascã. Pe parcursul construcþiei socialiste, în baza (graþie) realizãrilor
economice ºi culturale, s-a constituit naþiunea socialistã moldoveneascã“.
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Cu titlu de comparaþie, vom cita din aceeaºi sursã enciclopedicã „definiþia“
sovieticã a etnonimului Români (pag. 379–379): „Români, de la cuvântul latin
Romanus, „locuitor al Romei antice“. Popor, populaþia de bazã a României.
Total, 20,4 mln. Mai trãiesc în URSS (135 mii), Iugoslavia (55 mii), Ungaria (9
mii), Bulgaria (5 mii), SUA (50 de mii), Canada (25 de mii) º. a. þãri. Grupuri
etnice înrudite cu românii: românii mengleniþi (trãitori la vest de r. Vardar),
aromânii (în þãrile balcanice), românii istrioþi sau istroromânii (în Iugoslavia).
Românii þin de tipul pontic al rasei indo-mediteraneene, ca parte a marii rase
europoindice; în zonele montane ale României este fixat tipul antropologic
dinaric al componentei balcano-caucaziene a rasei europoindice. Vorbesc limba
românã (daco-românã) din subgrupul romanic de est al grupei romanice din fa-
milia de limbi indoeuropene. Dialecte [subdialecte]: muntean, bãnãþean, criºean
º. a. Scriere pe baza alfabetului latin (pânã în sec. XIX — pe baza alfabetului
chirilic). Cei mai mulþi credincioºi sunt ortodocºi, mai existã protestanþi ºi
catolici. La baza etniei române stau triburile tracice ale geþilor ºi dacilor. O etapã
deosebit de importantã la formarea ei a avut-o romanizarea geto-dacilor în
perioada [existenþei] Imperiului Roman, când pe aceste teritorii s-au format pro-
vinciile Moesia ºi Dacia (sec. I î.e.n. — sec. V e.n.). Spre sec. VI s-a constituit
comunitatea etnicã daco-romanicã, care s-a aflat în contact cu slavii, aceºtia
influenþând cultura materialã ºi spiritualã [a populaþiei daco-romane]. Majo-
ritatea slavilor de pe malul stâng al Dunãrii de Jos au fost asimilaþi de cãtre
populaþia de limbã romanicã. La rãscrucea mileniilor I-II e. n. s-a format poporaþia
est-romanicã a volohilor/valahilor (numiþi vlahi în sursele bizantine ºi volohi în
cele slave). În sec. IX, strãmoºii românilor au primit [au adoptat, au preluat] de
la bulgari religia creºtinã. În sec. XIV, pe pãmânturile populate de volohi/valahi
s-au format statele (cnezatele) feudale Valahia ºi Moldova. Existenþa frontierei
de stat între aceste cnezate a determinat formarea unor diferenþieri de ordin et-
nografic [etnologic] în rândul populaþiei (a se vedea ºi articolul Moldovenii).
Valahii trãiau de asemenea ºi în Transilvania, care, în sec. XI-XX a intrat în
componenþa Ungariei. Etnonimul român apare pentru prima datã în sec. XVI.
Limba românã literarã s-a constituit în sec. XVII-XVIII, pe baza dialectului
muntenesc ºi a altor graiuri. Dominaþia otomanã (din sec. XVI pânã la 1878) a
frânat dezvoltarea etnicã a românilor. Formarea naþiunii române este legatã de
descompunerea orânduirii feudale, apariþia relaþiilor capitaliste, crearea limbii
literare unice ºi unirea, în 1859, a regiunilor istorice Moldova ºi Valahia
[Muntenia, Þara Româneascã] într-un stat naþional unic (din 1862 — Principatul
România, din 1882 — regat). Naþiunea românã s-a consolidat dupã alipirea
Transilvaniei (1920) [sic!]. Dupã doborârea dictaturii fasciste (1944) ºi procla-
marea republicii populare (1947), pe parcursul transformãrilor socialiste, a
apãrut naþiunea socialistã românã“.

ªtim din surse sigure cã textele acestor definiþii, au fost scrupulos coordonate
la Chiºinãu ºi Moscova, pentru a se exclude coincidenþele, mai exact — pentru
a se limita numãrul de coincidenþe. De aici ºi „impresionantele“ diferenþe de ordin
rasial/antropologic, dintre români ºi moldoveni, plasarea accentului pe volohi, în
cazul moldovenilor, ºi admiterea dualului „voloh/valah“, în cazul românilor,

6 BASARABENII ÎN URSS: STRÃINI ÎN ÞARÃ STRÃINÃ... 89



admiterea unei trimiteri la articolul Moldoveni, pentru a se „demonstra“ apa-
riþia/existenþa — „din cauza graniþei de stat între Moldova ºi Muntenia“ — a
unor deosebiri de ordin etnografic/etnologic între moldoveni ºi munteni, încã din
evul mediu! Concomitent, a fost exclus cu multã „grijã“, subdialectul (graiul)
moldovean cu parte constituentã (ºi foarte importantã, adãugãm noi!) a limbii
române, amintindu-se, în schimb de graiurile (subdialectele) bãnãþean ºi criºean,
considerate de unii specialiºti ca identice sau în relaþie de subordonare etc., etc.

E de menþionat cã în pofida acestor ºi altor crase rãstãlmãciri ºi falsificãri,
fãcute cu bunã ºtiinþã (pentru a justifica anexarea, ocuparea Basarabiei de cãtre
ruºi/sovietici), sursa citatã de noi era „cea mai temperatã“ în problema prezen-
tãrii moldovenilor/românilor. Aceasta era „tonalitatea“ oficialã a Moscovei faþã
de România, faþã de relaþia moldoveni/români, în anii ’70–’80; la fel erau pre-
zentate lucrurile, ºi în sursa de cel mai mare prestigiu — Marea Enciclopedie
Sovieticã (Bolºaia Sovietskaia Enþiklopedia) în 30 de vol., în Mica Enciclopedie
Sovieticã (Malaia Sovietskaia Enþiklopedia), în 10 vol., în dicþionarele enciclo-
pedice editate ºi ele la Moscova. De aici, aceste „opinii“ (de fapt, dogme) erau
preluate în toate enciclopediile naþionale: în anii ’70-’80 au apãrut enciclopedii,
în 6–10 volume, în toate cele 15 republici sovietice ºi doar în Enciclopedia
Armeanã s-a scris fãrã echivoc despre unitatea etnicã ºi istoricã a moldovenilor
ºi românilor, iar în enciclopediile estonã, lituanianã, letonã ºi georgianã se
spunea tranºant despre unitatea lingvisticã moldoveano-românã.

Am fãcut aceastã precizare pentru cã în sursele enciclopedice sovietice an-
terioare, din anii ’30–’60 ai sec. XX, întâlnim abordãri ºi mai ciudate: în ele se
contesta romanitatea românilor, latinitatea limbii române (inclusiv a celei „mol-
doveneºti“), se exagera rolul slavilor în istoria medievalã a românilor, se fãcea o
ridicolã apologeticã a rolului Rusiei ºi URSS în politica, economia, cultura
Basarabiei ºi a României în ansamblu. Cu deosebire, se recurgea frecvent la
falsuri grosolane când se prezenta istoria Moldovei, adicã istoria moldovenilor,
obligatoriu contrapusã istoriei românilor ºi penibil aservitã istoriei ruºilor ºi/sau
ucrainenilor. Bunãoarã, cãsãtoria fiicei lui ªtefan cel Mare, Elena, cu cneazul rus
Ivan al III-lea era prezentatã ca un acord, un tratat, peste secole, de „prietenie
ruso-moldoveanã“, iar luarea cu forþa în cãsãtorie a Ruxandei, preafrumoasa
fiicã lui Vasile Lupu, de cãtre Timuº, fiul infirm al lui Bogdan Hmelniþki, era
prezentatã ca un moment crucial în evoluþia „prieteniei de veacuri dintre poporul
moldovean ºi cel ucrainean“. Cine îndrãznea sã aminteascã, în context, cã ºi
Elena, ºi Dimitrie, fiul ei ºi al lui Ivan, au fost omorâþi bestial de cãtre boierii
ruºi ce se temeau cã fiul moldovencei va lua tronul Rusiei, sau cã pentru a o
acapara pe Ruxanda bandele înarmate ale lui Hmelniþki au incendiat Iaºii ºi au
devastat tot nordul Moldovei, era etichetat ca „naþionalist român“, „adversar al
prieteniei seculare moldo-ruso-ucrainene“, dacã nu chiar „duºman al puterii so-
vietice“ ºi avea de suportat consecinþe pe potrivã...

Însã asemenea „manifestãri de naþionalism“ aveau loc doar la nivelul elitelor
naþionale/intelectuale, ele erau relativ rare ºi, din acest motiv — posibil —, puþin
edificatoare. Sã vedem care era vox populi, atitudinea basarabeanului de rând
faþã de prietenia popoarelor din URSS.
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Basarabenii de rând, în genere,
orbiþi de „splendorile“ „patriei sovietice“

Pe de o parte, mulþi basarabeni s-au lãsat destul de repede, destul de uºor
„vrãjiþi“ de doctrina sovieticã. Relativ numeroºi locuitori ai Basarabiei, dintre
care unii abia de se întorseserã din Siberia, unde fuseserã deportaþi; alþii mai
aveau coºmaruri cu foametea organizatã, imediat dupã terminarea celui de-al
doilea rãzboi mondial ºi mai erau stresaþi de colectivizarea forþatã a gospodãriilor
þãrãneºti, în anii ’40–’50; ei bine, aceºti oameni, în contexte politico-ideologice
degajate, îºi exprimau sincer încântarea cã trãiesc într-o þarã mare, bogatã,
puternicã, prosperã (sic!), care mai e „bastionul pãcii“ pe Pãmânt, a cãrei con-
ducere nu pregetã sã facã bine propriului popor ºi toate ar fi ºi mai în URSS dacã
nu ar trebui sã ajute tuturor þãrilor „progresiste“ ºi popoarelor necãjite. În plus,
aceastã þarã miraculoasã, URSS, este înconjuratã de inamici ºi pizmaºi, este pro-
vocatã constant la confruntãri de cãtre SUA, unele super-puteri din Europa de
Vest, de Japonia, China lui Mao, alte regimuri care încearcã sã zãdãrniceascã
realizarea nobilelor intenþii ce ºi le propune conducerea sovieticã...

Numeroºi români din Basarabia s-au infectat uºor, dar adânc, de spiritul
grandoman — specific în general ruºilor ºi ucrainenilor — cã ar trãi într-un stat
în care tot ce existã sau ce se face e numai bun de trecut în cartea Guinnes a re-
cordurilor mondiale: aici sunt cei mai înalþi munþi, cel mai adânc lac, cea mai
întinsã taiga etc. asemenea; cea mai puternicã armatã, cosmonauþi care nu ºtiu
nici de fricã, nici de eºecuri, cele mai solide echipe de sportivi; cel mai grozav
balet, cei mai talentaþi poeþi ºi prozatori, pictori, cântãreþi etc.; în URSS se aflã
cele mai mari uzine ºi fabrici, cele mai grandioase universitãþi ºi muzee... (Vom
aminti în context, impresia, spusã franc, pe care i-a lãsat-o unui basarabean, ghid
la faimosul Muzeu Ermitaj din Petersburg, amenajat în patru (!) foste palate ale
þarilor ruºi, dupã ce acesta vizitase Palatul Peleº: „Da, e frumos, cochet, totul e
lucrat cu gust... dar muzeul e prea mic pentru ca sã-mi placã cu adevãrat!...“).
Unii credeau sincer cã istoria URSS ar fi cea mai impresionantã, cea mai glo-
rioasã din toate istoriile lumii, plinã de victorii ce au salvat de la pieire zeci de
popoare ºi chiar întreaga omenire, o istorie fãcutã de comandanþi ºi eroi fãrã
seamãn, ale cãror fapte mãreþe trezeau admiraþia ºi invidia lumii întregi. (Pe
acest fundal, istoria Moldovei, scrisã la Chiºinãu de venetici ruºi ce nu cãutau
decât conexiunile moldo-ruso-ucrainene, cu influenþe exclusiv benefice dinspre
Rãsãrit, aceastã istorie pãrea o jalnicã anexã la o fantasmagoricã existenþã mi-
lenarã a Rusiei...). Limba rusã ar avea caracteristici de unicat lingvistic, iar graþie
mãreþiei ce i-au conferit-o geniul doctrinar al lui Lenin ºi capodoperele plãsmuite
de scriitori ca Puºkin, Gorki sau ªolohov, toatã lumea progresistã jinduieºte sã o
studieze cât mai temeinic ºi de nu ar fi uneltirile imperialiºtilor aceastã limbã ar
fi cel mai mult utilizatã, cea mai iubitã în întreaga lume.

În contextul acestui stupid narcisism sovietic se dezvolta o eurofobie acerbã,
amestecatã cu o urã zoologicã faþã de SUA, concurentul nr. 1 al URSS în politica
mondialã. Foarte repede, pe urmele celorlalþi oameni sovietici (cu o vechime mai
însemnatã de trai în „patria sovieticã“), basarabenilor li s-a cultivat o atitudine
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suspicioasã faþã de orice strãini, ºi în special faþã de vestici, în care vedeau
potenþiali autori de uneltiri ºi provocãri antisovietice! (Românofobia, cultivatã
masiv de cãtre propaganda sovieticã în RSSM, inoculatã în conºtiinþa basarabe-
nilor metodic, prin metode de-a dreptul diabolice, ar constitui subiectul a zeci de
disertaþii de doctorat... problema cea mare e: cine sã le facã?!).

Existau ºi avantaje reale, obiective,
ale aflãrii în URSS, dar mulþi nici nu le bãnuiau

Aceastã bufonerie din mentalitatea, alteratã vertiginos, a basarabenilor, avea
prea puþin comun cu o abordare realistã a unor avantaje, ºanse, puncte de atracþie
pe care le oferea totuºi, obiectiv, Rusia ºi multe, poate chiar majoritatea repu-
blicilor înglobate în URSS. De exemplu, strãvechiul oraº polon Lvov, din 1939
încorporat Ucrainei, avea un institut de poligrafie — unic în URSS, în care au
fãcut studii ºi mulþi moldoveni, fãrã de care ar fi greu de conceput funcþionarea
ºi în prezent a industriei poligraficã din R. Moldova. La Tallinn, capitala
Estoniei, încã în anii ’70 ai sec. XX a fost deschisã o ªcoalã de arte decorative,
care pregãtea specialiºti în design (arhitectonic, vestimentar etc.) ºi pe care de
asemenea au absolvit-o numeroºi tineri din Basarabia, care au pus apoi la baºtinã
bazele designului ºi ale artei moderne în general. „Casele oamenilor de creaþie“
— de lângã Moscova, de lângã Riga (Letonia) sau din Crimeea (din 1954 —
parte a Ucrainei) erau frecventate ºi de poeþi, prozatori, dramaturgi, cineaºti,
plasticieni, actori basarabeni, aici au fost concepute ºi realizate titluri de glorie
ale literaturii ºi artei române din Basarabia. Dar aceste staþiuni mai erau ºi niºte
centre de atracþie, „schimb de experienþã“ ºi chiar de „luminare“ pentru oamenii
de creaþie predispuºi la idei, concepþii originale, descãtuºate, disidente.

ªi dacã pânã aici ne-am referit la niºte avantaje sau favoruri pe care le oferea
URSS elitelor, iatã ºi câteva oportunitãþi ce stãteau la îndemâna mai multor cetã-
þeni, deci, ºi a multor oameni de rând.

Capitala, Moscova, ºi cel de-al doilea oraº ca mãrime ºi importanþã, Leningrad
(Petersburg) ofereau ºanse mari (dacã nu unice) pentru carierã ºtiinþificã, artis-
ticã, sportiv, militarã, în fine — pentru carierã politicã. Pânã în anii 1990–1991,
basarabenii (cei cu capacitãþi reale, cu ambiþii, dar nu strica ºi o pilã!) au putut
face studii superioare în, practic, orice mare centru universitar din URSS. Studii
postuniveristare, susþinerea doctoratului, promovarea gradelor didactice se
fãceau aproape exclusiv la Moscova, Leningrad, Kiev. (La Chiºinãu, ca ºi în alte
capitale de republici unionale, se susþineau teze de doctorat în temei la limbile,
literaturile, istoriile naþionale.) Dincolo de soliditatea realã a ºcolilor ºtiinþifice
din cele mai mari oraºe ale URSS, totuºi, se mai forþa, intenþionat, nota în ceea
ce priveºte prestigiul savanþilor de acolo, li se fãcea, desigur, ºi multã publicitate
în stil ºovin. Tocmai cã (ºi) în scopul de a conferi un spor de importanþã ºcolii
superioare din Rusia, în URSS se putea scrie/susþine o tezã de doctor sau o lu-
crare pentru confirmarea titlului de profesor universitar numai în limba rusã,
chiar dacã subiectul era poezia lui Eminescu, folclorul uzbek, romanul istoric
georgian sau pictura lituanianã modernã.
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Iarãºi Moscova ºi Leningradul, dar ºi anumite regiuni din Siberia, Extremul
Orient ofereau mari ºanse pentru câºtig, cãpãtuire (aici salariile ºi primele erau
oficial de câteva ori mai mari decât în restul URSS, unde remunerarea se fãcea
pe ore — se admiteau programe neobiºnuite, câte 10–12 ore de muncã pe zi) ºi
mai multe facilitãþi, dupã „ispãºirea“ unui termen de exil nordic benevol: dreptul
de a alege pentru trai o zonã anume din partea de sud (Crimeea, Odesa, Basarabia
erau cap de listã), pensionarea la vârsta de 45–50 de ani, pensii fabuloase, com-
parativ cu ale celorlalþi oameni ai muncii etc.

ªi totuºi, în pofida mult trâmbiþatelor sloganuri despre prietenia ºi egalitatea
între popoarele din URSS, realitatea era alta: existau locuri unde puteau pãtrunde
numai ruºii, urmaþi de fraþii slavi ucrainenii ºi bieloruºii, ºi abia, gradat, dozat
alþi naþmeni, aºa fiind numiþi în URSS reprezentanþii popoarelor neruse (abre-
viere de la „naþionalnoe menºinstvo“ — „minoritate naþionalã“). Cel mai mult
se fãcea simþitã aceastã stare de lucruri — cã toþi sunt egali, dar unii sunt totuºi
ceva mai egali (dacã e sã ne amintim ºi de romanele lui G. Orwell!) — dupã felul
cum puteau face ruºii, respectiv, „naþmenii“ carierã în diplomaþie ºi în sistemul
KGB (Comitetul Securitãþii de Stat al URSS). Studii de diplomaþie se fãceau
numai la Moscova, fiecare republicã unionalã având o „cotã-parte“ de potenþiali
candidaþi la faimosul MGHIMO (Institutul din Moscova de relaþii diplomatice),
ca ºi la Academia MAE, aflatã, practic, în clandestinitate, cãci nici moscoviþii nu
ºtiau ce se aflã într-un cochet edificiu din centrul Moscovei, unde se pregãteau
ambasadori, dar ºi spioni sovietici. Vom aminti aici cu titlu de curiozitate cum
erau repartizate „cotele“, adicã locurile la studii diplomatice pentru tinerii din re-
publicile unionale: 90 la sutã locuri erau rezervate pentru ruºi, ucraineni ºi
bieloruºi; 5 la sutã — pentru armeni ºi georgieni; 4 la sutã pentru tineri crescuþi
în mediu musulman, ei devenind diplomaþi exclusiv în þãrile arabe ºi în alte state
islamice; 1 la sutã „pentru ceilalþi“, în aceastã categorie intrând moldovenii, bal-
ticii, evreii — preferabil originari din familii mixte. Aproximativ aceeaºi pro-
porþie se pãstra ºi la promovarea în ºcolile, respectiv, în structurile KGB.

Reversul medaliei: avantajele oferite de metropolã
dezavantajau naþiunile conlocuitoare

Însã aceste avantaje, prioritãþi pe care le oferea imperiul sovietic ºi, în primul
rând, Rusia, cu cele douã mari oraºe ale ei, aveau ºi un revers mai puþin plãcut
pentru naþiunile ne-ruse. Puse cap la cap, aceste oportunitãþi aveau o contribuþie
decisivã la sovietizarea naþmenilor, inclusiv sau poate în mod special a basara-
benilor. Ele garantau nivelarea mentalitãþii, deznaþionalizarea, dezvoltarea unui
devastator complex al inferioritãþii, o fatalã autopercepe de „om neîmplinit“,
„neisprãvit“ ca reprezentant al altei etnii decât cea „de bazã“, rusã, complexul
„frate mai mic“ — ce-i drept! chipurile —, ocrotit de unul cu adevãrat mare ºi
(atot)puternic!

Este simptomatic faptul cã în anii ’70 la Chiºinãu, în alte oraºe ºi chiar în
unele sate basarabene fãcea ravagii o „modã“, printre moldoveni, de a-ºi gãsi
bunici sau rude de origine rusã, ucraineanã sau bielorusã... E comic, dar mai ales
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dramatic, totuºi, acest caz: când, întrebaþi cine doresc sã devinã, unii copii de la
grãdiniþe de copii moldoveneºti din Chiºinãu rãspundeau: „Vreau sã devin rus!...“
Poate tocmai de aceea nu toate popoarele înglobate în URSS au beneficiat/au vrut
sã beneficieze în egalã mãsurã de avantajele oferite de metropolã. Bunãoarã, când
se fãceau în presã, la Radio ori la TV reportaje de la marele ºantiere ale URSS
(diferite „ºantiere de ºoc ale comsomolului“ din Siberia ºi Extremul Orient),
acestea erau concepute ca niºte „treceri în revistã“ a prezenþei pline de elan, la
ele, a reprezentanþilor tuturor popoarelor ce formau republici unionale. ªi adesea
autorii acestor reportaje cãutau în disperare câte vreun eston sau vreo letonã...
balticii nu se desprindeau prea uºor de la baºtinã, oricât de tentante erau salariile,
primele, alte facilitãþi „siberiene“. Cam aceeaºi situaþie exista ºi în privinþa ca-
rierei militare. Dupã destrãmarea URSS ºi formarea, pe ruinele imperiului roºu,
a 15 state noi, cu toate însemnele specifice unor state independente, în armatele
din Letonia, Estonia, Lituania, mai mulþi colonei au fost avansaþi, promovaþi, în
regim special de urgenþã, în gradul de general. În statele din Asia Centralã —
Kazahstan, Turkmenia, Uzbekistan, Kirghizia au fost promovaþi generali chiar ºi
unii maiori ºi cãpitani! ªi aceasta în condiþiile în care în Rusia, Ucraina, Armenia,
Georgia ºi R. Moldova se simþea (ºi se mai simte) un excedent de generali!...

S-au dovedit a fi operante ºi legile nescrise ale Moscovei în ceea ce priveºte
pregãtirea diplomaþilor. Numai prezenþa masivã a ucrainenilor în diplomaþia so-
vieticã (numeric, ei se situau pe locul doi dupã ruºi) a fãcut posibil ca în 1991
Ucraina independentã sã pretindã — ºi sã obþinã! — partajarea unei bune pãrþi a
patrimoniului sovietic în strãinãtate. Conform unui acord confidenþial între
MAE rus ºi MAE ucrainean, s-a recurs atunci la urmãtoarea schemã: Moscova
a rãmas în posesia imobilelor pentru ambasade, iar Kievul ºi-a însuºit clãdirile
unde anterior se aflau consulatele sovietice, în peste 50 de þãri din Europa, Asia,
America. Nici una din celelalte 13 republici ex-sovietice nu au putut obþine nimic
în acest sens. Chiar ºi republicile baltice care, pânã la ocupaþia sovieticã din
1940, aveau ambasade în unele capitale din Vestul Europei, nu le-au au putut re-
cupera; prin 1991–92 devenise notoriu litigiul dintre Lituania ºi Rusia având ca
obiect un imobil din centrul Parisului: fosta ambasada lituanianã fusese transfor-
matã, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, în reprezentanþã comercialã sovieticã,
ºi la acest imobil pretindea, dupã prãbuºirea imperiului, succesoarea de drept,
declaratã, a URSS, Rusia. Numai intervenþia energicã a primarului de atunci a
Parisului, Jacques Chirac, a fãcut ca litigiul sã fie soluþionat în favoarea Lituaniei.

Cât priveºte cadrele KGB... se pare cã Moscova, dupã 1991 fiind ca o fiarã
ce-ºi linge rãnile, la acest capitol a demonstrat exces de generozitate, „dãruind“
tinerelor state sau chiar „alungând“ într-acolo securiºtii „naþionali“, cei mai
mulþi din aceºtia devenind perfecþi spioni sovietici în spaþiile unde îºi urmau ca-
riera. E adevãrat cã legislaþiile unor republici au interzis angajarea în structurile
naþionale, noi, a KGB-ilor cu ºcoalã ºi/sau experienþã sovieticã. Cum nu e greu
sã ne dãm seama, aceste republici au fost cele baltice ºi Georgia, cãrora, ulterior,
li s-au alãturat, dar pe alte principii, din alte raþiuni, ºi câteva republici central-
asiate: Turkmenia ºi Uzbekistan, unde s-au instaurat regimuri dictatoriale, cãrora
le pare liberal pânã ºi spiritul KGB-ist!
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Moscova bloca metodic stabilirea de raporturi directe
între popoarele din imperiu

Dacã e sã ne reamintim de „sistemul lui Stanislavski“, interpretat de-a-ndoaselea
de cãtre Kremlin, nu ar mai surprinde pe nimeni „dezvãluirea“ cã politica ofi-
cialã a Moscovei fãcea totul ca sã zãdãrniceascã, sã împiedice ori cel puþin sã nu
stimuleze dezvoltarea relaþiilor dintre republicile ºi popoarele din URSS. Totul
trebuia sã se facã prin intermediul Moscovei, nimic fãrã Moscova ºi nu doar în
politicã sau economie, dar ºi în sfere aparent inofensive cum ar fi schimburile
culturale.

URSS a semnat târziu, pe la finele anilor ’70, Convenþia privind drepturile de
autor. Anterior acestei aderãri sovieticii traduceau din Vest orice le poftea inima.
Atâta doar cã se traducea numai în rusã — în alte limbi ale popoarelor din im-
periu nu se permitea sã se tãlmãceascã, peste capul Moscovei, nici mãcar din
clasicii literaturii universale din sec. XVII–XIX. ªi dacã în aceastã interdicþie
mai poate fi urmãritã o logicã, pare cu totul anormal faptul cã nu putea fi tradus,
de ex., nici un roman eston — alãturi, la Riga, unde exista un firesc interes sporit
faþã de vecini —, dacã acest roman nu a fost tradus/publicat la Moscova. Fãrã o
coordonare la Moscova, un teatru românesc de la Chiºinãu nu putea merge în
turneu în regiunea Cernãuþi, „dãruitã“ în 1940 republicii-„surori“ Ucraina, chiar
dacã acolo artiºtii basarabeni aveau mulþi spectatori ºi, în lipsa unui teatru
românesc la Cernãuþi, erau aºteptaþi, sincer doriþi. Un film armenesc, produs la
Erevan, nu putea rula la vreo 300 de km, la Tbilisi, pânã a fi „testat“ la peste
2.000 de km, la Moscova. O expoziþie de picturã lituanianã poate fi vernisatã la
Chiºinãu sau Baku numai dacã anterior a fost organizatã la Moscova sau dacã
întregul ei conþinut ºi traseul au fost aprobate la un Consiliul pentru repertoriu,
evident, cu sediul la Moscova. În anii ’70 ai sec. XIX la Tallinn a fost lansatã o
serie de ghiduri de conversaþie în estonã plus una din limbile popoarelor frãþeºti
din URSS. Frumoasa iniþiativã a estonienilor a fost stãvilitã dupã apariþia a douã
ghiduri: eston-leton ºi eston-lituanian, altele, inclusiv unul eston-român („mol-
dovenesc“) au putut vedea lumina tiparului abia dupã 1991.

Admitem cã existau anumite raþiuni, la nivelul intereselor de stat, pentru atâta
prudenþã în ceea ce priveºte stabilirea ºi dezvoltarea relaþiilor reciproce între
popoarele din URSS. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial se organizau Sãptã-
mâni sau Decade ale culturilor naþionale la Moscova, care erau un fel de specta-
culoase, impresionante „dãri de seamã“ ale provinciei în centru. În 1966, antici-
pându-se semicentenarului puciului bolºevic din 1917 („Marea revoluþie so-
cialistã din octombrie“), s-au organizat, în premierã, Sãptãmâni ale culturii unei
republici în alta: cultura ucraineanã în Georgia, georgianã — în Ucraina, mol-
doveanã — în Estonia, bielorusã — în Uzbekistan etc. Delegaþii formate din
scriitori, ziariºti, interpreþi, pictori, cineaºti colindau republicile, prezentându-ºi
realizãrile în domeniul culturii, literaturii, artei.

Tocmai în timpul acestor frumoase manifestãri ochiul de veghe al KGB-ului
a avut neplãcuta surprizã de a sesiza cã oamenii de culturã din republicile
unionale abordeazã subiecte de interes comun: destinul culturii naþionale, dar de
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cele mai multe ori aceste discuþii lunecau pe panta unor viziuni naþionaliste,
nefavorabile poziþiei preferenþiale a culturii ruse ºi în genere rolului de hegemon
al poporului rus. În aceste discuþii aparent inofensive „fraþii mai mici“ de cele
mai multe ori se solidarizau... Atunci s-a tras semnalul de alarmã: nici un fel de
sãptãmâni ale culturilor naþionale, nici un fel de relaþii reciproce, schimburi
directe, nimic fãrã „binecuvântarea“ Moscovei. Suspendarea acestor schimburi
culturale directe dintre republicile unionale — care erau dorite de Moscova doar
pentru evidenþierea elementelor exotice dintr-un tot viguros, nu a esenþelor nepe-
rimate ale unor spiritualitãþi subliniat naþionale — a fost pentru Moscova un
semnal în plus cã apropierea, contopirea popoarelor mai mici, ne-ruse, într-un
„super-popor“ sovietic, decurge anevoios, contrar aºteptãrilor artizanilor noului
imperiu rus, de croialã comunistã.

Rãzboiul limbilor în „bastionul pãcii pe planeta Pãmânt“

Nici mãcar implementarea limbii ruse, rusificarea lingvisticã ºi spiritualã a
„naþmenilor“ (neruºilor) nu a decurs în URSS cu succes uniform: prea diferite
erau atitudinile faþã de aceastã limbã ºi faþã de felul în care era ea bãgatã pe gât
etniilor conlocuitoare. Dacã în Kirghizia ºi în alte republici din Asia Centralã cu-
noaºterea limbii ruse era o chestiune de onoare, un avantaj moral, un semn de
familiarizare cu civilizaþia, apoi în Þãrile Baltice zelul în învãþa limba rusã era
tratat cu destule rezerve, cu jenã chiar... Dacã intelectualii armeni vãdeau destulã
toleranþã faþã de utilizarea rusismelor în stilul colocvial, în vorbirea curentã, cei
lituanieni sau letoni se arãtau extrem de îngrijoraþi de extinderea acestui fe-
nomen în limbile lor, luând mãsuri de contracarare a abuzului de rusisme în grai
sau în scris: au iniþiat în ziare ºi reviste rubrici speciale, iar la radio ºi TV emi-
siuni de cultivare (în fond, de „de-rusificare“) a limbii materne. ªi românii din
Basarabia — ne referim, în primul rând, la intelectuali — ziariºti, scriitori,
artiºti, lingviºti, istorici, alþi umanitariºti, profesori din ºcoli, universitãþi etc. —
s-au înscris într-o adevãratã cruciadã împotriva rusificãrii limbii vorbite, dar mai
ales a formei ei scrise. În condiþiile în care „centrul“ (ideologii, dar ºi mulþi cer-
cetãtori ºovini, de la Moscova) nu concepeau decât ca pe una beneficã influenþa
limbii ruse asupra altor limbi vorbite în URSS, la Chiºinãu a fost editat un în-
dreptar de o valoare inestimabilã: Cuvântul potrivit la locul potrivit de Valentin
Mândâcanu, un adevãrat manifest împotriva rusificãrii. Cartea a suportat douã
ediþii, în anii ’70 ºi ’80, depãºind, prin conþinut, prin mesajul sãu românesc,
discret dar insistent, orice aºteptãri: autorul analiza toate abaterile de la româna
standard, propunând soluþii de evitare/respingere a greºelilor (cu deosebire a
rusismelor ºi calchierilor dupã modele lexicale, gramaticale, sintactice etc.
ruseºti), astfel încât, cei care studiau cu atenþie lucrarea lui V. Mândâcanu,
treceau un adevãrat purgatoriu lingvistic, dupã care nu se mai temeau cã ar vorbi
o românã aproximativã, sau alteratã, în raport cu cea vorbitã în dreapta Prutului.
Îndreptarul lui V. Mândâcanu a fost, neîndoios, cea mai remarcabilã realizare în
lupta împotriva rusificãrii, „pe plan unional“, ceva similar nu se fãcuse în nici
una din cele 14 republici-„surori mai mici“. Sã fi fost aceasta o revanºã, în
subconºtient, a basarabenilor pentru alt „record“ al lor, numai cã de tristã faimã?
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Acest record avea în vedere penibila uºurinþã cu care au adoptat moldovenii for-
mele ruseºti de nominalizare, respectiv, de adresare.

Vorba e cã încã în timpul þarismul, cu deosebire în sec. XIX, Petersburgul a
pus problema unificãrii formei de nominalizare a tuturor supuºilor Imperiului
Rus, dupã modelul: nume (cu terminaþiile specifice -ov, -ev, -in), prenume, nume
dupã tatã (sau patronimic): Andrei Vasilievici = Andrei, fiul lui Vasile sau Maria
Grigorievna = Maria, fiica lui Grigore). Iniþiativa nu-i viza doar pe ucraineni ºi
bieloruºi, care adoptaserã mai de mult aceastã formã de nominalizare. Dar în-
cercarea de rusificare a onomasticii naþionale a fost primitã cu destulã ostilitate
de cãtre cei vizaþi, cei mai numeroºi ºi mai inveteraþi adversari fiind, în special,
printre nobilii, respectiv moºierii, comercianþii baltici, armeni, georgieni, evrei
etc. Problema s-a pus din nou încã din primii ani de regim sovietic, soldându-se
cu rusificarea terminaþiilor la numele de familie ale musulmanilor din Caucaz ºi
din Asia Centralã, care tocmai au fost obligaþi sã adopte ºi nume de familie pe
lângã prenume ºi supranume (porecle, titluri etc.). Rãmânea nerezolvatã pro-
blema patronimicului, neacceptat nici în documente, nici în uzul cotidian de ma-
joritatea popoarelor din URSS. În acest context, basarabenii, aproape cã fãrã
excepþie, au acceptat formulele ruse de nominalizare ºi de adresare (prenume ºi
patronimic), percepându-le atât ca o formã de exprimare a politeþii, cât ºi (pentru
unii, mai ales) ca o modalitate de „sublimare“, de a sublinia „preamãrirea“, obe-
dienþa faþã de un superior ºi/sau sugestia de a fi tratat ca atare ºi cel care se
adreseazã dupã modelul rus. ªi cum unele prenume româneºti nu se pretau
„patronimizãrii“ ruseºti, acestora li se rusifica forma sau ele erau înlocuite cu
echivalente ruseºti: Ivan pentru Ion, Ilia în loc de Ilie, Foma pentru Toma etc.
Aceastã ciudatã fascinaþie a moldovenilor pentru modelul rus de nomina-
lizare/adresare are ºi în prezent un impact nociv asupra comunicãrii dintre ei:
mulþi s-au obiºnuit într-atât de mult cu patronimicul rusesc încât se jeneazã a-l
abandona, în favoarea vocativelor domnule, doamnã etc., considerându-le pe
acestea prea oficiale, lipsite de doza de intimitate pe care o percepeau în formele
ruseºti de adresare. Partea proastã e cã adresãrile în stil rusesc au strâmtorat iar
pe alocuri au scos din uz ºi alte cuvinte strãvechi, tradiþionale, ce nominalizeazã
grade de rubedenie, aºadar, cu un element efectiv de intimitate, de afectivitate:
bade, lele, tanti, nene, cumetre, mãtuºã etc.

Dincolo de mituri: ruºii ºi alþi „fraþi“ sovietici
vãzuþi de basarabeni fãrã ochelari fumurii

Altfel, nu putem cita prea multe alte cazuri de atitudine pasionalã a românilor
basarabeni faþã de ruºi sau alte naþiuni conlocuitoare. Printre oamenii de rând au
persistat mereu tot felul de prejudecãþi în ceea ce priveºte virtuþile sau defectele
„confraþilor de Uniune Sovieticã“. Astfel, în imaginaþia celor mai mulþi basara-
beni, ruºii apãreau ca beþivi, leneºi, negospodari, sãrãntoci („bosiaci“, adicã „go-
lani“, „sãrãntoci“ era una dintre poreclele „de serviciu“ atribuite de cãtre basara-
beanul comun ruºilor), fãrã credinþã în Dumnezeu. În concepþia multor þãrani
basarabeni ruºii erau asimilaþi comuniºtilor, în opoziþie cu capitaliºtii bogaþi,
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prosperi — o identificare, desigur, nu dintre cele mai mãgulitoare. ªi cum în
Basarabia cei mai mulþi ruºi stãteau la oraº, aceastã asimilare a lor cu omul citadin
le mai asigura ºi reputaþia de oameni fãrã tradiþii, fãrã rãdãcini, iar în ultimã in-
stanþã — niºte indivizi ce nu aveau nimic sfânt. În ochii intelectualilor ba-
sarabeni ruºii apãreau adesea ca niºte îndoctrinaþi, excesivi de fideli, de zeloºi
regimului comunist, sovietic, purtãtori ai ideilor ºovine ºi ai spiritului de mi-
sionar — în raport cu „naþmenii“; displãcea ºi spiritul militãros al ruºilor, ca
ºi aerele lor de superioritate, „de frate mai mare“ — atotputernic, atotºtiutor ºi
„atoatebinefãcãtor“.

Nici faþã de ucraineni atitudinea basarabenilor nu era dintre cele mai mãgu-
litoare. Suficient sã amintim aceastã caracterizare, aproape generalã, datã de ba-
sarabeni ucrainenilor: „un fel de ruºi... poate ºi mai stricaþi“. În rândul bãrbaþilor,
adicã al acelora care satisfãcuserã serviciul militar în armata sovieticã persista
amintirea, impresia penibilã despre „caporalul ucrainean“ ca mostrã de arivism,
de linguºire a superiorilor, de lipsã totalã de scrupule, de lãcomie ºi tâmpenie.
Femeia („vecina“, „cumãtra“) ucraineanã avea reputaþia de gospodinã cam le-
neºã ºi neglijentã, cu o moralitate dubioasã: „ucrainencelor le cam place paharul
ºi sã tragã cu coada ochiului la vecin (cumãtru, cumnat, oaspetele din alt sat)“.

Aceste impresii îi au/aveau în vedere mai ales pe ruºii, respectiv, ucrainenii
etnici, localnici, stabiliþi mai de mult sau mai recent cu traiul în Basarabia dar,
în linii mari, aceeaºi era atitudinea ºi faþã de ruºii ºi ucrainenii din þãrile lor. Pe
cât de binevoitoare în genere, pe atât de rezervatã, totuºi, era atitudinea basara-
benilor ºi faþã de alþi „strãini localnici“ — bulgarii („un fel de ruºi...“) ºi gãgãuzii
(„nu degeaba se zice cã-s un fel de turci!...“), poate în special faþã de ultimii,
consideraþi ca „prea aprinºi de fire“, pe de o parte, ºi închistaþi, lipsiþi de des-
chiderea specificã moldovenilor, pe de altã parte. Pânã la urmã, însã, bulgarilor
ºi gãgãuzilor li se gãseau unele „circumstanþe atenuante“, inclusiv pentru cã,
trãind douã secole printre sau alãturi de moldoveni aceºtia au preluat multe din
tradiþiile ºi rânduielile noastre (la marile sãrbãtorile peste an: Crãciunul, Paºtele,
Duminica Mare, Hramul satului; la nunþi, cumetrii º.a.m.d.).

Faþã de evrei basarabenii au avut o atitudine constant rezervatã ºi prudentã,
chiar dacã era ºi marcatã de un respect neafiºat pentru corectitudinea lor, pentru
„cumpãtarea jidanului“. Totuºi, evreii nu meritã a fi trataþi nici cu încredere, nici
cu tot respectul: sunt închistaþi („ascund de alþii, de noi, ceva!“), apoi „au vânã
de comerciant, sunt puºi pe cãpãtuialã, predispuºi la înºelãciuni, la ºmecherii“.

Cât despre relaþiile dintre basarabeni ºi reprezentanþii celorlalte popoare din
URSS, ar fi destul de dificil sã tragem anumite concluzii categorice, idei genera-
lizatoare, din simplul motiv cã ocaziile de a contacta între ei erau destul de rare.
În genere, bãrbaþii erau în acest sens cumva avantajaþi: încorporaþi în armata so-
vieticã (2–3 ani la infanterie ºi 3–4 ani la marinã), ei puteau sã-ºi satisfacã
serviciul militar în orice colþ al URSS, conform unor scheme numai de Statul
Major cunoscute. Abia în anii ’70 ai sec. XX în URSS s-a declanºat un trafic
turistic destul de intens, încât basarabenii (studenþi, intelectuali, orãºeni) au
putut vedea cum trãiesc concetãþenii lor din „republicile-surori“, ºi invers — alþii
„naþmeni“ vizitau, în excursii organizate, Basarabia, cãci anterior „toate dru-
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murile duceau“ exclusiv la Moscova, apoi la Leningrad (Petersburg), Kiev, mai
rar — în Carpaþi ºi în Crimeea. Dacã ar fi sã formulãm totuºi anumite ati-
tudini/impresii ale basarabenilor faþã de alþii, ele ar fi destul de generalizatoare
ºi s-ar rezuma la urmãtoarele:

Balticii, fãrã vreo delimitare, sunt niºte „naþionaliºti feroce“, admirabili pentru
unii, oribili pentru alþii; nu-i înghit pe ruºi („nu-þi rãspund ºi nu te deservesc la
magazin dacã le vorbeºti ruseºte, trebuie sã zici ceva în limba ta sau sã cauþi o
modalitate de a preciza cã eºti din Basarabia“). Totuºi, sunt oameni foarte culþi,
curaþi, gospodãroºi, civilizaþi, adevãraþi europeni, „vestici“. Altfel, pentru noi
(„pentru o relaþie «normalã» cu noi“) sunt prea reci, distanþi, ba chiar înfumuraþi,
aroganþi.

Caucazienii, iarãºi fãrã vreo delimitare, sunt expansivi, afemeiaþi, predispuºi
la petreceri, cam habarnici, cam lãudãroºi. Au vânã de comerciant, sunt predis-
puºi la... (a se vedea observaþia referitoare la evrei), cu atât mai mult cu cât nici
nu-ºi ascund fascinaþia, obsesia pentru un trai luxos. Nu se jeneazã sã vorbeascã
ruseºte cu un accent oribil. Îºi respectã limba („peste tot scriu cu alfabetul lor!“
— armenii ºi georgienii), îºi cunosc istoria — armenii ºtiu exact pe câþi de-ai lor
i-au cãsãpit turcii ºi din acest motiv îi urãsc de moarte pe turci.

Asiaþii (bãºtinaºii republicilor din Asia Centralã) — niºte înapoiaþi, oameni
de mâna a doua, „nasoi“, urâþi („galbeni, cu pomeþii obrazului proeminenþi, cu
ochii înguºti“), se þin morþiº de credinþa lor ciudatã („chiar ºi unii tineri, de
câteva ori pe zi bat mãtãnii ºi spun rugãciuni!“); în fine, sunt cam nãtângi — nu
degeaba uzbekul, kirghizul ºi ceilalþi ca ei îl înlocuiesc pe Bulã în bancurile ru-
seºti! Cu toate astea, asiaþii ascund o atitudine rezervatã, dacã nu dispreþuitoare
faþã de europeni! (Este cazul sã menþionãm cã aceste impresii — mai mult ipote-
tice, ºi totuºi în mare parte reale — ale basarabenilor faþã de asiaþi erau puternic
influenþate de atitudinea tradiþional rezervat-dispreþuitoare a ruºilor, care îi
numeau, în mod curent, în cel mai limpede stil rasist: „cioirnojopâie“ — „[inºi]
cu fundul negru“. Fiþi de acord, este greu sã-þi devinã simpatic eroul unor
bancuri scabroase, sordide, pe care le ºtii încã de pe bãncile ºcolii. Astfel încât,
comportamentul distanþat, poate chiar ºi dispreþuitor al uzbecilor, kazahilor,
tadjicilor etc. faþã de „albi“ era în mare parte justificat, fiind o reacþie de con-
tracarare a unei atitudini preconcepute.)

Adevãrata atitudine faþã de „alþii“ (faþã de alogeni, ne-moldoveni) se înve-
dera cel mai pregnant în cazul cãsãtoriilor. Basarabenii au dezaprobat constant
cãsãtoriile mixte, cazurile când moldovencele se cãsãtoreau cu „strãini“ (ruºi,
ucraineni, bulgari, gãgãuzi etc.) erau extrem de rare ºi în general condamnabile,
supuse oprobiului, iar „a aduce în casã rusoaicã“ (aºa se numea cãsãtoria unui
flãcãu moldovean cu o rusoaicã sau o slavã, iar prin extensiune orice repre-
zentantã a rasei europene) adeseori echivala cu o tragedie în familie. (La fel de
tragic era perceputã de cãtre moldovean ºi cãsãtoria fiicei cu un þigan.) Dupã
cum s-a stabilit deja cu maximã claritate, regimul însã stimula cãsãtoriile mixte,
cu deosebire în cazul tinerilor basarabeni ce fãceau carierã politicã (de partid, în
organele de interne, diplomaticã, ba chiar ºi în cercetarea ºtiinþificã). Acestora li
se preconiza, „întru evitarea problemelor naþionaliste“ sã aibã soþii rusoaice sau
rusolingve. Opinia publicã în genere dezaproba asemenea cãsãtorii, condamnând
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atât arivismul, cât ºi (ce-i drept, mai rar) „trãdarea“, ruperea de la poporul sãu,
cãci pãrãsirea baºtinei, a Basarabiei, pentru o carierã sau pentru o viaþã familialã
mai „aranjatã“, era ºi ea perceputã de þãranii noºtri ºi de mulþi intelectuali basa-
rabeni ca o mare dramã.

Chipul basarabeanului cioplit de imaginaþia „fraþilor sovietici“

ªi acest subiect, felul cum erau vãzuþi basarabenii de cãtre reprezentanþii altor
popoare din URSS ar merita atenþia unui numãr mare de cercetãtori, aspiranþi la
diferite titluri ºtiinþifice ºi grade didactice. Atitudinile, abordãrile sunt extrem de
diferite: în funcþie de epocã, de poporul-„observator“ al însuºirilor ºi cusururilor
tipic basarabene ºi, desigur, în funcþie de „obiectul observaþiilor“: þãranul, orã-
ºeanul, intelectualul etc. din Basarabia impresionau în mod diferit pe confraþii
lor din nemãrginita þarã sovieticã.

Totuºi, fãrã o prezentare oricât de sumarã, aproximativã, a viziunii sovie-
ticilor asupra basarabenilor nu am putea înþelege prea bine relaþia inversã, cãci
în multe cazuri buna/proasta impresie lãsatã de moldoveni în vreo regiune a
URSS nu era decât o reacþie la atitudinea bãºtinaºilor.

În genere, basarabenii aveau o reputaþie destul de bunã în rândul repre-
zentanþilor altor etnii conlocuitoare. Cei mai mulþi sovietici, care avuserã ocazia
de a vizita RSSM, îi percepeau ca pe niºte oameni ospitalieri, harnici, gospo-
dãroºi, paºnici, bine fãcuþi ºi suficient de inteligenþi pentru a fi numai buni
pentru gineri în case de „nacealnici“ ruºi. Mai rar, ruºii, ucrainenii ºi alþi so-
vietici îi considerau pe basarabeni oameni practici, descurcãreþi, aºa cum
apãreau moldovenii în prozele lui Ion Druþã sau în multe filme produse la casele
de film de la Chiºinãu. În marile centre ruseºti, Moscova ºi Petersburg, dar ºi în
republicile baltice persista opinia cã moldovenii sunt talentaþi la arte; în zonele
mai îndepãrtate ale Rusiei exista o impresie despre basarabeni ca niºte fiinþe nu
mai puþin exotice decât caucazienii sau asiaþii. Adesea, ideea de exotic îi asimila
pe moldoveni þiganilor (graþie aspectului fizic, în general, „brunet“, predispo-
ziþiei la cântec ºi joc etc.) — ºi aici îºi fãcuse efectul imaginaþia unor creatori, în
primul rând, poemul lui Puºkin Þiganii în Basarabia, scris la începutul sec. XIX,
apoi ºi filmul ªatra, turnat de Emil Loteanu în anii ’70 ai veacului trecut.
Aceastã asemãnare îi supãra mai ales pe moldovenii care nu ºtiau cã în în-
chipuirea ruºilor þiganul se identificã, în primul rând, cu tipul romantic, frumos-
exotic, talentat, neîntrecut cântãreþ de romanþe etc. asemenea, ºi apoi abia dupã
aceasta þiganul e hoþ, mincinos, lipsit de scrupule, nespãlat º.a.m.d.

Nu se spunea în URSS despre basarabeni, ca despre caucazieni, de ex., ca ar
fi paroliºti, nici cã ar fi organizaþi ºi cu simþul rãspunderii, ca balticii. În re-
compensã, basarabenii nu aveau reputaþia de beþivan, de degradat, pe care o
aveau ruºii, sau de laº, lingãu ºi arivist, cum erau consideraþi mulþi ucraineni.

Exista ºi o pãrere cã moldovenii ar fi prea inteligenþi, în schimb — excesiv
de docili, slabi de caracter, chiar laºi. Cu excepþia Moscovei, deosebit de sen-
sibilã la manifestãrile de naþionalism (percepute, inerent, ca rusofobe ºi antiso-
vietice), a Cernãuþilor ºi a Cetãþii Albe, unde KGB-ul era obsedat de „naþiona-
lismul românesc“ nu ne-a fost dat sã auzim opinia cã basarabenii ar fi naþio-
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naliºti, în nici un caz aºa cum se spunea constant, peste tot, despre baltici ºi de
multe ori despre georgieni ºi armeni. Mai mult încã, mulþi baltici, puternic
marcaþi de demnitatea naþionalã ºi de acuitatea memoriei lor istorice, îºi ex-
primau adeseori, delicat vorbind, nedumerirea, stupoarea, în ceea ce priveºte
miopia memoriei istorice a basarabenilor care nu ºtiau întotdeauna cã fuseserã
ocupaþi de cãtre URSS, odatã cu balticii, miºeleºte, în vara anului 1940. De aici
ºi o dozã de neîncredere faþã de integritatea, verticalitatea basarabenilor, ba ºi o
umbrã de bãnuialã cã moldovenii ar fi excesiv de loiali, obedienþi, fideli ruºilor,
puterii sovietice, ideilor comuniste.

Cu mici excepþii, oamenii sovietici îi percepeau pe basarabeni ca pe o etnie
distinctã de vecinii lor slavi, ºi, totuºi, numai vecini cu românii. ªi doar în þãrile
baltice majoritatea locuitorilor ºtiau de identitatea etnicã ºi lingvisticã a ba-
sarabenilor cu ceilalþi români. Problema unitãþii basarabenilor cu locuitorii
României nu ºi-o puneau intelectualii — ruºi, ucraineni, armeni etc. De exemplu,
nu trebuia sã-i spui unui muzician cã melosul de la Chiºinãu este identic cu cel
de la Bucureºti. Paradoxul cel mare e cã existau ºi intelectuali cunoscãtori ai
adevãrului, tot ei promovând falsuri dintre cele mai penibile: ne referim, în
primul rând, la istoricii ruºi ºi ucraineni, la „filozofii“ din marile centre ºtiin-
þifice ale URSS, la numeroase cadre de conducere de pe întinsurile nemãrginitei
Uniuni Sovietice...

Jimmy Carter a avut perfectã dreptate

De-a lungul anilor, s-au produs, evident, ºi unele schimbãri în atitudinea ba-
sarabenilor faþã de reprezentanþii altor etnii din URSS ºi viceversa. Bunãoarã, în
anii ’70, datoritã activismului unor disidenþi evrei (poetul Alexander Brodsky,
filozoful ªcearanski, savantul Saharov º.a.), a crescut brusc simpatia faþã de
evrei, aceºtia identificându-se, adeseori, în viziunea intelectualilor basarabeni cu
spiritul de libertate, cu aspiraþiile antitotalitariste. În anii 1988-1991, s-a înre-
gistrat un val de admiraþie faþã de baltici, care prinserã a simboliza — în ochii
basarabenilor, iarãºi cu precãdere ai intelectualilor de la Chiºinãu — intran-
sigenþa în lupta pentru adevãrul istoric, pentru scuturarea jugului rusesc ºi to-
talitar. Era atunci la modã la Chiºinãu „modelul baltic de dezrobire“, acest model
se preconiza a fi urmat ºi în anii de dupã obþinerea independenþei, fapt ce i-a pus
pe jar, i-a alertat, i-a înspãimântat pe ºovinii ruºi ºi pe acoliþii lor de la Chiºinãu,
care au fãcut tot posibilul sã zãdãrniceascã relaþiile moldo-baltice. În aceiaºi ani,
1989–1991 s-a schimbat în bine ºi atitudinea faþã de caucazieni, georgienii,
azerii ºi armenii vãdind multã bãrbãþie în niºte sângeroase confruntãri cu armata
sovieticã ºi cu KGB-ul.

Revirimentul din republicile central-asiate i-a lãsat reci pe cei mai mulþi
basarabeni, de parcã totul se petrecea într-o lume existentã doar în imaginaþia
celor ce cred în basme de genul celor O mie ºi una de nopþi. Tocmai de aceea
„despãrþirea“ de asiaþi a decurs fãrã emoþii: întoarcerea în „matca lor musulmanã“
era fireascã, la fel ca revenirea balticilor în sânul naþiunilor vest-europene.

În anii de renaºtere naþionalã a popoarelor din URSS, ruºii — fie ei din Rusia,
fie venetici în republicile unionale — ºi-au arãtat cel mai urât colþii, esenþa
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ºovinã, imperialistã a mentalitãþii, percepþiei lor. Mici ºi mari, intelectuali sau
proletari, bogaþi sau umili, fãrã excepþie, în toate republicile, ruºii s-au ridicat, în
multe locuri cu arma în mânã, împotriva dorinþei de libertate a popoarelor
subjugate de þarii, comandanþii lor de oºti ºi secretarii lor generali de partid co-
munist. Calificativele de „trãdãtori“, „separatiºti“, „nerecunoscãtori“ etc., etc. au
început sã curgã ºuvoi peste tinerele state ex-sovietice, ca ºi tot felul de blesteme
ºi cobeli pe capul popoarelor subjugate, adeseori aceste funeste prevestiri ºi do-
rinþe de eºec ieºind din gura unor savanþi de talie europeanã, infestaþi mortal de
virusul ºovinismului rusesc. Concomitent, nu mai încetau cele mai ticãloase
uneltiri ºi provocãri împotriva foºtilor „fraþi mai mici“ ai ruºilor: crearea de
autonomii, instigarea la conflicte armate, înscenarea unor tulburãri ºi miºcãri
non-stop, în favoarea pãstrãrii URSS, mimarea unor scene fantasmagorice de
„maltratare“, „desconsiderare“, „umilire“ a ruºilor rãmaºi în tinerele state etc.,
etc. Este firesc cã în aceastã atmosferã s-a schimbat brusc, în rãu, atitudinea
„naþmenilor“ liberi faþã de metropolã ºi faþã de ruºi în ansamblu, basarabenii
nefãcând excepþie de la regulã.

ªi doar despre ucraineni impresiile rãmâneau constante, acestea aveau sã se
schimbe întru câtva abia într-un târziu de toamnã, în anul 2004... Printr-o purã
coincidenþã, în acelaºi 2004, la moartea ex-preºedintelui SUA James Carter,
mass-media de la Moscova, cu un tupeu specific numai lor, în necrologuri, îi
reproºau rãposatului (!!!), la unison, cã le-a lãsat ca o penibilã moºtenire „umi-
litorul calificativ de imperiu al tuturor relelor“. Precizãm cã astfel botezase
Jimmy Carter URSS-ul în anii ’70, într-o epocã de maximã tensionare a raportu-
rilor sovieto-americane, datoratã cursei înarmãrilor ce luase la sovietici proporþii
înspãimântãtoare. Însã apologeþii ºovinismului rus îºi vãd patria, Rusia, ca o
succesoare totalã a URSS. Inclusiv, moºtenitoare a obidelor pentru niºte ima-
ginare ofense, pe care i le-ar fi adus, constant, adversarii de pretutindeni. Atunci
când J. Carter a spus aceste cuvinte, la Kremlin se jenau de relaþia þãrii sovietice
cu imperiul rus. Acum, dimpotrivã, noþiunea de „imperiu“ (cu epitete gen
„liberal“, „reformat“, „euroasiat“ etc.) este la Moscova ºi aiurea în Rusia în mare
vogã, fiind utilizat de cãtre conducãtorii ºi ideologii ruºi cu obsesivã mândrie.
Deci, imperiul rus-sovietic a murit, trãiascã imperiul liberal, reformat, euroasiat
Federaþia Rusã! ªi nu mai exista acest reviriment dacã URSS nu era un imperiu
al tuturor relelor.

Câtã dreptate a avut James Carter o poate ºti/confirma numai unul care a trãit
în „muma comunismului“, „grãdina în floare a prieteniei popoarelor“, „bastionul
pãcii în lume“ etc.

NOTÃ
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1. În prezentul articol utilizãm, cu o dozã sporitã de
convenþional, termenul „basarabeni“ pentru
desemnarea tuturor românilor de la est de Prut.
Doar în cazuri speciale, când o cere contextul,
facem precizãrile de rigoare: români din nordul
Bucovinei, români din sudul Basarabiei,

(pãmânturi anexate Ucrainei), români din
Transnistria etc. Noþiunea „moldoveni“ poate sã
figureze doar pentru o delimitare de ordin geo-
grafic, iar îmbinãrile „limbã moldoveneascã“,
„popor moldovenesc“ apar exclusiv în texte
eventual citate în contexte cu totul specifice.


