
MARXISMUL ÎN AMERICA LATINÃ

Institutul de ªtiinþe „Alejandro Lipschutz“ (ICAL) din Santiago de Chile a organizat recent douã
manifestãri ºtiinþifice deosebit de importante pentru cercetãtorii stângii latino-americane. Astfel,
în luna iunie 2007 a fost organizat simpozionul intitulat „La ºaptezeci de ani de la moartea lui An-
tonio Gramsci“, iar în ianuarie 2008 s-au desfãºurat cursurile ºcolii de varã denumite Preºedintele
Salvador Allende Gossens, având ca temã principalã „Marxismul latino-american“.

Prima manifestare ºi-a propus sã discute asupra actualitãþii ideilor gramsciene ºi asupra mo-
dului în care acestea au influenþat ºi influenþeazã atât gândirea ºi reflecþia politicã latino-ame-
ricanã, cât ºi praxis-ul politic din aceastã regiune. Ca atare, la acest seminar au participat atât isto-
rici, filosofi, specialiºti în ºtiinþe politice ºi sociologie, dar ºi lideri ai stângii chiliene ºi latino-ame-
ricane. Acest seminar a fost deosebit de important deoarece el marcheazã un element de legãturã
cu trecutul Institutului de ªtiinþe „Alejandro Lipschutz“, fiind organizat la exact 20 de ani dupã un
alt simpozion din 1987 ºi intitulat „Persistenþa ºi moºtenirea lui Antonio Gramsci“. Toþi interve-
nienþii, dintre care o mare parte participaserã ºi la dezbaterile din 1987, au evidenþiat caracterul
„legendar“ al acelei manifestãri desfãºurate într-un moment în care dictatura militarã a lui Augusto
Pinochet era încã la putere, iar gânditorii de stânga erau siliþi la semi-clandestinitate, fiind mereu
ameninþaþi de spectrul represiunii politice. Lucrãrile ºi materialele prezentate au fost grupate ºi pu-
blicate într-o carte coordonatã de Roland Alvarez ºi Jaime Massardo ºi apãrutã în luna aprilie 2008
la Editura Ariadna din Santiago.

ªcoala de varã Preºedintele Salvador Allende Gossens este o manifestare cu tradiþie în cadrul
ICAL, ea fiind organizatã în fiecare an ºi adresându-se tuturor cercetãtorilor, dar nu numai, intere-
saþi de evoluþiile recente din spaþiul latino-american. În acest an tema pricipalã a tratat marxismul
latino-american, de la origini ºi pânã în prezent. Ceea ce ne-a uimit a fost numãrul mare de partici-
panþi, precum ºi ecletismul acestora, la cele douã evenimente participând personalitãþi ale vieþii
academice ºi politice chiliene, lideri ai partidelor de stânga, militanþi din cadrul noilor miºcãri so-
ciale, lideri sindicali, dar ºi foarte mulþi tineri cercetãtori, studenþi ºi chiar elevi, ceea ce demon-
streazã un interes relativ înalt pentru aceste subiecte în rândul tinerilor latino-americani.

O trecere în revistã a gânditorilor marxiºti latino-americani tradiþionali a realizat-o profesorul
Jaime Massardo de la Universitatea din Valparaiso, care a vorbit despre „Marxismul latino-ame-
rican de la Recabarren la Mariategui“. Ulterior, Jorge Arrate, ministru în guvernul lui Allende ºi
în toate guvernele democratice între 1989 ºi 2000, Secretar general ºi Preºedinte al Partidului So-
cialist din Chile între 1990 – 1991, a descris experienþa socialistã chilianã cu un accent major pe
anii 1970 – 1973 ºi pe proiectul de guvernare al lui Salvador Allende. Roland Alvarez, cercetãtor
în cadrul Institutului ªtiinþe „Alejandro Lipschutz“, a prezentat evoluþia marxismului chilian în pe-
rioada dictaturii lui Augusto Pinochet ºi reconstrucþia miºcãrii socialiste chiliene în aceeaºi pe-
rioadã. O serie de alþi cercetãtori au descris noile miºcãri sociale din America latinã, în special cele
pentru drepturile indigenilor, ºi rolul lor în reconfigurarea stângii din regiune. O altã secþiune a
ªcolii de varã, în cadrul cãreia au intervenit o serie de lideri sindicali, a fost dedicatã sindicalismu-
lui latino-american ºi rolului pe care acesta l-a avut în decursul istoriei moderne, precum ºi în dez-
baterile ºi acþiunile politice ale stângii din America Latinã.
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EVENIMENTE ªTIINÞIFICE LA PRAGA (22-25 MAI 2008)

Centrul pentru Cercetare Economicã ºi Studii Postuniversitare al Universitãþii Caroline
(CERGE) a fost fondat în 1991 ca un program doctoral de tip american în Economie cu predare
exclusiv în limba englezã. În 1992, Institutul de Economie al Academiei de ªtiinþe al Republicii
Cehe (EI) a fost creat ca institut de cecetãri în Economie, ca partener al CERGE pentru a desfãºura
cercetãri tematice la cele mai înalte standarde internaþionale. Scopurile ºi interesele care servesc
misiunea acestei instituþii sunt pregãtirea în domeniul economiei moderne a viitorilor oficiali, li-
deri de afaceri cercetãtori ºi profesori din þãrile foste comuniste din Europa Centralã ºi de Est, sti-
mularea ºi sprijinirea cercetãrilor academice dar ºi practice, orientate spre politici publice, în eco-
nomie, diseminarea rezultatelor acestora pentru informarea oficialilor din guvern, a managerilor
de corporaþii, a economiºtilor din aceastã regiune (Europa Centralã ºi de Est) ºi din lume, prin se-
minarii, simpozioane, conferinþe, lucrãri scrise ºi publicate. Din 1999, CERGE-EI a devenit repre-
zentantul unei reþele de cercetare a Europei Centrale ºi de Est, parte a Reþelei de Dezvoltare Glo-
balã (Global Development Network, sau GDN). GDN este compus din nouã reþele regionale al cã-
ror scop este generarea, împãrtãºirea rezultatelor ºi aplicarea în politicile publice a cunoaºterii pe
probleme de dezvoltare.

La CERGE-EI am participat la conferinþa intitulatã “Is Reputation Good or Bad? An Expe-
riment“ (“Reputaþia este bunã sau rea? Un experiment“), þinutã de Brit Grosskopf ºi Rajiv Sarin
de la Departamentul de Economie, al Universitãþii Texas A&M. Autorii au testat experimental da-
cã posibilitatea de a avea o reputaþie are influenþe asupra comportamentului în maniera descrisã de
teoriile recente. Modul în care ºi-au proiectat cercetarea investigheazã dacã construirea reputaþiei
este posibilã sau nu, fãcând cunoscute, sau nu, alegerile trecute ale unui jucãtor pe termen lung
pentru jucãtorii pe termen scurt. Astfel, pentru jucãtorul pe termen lung reputaþia nu este cu necesi-
tate ceva rãu, dar nu apare din studiul datelor experimentale atât de bunã, în mãsura prezisã de teo-
riile foarte recente. Dupã pãrerea mea, acest rezultat poate fi relevant ºi pentru studiile de comuni-
care politicã, marketing politic ºi relaþii publice.

În perioada 22-25 mai 2008, a avut loc cea de-a 7-a Conferinþã Anualã a Societãþii Europene
de Studii Economice ºi Finanþe (EEFS) intitulatã “Globalised Labour & Capital Markets, National
Resources & Shifts in Economic Power“ (“Forþa de muncã globalizatã, pieþe de capital, resurse de
capital ºi schimbãrile în ceea ce priveºte puterea economicã“), o tematicã relevantã ºi pentru ºtiin-
þele politice. Am contribuit la conferinþã cu lucrarea “Spatial distribution of CO2 emissions: theo-
retical and empirical investigations“ (“Distribuþia spaþialã a emisiilor de CO2: investigaþii teore-
tice ºi empirice“), lucrare la care sunt coautoare, alãturi de Lucian-Liviu Albu, Ion Ghizdeanu ºi
Raluca Iorgulescu Polimeni. Lucrarea noastrã a fost inclusã la secþiunea Spatial economics, prezi-
datã de Artem Korzhenevych. În lucrare arãtãm preocupãrile pentru studierea efectului de serã, an-
vergura fenomenului ºi impactul acestuia. Abordãm acest fenomen în corelaþie cu structura consu-
mului ºi producþiei de energie. Folosind datele disponibile am încercat sã construim un model spa-
þial. Modelul aratã faptul cã þãrile mai dezvoltate tind sã aibã un mediu mai curat. Dacã nu apar
inovaþii tehnologice, rata de dezvoltare a tuturor economiilor va fi în mod dramatic afectatã pe ter-
men lung de restricþiile din ce în ce mai puternice reglementând emisiile de CO2 ºi deci limitând
dramatic atât producþia, cât ºi consumul de energie.

Am mai participat la secþiunile Labour Economics, prezidatã de Fotini Voulgaris, Migration,
prezidatã de Subrata Ghatak, Globalisation, prezidatã de Joël Hellier ºi European Integration, pre-
zidatã de Vaclav Zdarek. În cadrul acestora am remarcat unele lucrãri cu relevanþã sporitã pentru
ºtiinþele politice. Dintre acestea, Daniela-Emanuela Dãnãcicã ºi Ana-Gabriela Babucea de la Uni-
versitatea din Târgu-Jiu, România au prezentat lucrarea cu titlul “The Analysis of Unemployment
in Romania Through Duration Models“ (“Analiza ºomajului din România prin modelele de termen
lung“) în care s-a studiat structura ºomajului în funcþie de gen, vârstã ºi nivel de educaþie în perioada
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1998-2006, precum ºi influenþa acestor factori asupra duratei ºomajului. Studiul aratã cã persoanele
educate, tinere (pânã în 45 de ani) ºi femeile tind sã revinã mai repede pe piaþa muncii.

M. Giannetti (Universitatea din Roma, “La Sapienza“) ºi D. Federici (Universitatea Cassino)
abordeazã tema “Migration, Inequality and Poverty: what relation?“ (“Care este relaþia dintre mi-
graþie, inegalitate ºi sãrãcie?“) în care urmãresc cum influenþeazã migraþia sãrãcia ºi inegalitatea
din þara sursã. Studiul a urmãrit situaþia din Polonia, Slovenia, Republica Cehã ºi Ungaria. Riscul
sãrãciei creºte în corelaþie cu vârsta înaintatã ºi cu problemele de sãnãtate ºi scade cu educaþia, sta-
tulul de angajat sau de persoanã cãsãtoritã ºi, în Polonia sau Republica Cehã, cu statutul de pro-
prietar al locuinþei. În ceea ce priveºte compoziþia familiei ºi corelaþia acesteia cu riscul sãrãciei,
imaginea nu este clarã, variabilele nefiind corelate în mod semnificativ din punct de vedere statistic.

Chris Tsoukis în lucrarea „Socio-Macroeconomics: A Review“ de la London Metropolitan
University pledeazã pentru o necesarã interdisciplinaritate între ºtiinþele sociale ºi macroeco-
nomie.

Silvia Mãrginean, Ramona Toma ºi Lucian Belaºcu, de la Universitatea „Lucian Blaga“ din
Sibiu, în prezentarea cu titlul „European Enlargement and Real Convergence: from Accession to
Integration“ se concentreazã asupra convergenþei statelor membre ºi a determinanþilor acestei con-
vergenþe. Autorii iau ca factori relevanþi pe cei clasici – venitul, productivitatea, ºomajul –, dar in-
clude ºi alþi factori, cum ar fi competitivitatea sau societatea informaþionalã pentru a stabili “falia“
dintre vechile membre ºi membrele mai noi în Uniune, sugerând politici pentru reducerea acestor
diferenþe.

Carlos Pereira (Michigan State University ºi Getulio Vargas Foundation) ºi Vladimir Kühl
Teles (Harvard University ºi Getulio Vargas Foundation) au prezentat lucrarea „Political Insti-
tutionsAs Substitute For Democracy:APolitical EconomyAnalysis Of Economic Growth“ în care
au investigat relaþia dintre funcþionarea instituþiilor politice, buna guvernare ºi creºterea econo-
micã necesarã funcþionãrii democraþiei, insistând asupra unui model de evaluare a bunei guvernãri
din perspectiva creºterii economice.

În fine, dar nu în ultimul rând, Constantin Colonescu, de la Grant MacEwan College,
Edmonton, Canada, a propus un model de verificare a pregãtirii unei anumite þãri pentru aderarea
la Uniunea Europeanã în lucrarea “Country-Level Evaluation of the 2004 EU Enlargement“. Pe
baza modelului prezentat, spre exemplu, Þãrile Baltice ar fi putut fi sfãtuite sã mai aºtepte, sã nu
se grãbeascã cu integrarea în Uniunea Europeanã.

Henrieta ªerban

MOLDOVA ÎNCOTRO?

Seminarul internaþionarul „România ºi Republica Moldova în contextul integrãrii euro-atlan-
tice“, organizat de Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române
(ISPRI) ºi Moldova Foundation (Washington) ºi gãzduit de Muzeul Cotroceni la 16 iunie 2008, a
reprezentat a doua dezbatere de anvergurã consacratã situaþiei politice ºi geostrategice a Republicii
Moldova ºi a relaþiilor acesteia cu România din seria iniþiatã de ISPRI în 2004.

Alocuþiunile din deschidere rostite de Andrea Renþea, directoarea Muzeului Cotroceni, Vlad
Spânu, directorul Moldova Foundation, ºi Ion Bulei, directorul ISPRI, au situat seminarul, în ordi-
ne, sub auspiciile prestigiosului aºezãmânt-gazdã, sub semnul relevanþei dezbaterilor asupra direc-
þiei de evoluþie a Republicii Moldova („sau integrare sau spre Est“) ºi al elucidãrii cauzelor stadiu-
lui actual al relaþiilor („nesimpatice“) româno-moldovene.

Sesiunea I-a a seminarului, moderatã de prof. Ion Bulei, i-a avut ca protagoniºti pe istoricul
Andrei Brezianu (SUA) cu expunerea „Relaþiile dintre România ºi Republica Moldova“ ºi pe so-
ciologul Dan Dungaciu (ISPRI, România) care a prezentat „Alegerile parlamentare din Republica
Moldova din 2009“. Întrucât intenþionãm publicarea integralã a expunerilor prezentate în cadrul
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seminarului, în cele ce urmeazã ne limitãm la punctarea principalelor subiecte cuprinse în luãrile
de cuvânt.

Expunerea lui Andrei Brezianu a vizat „contextul diacronic“ al relaþiilor româno-moldovene
— „meandrele ºi dedesubturile lor complicate“ — ca ilustrare a „paradoxului duratelor lungi“ în-
cepând din 1917 (când Republica Democraticã Moldoveneascã cerea ajutor României pentru res-
pingerea batalioanelor Revoluþiei bolºevice), în timpul Unirii cu România (1918-1940), în perioa-
dele totalitarã ºi apoi posttotalitarã. Istoricul a relevat implicaþiile majore ale rusificãrii din Mol-
dova asupra evoluþiei relaþiilor româno-moldovene, ca ºi a celor datorate tipurilor diferite de co-
munism din cele douã þãri. Relaþia România-Moldova a fost interpretatã ca efect al „legii funda-
mentale a celor trei factori“: „legãtura ombilicalã cu comunismul“, respingerea comunismului ºi
revendicarea rãdãcinilor istorice ale Moldovei de dincolo de Prut. Raportarea „nesimpaticã“ a
Moldovei la România în gândirea instituþionalã posttotalitarã a fost conexatã dificultãþilor „rãz-
boiului identitar“ (în expresia invocatã a lui Ion Varta) purtat în Republica Moldova, ca ºi unor si-
nuoase opþiuni politice traduse, dupã Oleg Serebrian, într-o sinuoasã evoluþie de parcurs româno-
moldovean: „etapa sentimentalã“ sau a „podurilor de flori“ dintre 1991-1994; etapa rãsturnatã a
„Casei noastre — Republica Moldova“ între 1994-1997; etapa „îndulcirii“ unor accente, a sus-
þinerii „stirpei române de etnie moldoveanã“, dar ºi a reticenþelor faþã de Bucureºti dupã 1997; eta-
pa moldovenismului, a rupturii de România ºi a antiromânismului - în prezent. În scopul îmbunã-
tãþirii relaþiilor româno-moldovene istoricul a accentuat nevoia unei relaþii mai bune cu Rusia a
României ºi a Moldovei, deopotrivã, în condiþiile în care atitudinea nefavorabilã a Rusiei faþã de
România de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial (ºi datoratã, dupã George Kennan, par-
ticipãrii României în prima parte a rãzboiului, lipsei de entuziasm a românilor faþã de intrarea tru-
pelor sovietice în România în 1944 ºi reticenþei faþã de originea ne-slavã a românilor) s-a accentuat
actualmente prin plasarea „þãruºilor NATO la Prut“. Motivaþia pentru un alt tip de implicare a Ro-
mâniei într-o normalizare a relaþiei cu Rusia a fost interesul actual al Rusiei într-o conlucrare mai
diversã ºi mai substanþialã cu Moldova decât cu România ºi angajarea Rusiei „într-un proces cu
bãtaie lungã“ ce priveºte apropierea Moldovei de UE ºi NATO. Neangajarea României faþã de Re-
publica Moldova altfel decât printr-o „media ce nu reflectã decât episodic realitãþile din þara cea
mai apropiatã de România“, prin amânarea deschiderii consulatelor la Bãlþi ºi Cahul, prin inexistenþa
unei filiale a Institutului Cultural Român la Chiºinãu atrage dupã sine, în opinia vorbitorului, inte-
rogaþia legitimã asupra tipurilor de activitãþi oportune din partea României în scopul unor relaþii
„reciproc profitabile între cele douã þãri, pentru o reconfigurare a lor cât mai apropiatã de firesc ºi
nemarcatã de sechele totalitare“.

Dan Dungaciu a prezentat cazul Republicii Moldova ca fiind unic sub aspectul teoriilor ºi
viziunilor care i s-au aplicat ºi cu care „genetic“ nu are nimic de-a face, sub aspectul clasei politice
care s-a selectat în virtutea unui proiect geopolitic, nu politic, al instrumentelor sociologice precare
ºi adesea irelevante, ca ºi sub cel al problemelor diverse care au impact asupra alegerilor, fãrã a
þine strict de ele. Contextul alegerilor din 2009 din Republica Moldova este dominat, în opinia vor-
bitorului, de elite culturale ºi nu de filoane doctrinare, de opþiuni ºi raþiuni geostrategice, de haosul
vieþii politice ce situeazã þara în postcomunism, nu în post-postcomunism, de lipsa unui element
de raþionalizare a sistemului politic moldovean iniþiat de Parlamentului European. Miza însãºi a
alegerilor fiind una geopoliticã, cel puþin prin raportare la chestiunea transnistreanã, elementul nou
în aceastã disputã ar putea fi considerat cel al disocierii între apropierea Republicii Moldova de
Vest ºi apropierea de România („poþi sã fii cu Vestul fãrã sã fii cu România“). Substanþa dez-
baterilor politice a fost analizatã pe fondul schimbãrii atitudinii opiniei publice din Republica Mol-
dova faþã de Rusia. Rusia, din nou, joacã un rol important, din „sperietoare“ a devenit „partener
strategic“, foloseºte atu-ul limbii ruse ºi ascendentul rating-ului televiziunilor ruse în Moldova
(67% în topul încrederii, pe locul doi în Moldova dupã Bisericã), al Asociaþiei „Prietenii Rusiei“
din care fac parte foºtii prim-miniºtri moldoveni º.a.m.d. De asemenea, dublul discurs identitar
promovat în Republica Moldova, cel „etnicist moldovean“ ºi „cel amical cu Rusia“, a fost apreciat
ca favorizant pentru perceperea Rusiei ca mare putere ºi chiar pentru poziþia sa actualã de expec-
tativã faþã de Republica Moldova. Un factor de aceeaºi naturã a fost considerat a fi componenþa
compozitã a Partidului Comunist al Moldovei de la guvernare („de tip boutique“): troþkiºti,
nostalgici, moldoveniºti, leniniºti, proruºi etc. La acest tablou se adaugã „prezenþa absentã“ a UE
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datoratã ineficienþei clasei politice din Moldova de a realiza paºi concreþi în aceastã direcþie ºi sur-
selor (media) eminamente ruseºti de informare asupra UE ºi NATO („o informare distantã ºi for-
malã“, „de alt tip decât cel de care are nevoie publicul moldovean“). La aceste elemente s-au adãu-
gat: substituirea dezbaterilor despre România cu cele despre Ucraina, cu a cãrei integrare este pusã
în legãturã ºi „absorbirea Moldovei“, fenomenul de „spiralã a tãcerii“ construit în jurul României
(„spaþiul public scoate tema din joc“, dar nu anihileazã „diferenþa dintre percepþia publicã ºi
discursul politic“), agenda preponderent socialã a Partidului Comunist („salariile ºi pensiile la
timp“, „creºterea preþurilor“). În opinia vorbitorului, în Republica Moldova problema este una „de
sistem ºi nu de persoane“, singurul sistem capabil sã întrerupã perpetuarea politicii actuale, sã ge-
nereze modificãri vizibile faþã de situaþia datã, sã intre în spaþiul mediatic ºi sã evite modelul
Kucima al „integrãrii fãrã europenizare“ ar fi un sistem multipolar.

Discuþiile animate generate de cele douã expuneri au solicitat sublinieri, accentuãri ºi nuanþãri
ale multora dintre ideile prezentate. Între ele: alternativa („rãscrucea“) între „proiectul euroasiatic“
ºi „forþa proeuropeanã“ aflatã în faþa Moldovei ºi care pune identitatea ei în termenii modificãrii
statutului actual al neutralitãþii, „regãsirea cu România în spaþiul euroatlantic“ constituitã în cauzã
a respingerii de cãtre comuniºti a aderãrii Moldovei la structurile euro-atlantice (Vitalia Pavlicenco,
preºedinte al Partidului Naþional Liberal din Moldova, membru al Parlamentului din Moldova,
membru al grupului parlamentar Moldova-România). Au fost amintite clauzele de subsol ale acor-
durilor dezvãluite de David J. Kramer (Iulian Chifu), a cãror semnare a fost amânatã pânã dupã
alegerile din 2009 întrucât pun problema identitãþii ºi a coeziunii societale în Moldova (sub aspect
demografic, educaþional, al curbelor de dezvoltare) (Andrei Brezianu). Au fost, de asemenea, dis-
cutate analogia între Partidul Comunist din Moldova ºi partidul Rusia Unitã al lui Putin, lipsa de
coeziune a acþiunilor României soldatã cu atitudinea Moldovei: „spre Europa fãrã România“, lipsa
de investiþii în Moldova ale cercurilor de afaceri din România (Liliana Popescu, conferenþiar la
SNSPA). A fost precizat în acest punct al discuþiei sensul doctrinar al analogiei între Partidul Co-
munist din Moldova ºi partidul de tip boutique ºi sensul funcþional al analogiei dintre PCM ºi for-
maþiunea politicã a ex-preºedintelui rus („modelul putinian implementat în Moldova“), ca ºi nece-
sitatea disocierii modurilor de funcþionare ale economiilor occidentale ºi a celei moldoveneºti,
„închise faþã de România“ (Dan Dungaciu). Posibilitatea constituirii intereselor cetãþenilor în
factor de raþionalizare a politicii în Moldova (Raluca Rãducanu, doctorand al Facultãþii de Socio-
logie a Universitãþii din Bucureºti) a fost exemplificatã prin posibilitatea de a gândi cetãþenia ro-
mânã ca model de europenizare a Republicii Moldova (Dan Dungaciu).

Relaþia României cu Republica Moldova a fost apreciatã ca situându-se într-un „unghi neclar“,
date fiind interesul (ºi „strategia rodnicã“) a Moscovei ca România „sã nu fie prezentã în Mol-
dova“, nesemnarea Tratatului de bazã între cele douã þãri, propaganda subtilã desfãºuratã de Voronin
cu sprijinul Moscovei, ambiguitatea României în privinþa identitãþii moldovenilor ºi a unei relaþii
normale cu Rusia (inclusiv sub aspect comercial). Aceastã situaþie a fost conexatã contextului în
care România însãºi, „aflatã la o rãscruce de interese strategice“ („tensiune de rãscruce“ dominan-
tã, de altfel, în întreaga Europã“), este „incapabilã sã-ºi atingã interesele“ ºi sã realizeze o „politicã
a influenþei de contact, de legãturã“ (Petre Roman). Starea actualã precarã a relaþiilor româno-mol-
dovene, pusã în termeni unei „ecuaþii simplificate“, a fost consideratã drept consecinþã a situãrii
celor douã state la „intersecþia marilor interese“, a „spiritului revanºard al Rusiei“, dar ºi a „îndoc-
trinãrii poporului prin presa ruseascã“, prin „spirala tãcerii“ generatã de adoptarea de cãtre moldo-
veni („martori“ ai poziþiei privilegiate a „celor care au fost cu Rusia“) a unei „strategii a supravie-
þuirii“ (Iuliana Gorea Costin, primul Ambasador al Moldovei la Consiliul Europei (1997-2001)).

Problema „geografiei politice a României faþã de Rusia“ ºi a „lecþiei“ posibile pentru Moldova
a deciziei Summit-ului NATO în privinþa aderãrii Ucrainei (Mihai Ionescu, directorul Institutului
pentru Studii Politice de Apãrare ºi Istorie Militarã) a fost pusã, din nou, în termenii construcþiei
unei relaþii normale cu Rusia — „o punte concretã spre un raport pragmatic cu Rusia“ (Andrei Bre-
zianu) ºi ai persistenþei preºedintelui Voronin, dupã Summit-ul NATO de la Bucureºti, în politica
„principiului neutralitãþii“ (Dan Dungaciu). Argumentul recurent al construcþiei unei relaþii bune
cu Rusia a fost transpus în termenii constituirii „dosarului Bucureºti-Chiºinãu doar ca derivativ al
dosarului Bucureºti-Moscova“, România neavând mijloacele necesare pentru a susþine „o
asemenea competiþie“ pentru Moldova fãrã normalizarea relaþiilor cu Rusia, îndeosebi în condiþiile
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în care „apelul culturii ruse în Moldova rãmâne foarte puternic“ (Vladimir Socor, Jamestown
Foundation, SUA). În aceeaºi linie ºi logicã de argumentare „propunerea Belkovski“, susþinutã în
România de Adrian Severin (la vremea respectivã raportor special al ONU pentru situaþia drep-
turilor omului în Belarus, raportor al Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, vicepreºedinte
al Grupului Socialist al Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei) ºi de alte personalitãþi poli-
tice ºi media, de unire a Moldovei cu România fãrã Transnistria, ar fi constituit „permanentizarea
unui Kaliningrad 2“. În opinia vorbitorului, „deficitul de eficienþã“ al poziþiei României faþã de
Moldova dupã 1992 s-a reflectat în retragerea României din Acordul tripartid de încetare a focului
ºi în devansarea ei ca „activism“ ºi implicare în Moldova de þãri precum Ungaria, Lituania, Suedia,
Austria, Cehia, Polonia. Soluþia relegitimãrii României în relaþia cu Moldova a fost identificatã în
susþinerea ratificãrii ºi aplicãrii Tratatului de la Istambul în condiþiile în care Rusia se angajeazã
sã îndeplineascã prevederile Tratatului (Vladimir Socor). Exigenþa formulãrii unei strategii clare a
României faþã de Moldova a fost reiteratã, nu însã ºi argumentul semnãrii Tratatului (Eugen
Popescu, Romanian Global News).

Înaintea celei de a II-a sesiuni a seminarului a avut loc prezentarea ediþiei române a revistei
Foreign Policy, una dintre cele mai prestigioase, premiate ºi difuzate publicaþii de politicã externã
editate peste Ocean. Ovidiu Nahoi, editorul ºef al revistei, a evocat numele iniþiatorului ei, indus-
triaºul ºi filantropul Andrew Carnegie, ºi al editorului sãu actual — Carnegie Endowment for In-
ternational Peace —, preocupat „de analiza provocãrilor unui secol foarte încercat politic ºi de
schimbãrile generate de globalizare“. Revista în limba românã rãspunde unui asemenea preocupãri
— în limita de 25% alocatã în spaþiul revistei contribuþiilor româneºti - prin promovarea „reflecþiei
autohtone asupra politicilor internaþionale: româneºti, regionale ºi globale“ ºi prin încurajarea unor
teme de interes specific: politicile de vecinãtate în Balcani, Caucaz, Europa Centralã ºi de Est,
Orientul Mijlociu ºi republicile Asiei Centrale; politica externã a României ºi a statelor Europei
Centrale ºi de Est din ºi din afara UE, evoluþia elementelor în virtutea cãrora România ºi þãri din
Europa Centralã ºi de Est sunt incluse în categoria celor 30-40 de þãri cu economii emergente. Vor-
bitorul ºi-a exprimat convingerea cã Foreign Policy Romania va stimula medii ce ar putea con-
tribui la formarea unei elite în domeniu ºi a lansat celor prezenþi invitaþia de a face parte dintre
contributorii-analiºti animaþi de dorinþa de „a sfãrâma mituri“.

Expunerile sesiunii de dupã amiazã, moderate de Vlad Spânu, s-au datorat lui Vladimir Lupan,
ex-director al Direcþiei NATO a MAE al Republicii Moldova, ºi lui Vladimir Socor, Jamestown
Foundation din SUA, ºi au vizat, prima, „Republica Moldova ºi relaþiile cu UE ºi NATO“, cea de
a doua, „Conflictul transnistrean“.

Vladimir Lupan a trasat cadrul general al relaþiei Moldova – NATO – UE care a circumscris
definitoriu activitatea politicã internã, „fluctuantã“, de dupã declararea independenþei. Cele mai
semnificative repere temporale menþionate în relaþia Moldovei cu UE au fost: anul instituirii re-
laþiei (1994); sfârºitul anilor ?90, relevanþi pentru etapa stabilirii unei „relaþii adevãrate“ ºi a nego-
cierii unei declaraþii comune asupra aderãrii; anul refuzului de a semna Planul ºi Memorandumul
Kozak (2003); anul semnãrii ºi implementãrii „anevoioase ºi cu lacune“ a Planului de Acþiune din
cadrul Politicii de vecinãtate a UE (care întãrea relaþia Moldovei cu UE fãrã a-i oferi ºanse pre-
vizibile de aderare — 2005) ºi al expirãrii lui (2008). Reacþia UE la solicitarea Moldovei (sfârºitul
anului 2007 — începutul lui 2008) a unui nou document-cadru, apreciatã ca reflectând „un anumit
grad de precauþie“ ºi soldatã în mai 2008 cu declanºarea procedurii de reflecþie asupra negocierilor
cu Moldova, a fost interpretatã ca o „continuare a încurajãrii Republicii Moldova“. În aceastã pri-
vinþã diplomatul moldovean a precizat reacþia negativã a Rusiei, de aceeaºi facturã ca ºi în privinþa
parteneriatului estic al Moldovei menit sã asigure, dinspre estici — Polonia ºi Ucraina —,
securizarea economicã. A fost subliniatã „atitudinea rece“ a Moldovei faþã de România ºi tempori-
zarea negocierilor cu NATO într-un an preelectoral, concomitent cu slãbirea protestelor Moldovei
faþã de prezenþa trupelor ruseºti la graniþa cu Transnistria ºi susþinerea politicã ºi mediaticã a
Rusiei — constant interesatã în extinderea exporturilor ºi a investiþiilor de capital în fostele repu-
blici sovietice (relevant în acest sens fiind cazul Moldovagaz, proprietate a Gazprom) ºi în exclu-
derea temei relaþiilor cu NATO ºi cu Bucureºtiul. Politicii externe a Moldovei — „lipsitã de echi-
libru“, „balansatã ca pe muchie de cuþit în relaþia cu Estul, ca ºi cu Vestul“, „inadecvatã în relaþia
cu NATO“ ºi neþintind „contrabalansarea influenþei Rusiei“, lipsitã de substanþã faþã de România
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— i s-au recomandat contactele intense cu România, ca ºi cu Rusia, ºi apropierea de Ucraina (care
poate deschide calea cãtre integrarea în UE). În opinia diplomatului moldovean, Republica
Moldova nu trebuie sã fie „o partenerã a României, ci un partener“, relaþia România — Moldova
„nu trebuie sã fie frãþeascã, ci fireascã“ ºi sã implice, din partea României, asumarea calitãþii de
„consilier capabil sã ajute Moldova în manierã necondiþionatã“, iar din partea Moldovei afirmarea
unui „stat suveran, mai independent“, capabil sã adopte calea reformelor drept cale a integrãrii.

Vladimir Socor, în debutul expunerii sale, a definit Transnistria drept „plan al Rusiei menit sã
împiedice destrãmarea fostei Uniuni“, plan care, într-o interpretare „de tip roºu“, ar justifica sece-
siunea, într-una „de tip brun, velico-rus“ ar pune problema în termenii expansiunii þariste, iar într-
una focalizatã pe „revenirea Rusiei“ ar justifica reinstaurarea hegemoniei sale în fostele teritorii
sovietice. Vorbitorul a disjuns „percepþia româneascã“ asupra Transnistriei, anexate de Stalin pen-
tru a împiedica unirea cu România, ºi „ideologia româneascã“ care o considerã parte a „patrimo-
niului rusesc“, de „percepþia moldoveneascã“ în care Nistru nu reprezintã „o frontierã istoricã“ ºi
nici potenþial de conflict interetnic (ci doar „efect interetnic “— auto-pretinsul „popor transnis-
trean interetnic“). În „percepþie occidentalã“ nu existã „problemã transnistreanã“, dupã cum Mol-
dova nu este decât „the forgotten Republic“. Prezentarea istoricului Republicii Moldoveneºti
Transnistrene a inclus anul acceptãrii sale sau „al concesiei la nivel semantic ºi politic“ a Chi-
ºinãului (1994), pe cel al proclamãrii „statului comun“ pe baze contractuale ce avea drept garanþi
Rusia ºi Ucraina, un Memorandum Primakov neaplicat ºi promisiunea lui Elþîn de retragere trep-
tatã a trupelor pânã în 2002 (1997), anul planului Rusiei de sincronizare a soluþionãrii politice ºi
a celei militare (1999). În continuare, a fost detaliat anul în care Rusia lui Putin a revenit la proce-
sul sincronizãrii, a fost înregistratã o „reacþie reþinutã“ din partea statelor occidentale, au revenit
comuniºtii la putere în Moldova, Parlamentului Moldovei a pierdut primatului în materie de po-
liticã externã în favoarea lui Voronin, s-au soldat cu eºec negocierile separate purtate cu Smirnov,
ca ºi încercãrile de înþelegere bilateralã cu Moscova (menite sã forþeze decizia Tiraspolului ºi para-
farea Memorandului Kozak) (2001). Mãsura propusã „în ultimul moment“ de Rusia de a garanta
prin trupe timp de 30 de ani teritoriul transnistrean — respinsã de diplomaþia moldoveneascã, de
populaþie (prin demonstraþii de protest), ca ºi de Occident prin vocea lui Xavier Solana — a bocat
negocierile ºi, dupã închiderea la Tiraspol a ultimelor 5 ºcoli de alfabet latin, a generat cererea pre-
zidenþialã de ajutor din partea Occidentului ºi formularea proiectului de retragere militarã necon-
diþionatã la Summit-ul NATO de la Istambul (2004). Negocierile sinuoase în forma Ru-
sia–Ucraina–OSCE–Chiºinãu–Tiraspol, în care Ucraina avea o poziþie nedefinitã, iar Rusia, prin
dreptul de veto din OSCE, avea de fapt douã voturi (2004), în forma 5+2 (observatori: UE ºi
NATO) (între octombrie 2005 ºi februarie 2006, când Tiraspolul s-a retras), în forma imprac-
ticabilã a EUBSC ºi a negocierilor cu Rusia prin canale netransparente (2006), au fost prezentate
de o manierã detaliatã ºi amãnunþit argumentatã. Aceste ultime propuneri „foarte corecte din partea
Moldovei“ au vizat consimþãmântul sãu în privinþa neutralitãþii statale, consimþãmântul de a ceda
proprietãþi marilor companii ruse ºi definirea statutului special al Transnistriei, aºa cum era el sti-
pulat prin legea organicã („scut juridic de apãrare“ prin care „nu poate fi trãdatã Republica Mol-
dova“) adoptatã în iulie 2005: provincie autonomã cu Parlament, preºedinte ºi simboluri proprii,
cu reprezentare numericã în Parlamentul Moldovei, dar fãrã drept de veto. Condiþiile impuse de
Rusia pentru a accepta discutarea pachetului propus de Republica Moldova se refereau la: efor-
turile Moldovei de recunoaºtere juridicã sau militarã a neutralitãþii sau pentru aprobarea ei (su-
geratã prin termenul imprecis priznanie), stabilirea unei înþelegeri între Moldova ºi Transnistria,
recunoºterea Rusiei ca parte a sistemului de garanþii. Discuþiile eºuate cu Smirnov la Tighina,
calendarul electoral presant al Chiºinãului ºi temerile exprimate în diverse medii cu privire la
concesiile majore pe care Chiºinãul ar fi tentat sã le facã pentru a debloca discuþiile cu Rusia l-au
condus pe vorbitor la formularea unor scenarii sumbre asupra perspectivelor Republicii Moldova.
În ele, totuºi, „nota beneficã“ a reprezentat-o atitudinea „foarte favorabilã“ faþã de Moldova a 11
þãri, îndeosebi a Lituaniei („stat mandatat de UE sã aibã grijã de Moldova“).

Cele douã expuneri, ca ºi cele prezentate în sesiunea de dimineaþã a seminarului, s-au bucurat
de atenþia deosebitã a audienþei, dublatã de o intensã preocupare ºi emoþie, formatã din cercetãtori
ºi profesori din România ºi SUA, jurnaliºti de profil cunoscuþi din România, Moldova ºi SUA, oa-
meni politici ºi diplomaþi cu un rol important în trecutul tumultuos al celor douã þãri ºi al relaþiei
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lor interstatale, studenþi români ºi moldoveni ºi alumni moldoveni ai universitãþilor din România.
În mod corespunzãtor, întrebãrile, discuþiile ºi intervenþiile ce au urmat au fost marcate de aceste
registre specifice de raportare la situaþia politicã ºi geopoliticã actualã a Republicii Moldova, la
nevoia ei de susþinere politicã din partea României („Cine apãrã interesele Moldovei?“ (Iuliana
Gorea Costin); „Cine este avocatul Moldovei la UE? Românii trebuie sã fie trimiºii ei ºi sã con-
vingã!“ (Vitalia Pavlicenco); „Ce putem face acum pentru Moldova?“ (Alexandra Can, fost minis-
tru al industriei ºi comerþului în guvernul Sturza, fost deputat în primul Parlament democratic al
Republicii Moldova, membru al PNL din Republica Moldova)). A fost exprimatã pregnant ideea
cã moldovenii sunt cei care trebuie sã apere interesele Moldovei, cã România nu trebuie sã nego-
cieze cu Rusia întrucât Moldova nu este parte a Rusiei. Neatingerea scopului unic al negocierilor
duble cu Moscova, al tergiversãrilor, ca ºi al declarãrii „neutralitãþii“ Moldovei — retragerea tru-
pelor ruse — au transformat Republica Moldova într-un stat anti-NATO controlat de Rusia in-
clusiv prin pîrghiile transnistrene (Vladimir Lupan).

A fost susþinutã necesitatea de a face cunoscute dificultãþile ºi abuzurile actuale din Moldova
(„Doar cãderea comunismului ar asigura o altã cale pentru Moldova...Moldova a pierdut trenul ro-
mânesc, acum pierde ºi trenul ucrainiano-georgian...Moldova este un teritoriu cãzut din istorie ºi
din geografie“ (Vitalia Pavlicenco); „Moldova guvernatã de ocupaþia politicã ºi militarã rusofilã...
Din conºtiinþa basarabenilor dispare România... Guvernul Moldovei nu este pro-NATO ºi pro-UE,
având un discurs diferit de Ucraina ºi Georgia.. Jurnaliºtii independenþi din Moldova au rãspuns
stãrii de dezinformare ºi cenzurã prin raportul «Jurnaliºtii acuzã!»“ (Valeriu Saharneanu, preºedintele
Uniunii jurnaliºtilor din Republica Moldova); „Studenþii ce susþin românismul sunt daþi în urmãrire
ºi cercetaþi penal.. Îngenunchem în faþa Rusiei... ºi parcurgem o crizã de identitate...“ (Larisa Harea)).

Au fost readuse în atenþie ºi deplânse dominaþia limbii ruse ºi sentimentul de umilinþã a celor
ce s-au întors în Moldova dupã studii în România (Vlad Caragea). Instituirea unei relaþii fireºti, de
apropiere cu România s-a dovedit a fi preocuparea dominantã („Nu se folosesc instrumentele pen-
tru apropierea României de Moldova care ar constitui un pas spre integrare“ (Alecu Reniþa, Postul
de radio „Vocea Basarabiei“); „Este necesar un plan concret al României de a convinge exteriorul
în privinþa Moldovei ºi pentru a atrage un curent de înþelegere favorabil în Europa opiniei cã o
relaþie bunã între România ºi Moldova este în interesul europenilor (Andrei Brezianu)). Ei i s-a
circumscris problema statutului Transnistriei (Soluþionarea conflictului din Transnistria este de
competenþã naþionalã sau internaþionalã?“ (Larisa Harea); „Juridic, soluþionarea conflictului este
în competenþa Republicii Moldova, practic, rezolvarea stã în competenþa instituþiilor internaþio-
nale“ (Vladimir Socor); „Transnistria, o «terra incognita» dominatã de interese oculte?“ (Radu
Moþoc, Fundaþia Sörös); susþinerea intereselor oculte în Transnistria ar achivala fie cu susþinerea
neimplicãrii Rusiei în Transnistria (Vladimir Socor), fie cu indicarea celor din Federaþia Rusã ce
deþin proprietãþi în Transnistria (Vladimir Lupan); „Republica Moldova a negociat prost pentru so-
luþionarea conflictului transnistrean pânã în 2001... A obþinut o umilire permanentã, nu a folosit în
interesul sãu raportul avocaþilor de la New York, Decizia CEDO, raportul Zenaidei Grecianii... Nu
ºi-a pus problema planului B dacã nu ajunge la o înþelegere cu Rusia“ (Dan Dungaciu); „Nefolo-
sirea acestor documente þine de limitele, naivitãþile ºi iluziile negocierilor. Actuala conducere de
la Chiºinãu a avut mai multe motive. Scopul a fost demilitarizarea... [nefolosirea acestor docu-
mente] a fost considerat preþul pentru retragerea ruºilor“ (Vladimir Socor)).

Concluziile finale ale conferenþiarilor ºi moderatorilor ºi atmosfera de la încheierea lucrãrilor
seminarului pot fi, cred, cel mai bine ilustrate prin douã poziþii convergente. Una, ce ar putea fi
numitã „pragmatic-diplomaticã“, a fost impregnatã de exigenþa, exprimatã de Vladimir Lupan, ca
relaþia Moldovei cu România, dincolo de nivelul ei ideal, sã atingã un nivel real dominat de „o
miºcare înainte“. Cealaltã, exprimatã de prof. Ion Bulei, într-un registrul „istorico-reflexiv“, a vi-
zat necesitatea „cadrului lãrgit“ al seminarului care „a permis sã înþelegem mai bine unde suntem,
cine suntem, ce e de fãcut“ ºi, fãrã a-l parafraza pe Montesquieu pentru a „ne întreba cum e cu pu-
tinþã ca cineva sã fie transnistrean“, a permis „sã ne întrebãm ce facem cu cele 35 de milioane de
români aflaþi în afara graniþelor“ ºi sã ne exprimãm, asemenea lui P.P. Carp, „voinþa de a face ceva
pentru Moldova“.

Gabriela Tãnãsescu
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