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Introducere

La începutul anilor 1990, pe fondul cãderii Cortinei de Fier, a avut loc un
eveniment semnificativ. Frontiera euro-atlanticã, falia ce a delimitat democraþiile
liberale de statele cu regimuri totalitare, a început sã avanseze. La început miºcarea
s-a produs prin ajutorul acordat statelor în democratizarea ºi totodatã, în consoli-
darea instituþiilor, sprijin economic sau investiþii de capital. În anul 1995, Austria,
Finlanda ºi Suedia au devenit membre ale Uniunii Europene. Cel de-al VI-lea
val de extindere al NATO, în anul 1999, a cuprins Cehia, Polonia ºi Ungaria, iar
în anul 2004, România a aderat la NATO alãturi de alte ºase state1, în timp ce,
în acelaºi an, 10 state2 au devenit membre ale Uniunii Europene. Ulterior, România
ºi Bulgaria, cãrora le-a fost amânatã aderarea din cauza reformelor insuficiente,
au devenit membre ale UE în 2007.

În acest mod, frontiera euro-atlanticã a reuºit sã avanseze de la zidul Berlinului
pânã pe râul Prut, aflat la graniþa dintre România ºi Republica Moldova, iar pentru
scurt timp, revoluþiile colorate din Georgia, Ucraina ºi Kirghizstan au creat im-
presia cã dinamica va continua ºi în unele dintre statele foste componente ale
URSS.

Evenimentele ulterioare aveau sã ne arate cã ambiþiile în regiune ale NATO
ºi UE urmau sã intre în conflict cu viziunea de securitate a Federaþiei Ruse.
Agresiunea împotriva Georgiei din anul 2008 a reprezentat doar un prim semnal
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prin care Kremlinul a dorit sã arate cã este dispus sã blocheze prin orice mijloce
avansul frontierei euro-atlantice în ceea ce considerã a fi state din sfera sa de in-
fluenþã. Anexarea peninsulei Crimeea din anul 2014 ºi declanºarea rãzboiului
din bazinul Donbas de Federaþia Rusã au stopat drumul Ucrainei spre NATO ºi
au condus la eºecul de facto al Parteneriatului Estic. Prin aceastã construcþie,
Uniunea Europeanã ºi-a dorit extinderea modelului democratic în cele ºase state
ex-sovietice, însã recrudescenþa politicilor antidemocratice din Republica Moldova
sau lipsa oricãror reforme în domeniul justiþiei din Ucraina ne-au arãtat limitele
unei astfel de întreprinderi.

La data redactãrii acestui articol, la Chiºinãu, lucrurile par sã arate cu mult
mai rãu decât în urmã cu zece ani. Instituþiile statului sunt slabe, iar liderii aflaþi
la putere conduc þara dupã propriile interese. Cu alte cuvinte, Republica Moldova
este o „democraþie haoticã“ ºi mai ales un mediu propice pentru influenþa ruseascã,
aspecte remarcate de autorul american, Robert Kaplan dupã cãlãtoria pe care a
realizat-o în Republica Moldova3. Despre aderarea la Uniunea Europeanã, nu se
mai discutã la modul serios, cu toate cã la un moment dat Javier Solana, în cali-
tate de Înalt Reprezentant al UE pentru PESCO, a lãsat sã se înþeleagã cã porþile
ar fi deschise.

Ne propunem aici sã realizãm o analizã de nivel intern asupra Republicii
Moldova ºi vom încerca sã arãtãm cum s-au format discursurile dominante la
Chiºinãu, pro-european ºi pro-rusesc, care, deºi aparent antagonice, converg spre
acelaºi rezultat, statu-quo-ul Republicii Moldova, adicã rãmânerea în sfera de in-
fluenþã rusã. În acest context ne putem întreba: Cum acþioneazã aceste discursuri?
De ce Republica Moldova nu a aderat la Uniunea Europeanã? De ce Republica
Moldova nu a ieºit din sfera de influenþã rusã? Cum au acþionat procesele de
securizare?

Cadru teoretic

Conceptul de securitate s-a remarcat îndeosebi dupã sfârºitul celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial. Începutul cursei înarmãrii la sfârºitul anilor 1940 ºi po-
litica de containment a SUA au fost considerate per se punctele centrale de unii
autori pentru pivotarea domeniului studiilor de securitate în sfera politico-militarã.
Reprezentanþii ºcolii realiste clasice de relaþii internaþionale, dominante în peri-
oada Rãzboiului Rece, au pus accentul pe securitatea statului ca actor colectiv,
faþã de eventualele agresiuni armate4. Neo-realiºtii, printre care ºi Kenneth Waltz,
au acceptat postulatul etatocentric, însã, au subliniat natura anarhicã a sistemului
internaþional – „în anarhie securitatea este þelul suprem“5.

Pentru cercetãtorul helveto-american Arnold Wolfers, reprezentant al para-
digmei realiste, securitatea, în orice sens obiectiv, se referã la „absenþa ameninþã-
rilor la adresa valorilor dobândite, iar în sens subiectiv, la absenþa temerii cã
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aceste valori vor fi atacate“6. Politologul ºi jurnalistul american Walter Lippman,
unul dintre cei mai înverºunaþi contestatari ai politicilor SUA din perioada Rãz-
boiului Rece, a susþinut cã „o naþiune este în siguranþã în mãsura în care nu se
aflã în pericolul de a trebui sã sacrifice valori esenþiale, dacã doreºte sã evite rãz-
boiul, ºi poate, atunci când este provocatã, sã ºi le menþinã obþinând victoria într-un
rãzboi“7. Cu alte cuvinte, pentru Walter Lippman este importantã evitarea rãz-
boiului, dar fãrã a sacrifica valorile fundamentale ale statului. Potrivit lui Ole
Wæver, reprezentant al ªcolii de la Copenhaga, „securitatea poate fi conceputã
drept ceea ce se numeºte în teoria limbajului un act de vorbire. Pronunþând secu-
ritate, un reprezentant al statului deplaseazã cazul dinspre particular spre o zonã
specificã; pretinzând un drept special de a folosi toate mijloacele necesare pentru
a bloca aceastã evoluþie“8.

În esenþã, disputa în privinþa studiilor de securitate dintre ºcoala realistã ºi cea
liberalã a fost marcatã de argumentul realist cã „extinderea progresivã a dome-
niului punea în pericol coerenþa intelectualã a securitãþii, acordându-i un sens atât
de larg încât ar fi devenit de neînþeles“9. Altfel spus, dacã toate problemele vor fi
calificate ca fiind de securitate naþionalã, atunci niciuna nu va mai fi cu adevãrat
o problemã de securitate naþionalã.

Odatã cu diminuarea ameninþãrilor de tip militar ºi presiunea unor surse noi
de ameninþare non-militarã, cercetãtori precum Richard Ullman, Pierre Lemaitre,
Joseph Nye, Barry Buzan, Ole Wæver sau feminista Ann Tickner au susþinut lãr-
girea domeniului studiilor de securitate. Sfârºitul Rãzboiului Rece a constituit un
punct de inflexiune per se în disciplina relaþiilor internaþionale ºi în studiile de
securitate. Totul se explicã prin faptul cã, în momentul în care sistemul interna-
þional a intrat în crizã, concomitent cu acesta, au intrat în crizã ºi teoriile pe care
acesta se susþine, iar în acest sens, istoria relaþiilor internaþionale este generoasã
în materie de exemplificãri. Sintetic spus, ºcoala realistã ºi studiile de securitate
tradiþionale nu au putut explica victoria SUA în Rãzboiul Rece.

În acestã ipostazã, a început sã se afirme paradigma ªcolii de la Copenhaga
în studiile de securitate. În anul 1991, Barry Buzan a rescris cartea „Popoarele,
Statele ºi Frica“, publicatã iniþial în anul 1983. Cu toate cã, la apariþia primei ediþii
interesul a fost nesemnificativ, lansarea celei de-a doua ediþii a lucrãrii a stârnit
curiozitatea mediului politic ºi academic din întreaga lume, dat fiind vidul care
fusese creat în sfera teoreticã a relaþiilor internaþionale.

În urma tuturor eforturilor de a sintetiza într-o definiþie exhaustivã ºi compre-
hensivã conceptul de securitate, Barry Buzan a venit cu o nouã perspectivã. În
aprecierea sa, tentativa de a gãsi o definiþie pentru conceptul de securitate pre-
zintã beneficiul de a evidenþia unele criterii ale securitãþii naþionale, cum ar fi na-
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tura politicã a securitãþii ca obiectiv de stat, însã prezintã ºi unele efecte per-
verse, oferindu-i conceptului accente de inflexibilitate. În Popoarele, Statele ºi
Frica, Barry Buzan ne propune o abordare multisectorialã a securitãþii colectivi-
tãþilor umane prin identificarea a cinci sectoare principale10.

1. Securitate Militarã
2. Securitate Politicã
3. Securitate Economicã
4. Securitate Societalã
5. Securitate de Mediu
Cu toate acestea, Barry Buzan nu a militat în practicã pentru analiza sector cu

sector, a susþinut o reconectare a lor, deoarece „sectoarele nu sunt domenii sepa-
rate ontologic“. În opinia sa, abordarea sectoarelor ca unitãþi de analizã separate
prezintã riscul de a trece neobservate chiar cele mai puternice dileme de
securitate11.

Poate cel mai important concept propus de ªcoala de la Copenhaga este cel
de securizare. În accepþiunea lui Ole Wæver, securizarea este „miºcarea care
trece politica dincolo de regulile jocului ºi de cadrul problemei, fie un tip special
de politicã, fie deasupra politicii“12.

Unitãþile implicate în procesul de securizare sunt:
1. Obiectul de referinþã (Referenþial) – Ce anume se invocã a fi ameninþat ºi

trebuie protejat.
2. Actorii care securizeazã – Persoanã, grup, instituþie care declarã obiectul

ameninþat.
3. Actorii funcþionali – Unitãþile din sistem care afecteazã dinamica acestuia,

care nu reprezintã un referenþial sau actori securizatori.

Nation building

În aceastã secþiune vom analiza pe scurt modul în care au evoluat strategiile
sovietice în raport cu Basarabia în perioada interbelicã ºi cum a fost instrumenta-
lizat proiectul „moldovenist“ de edificare a unei naþiuni. Prin conceptul de na-
þiune, în sensul oferit de Anthony Smith, putem înþelege „un grup de persoane ce
au în comun un set de elemente culturale distincte, un sentiment de solidaritate
izvorât din experienþa comunã, un sentiment economic relativ unificat, drepturi
cetãþeneºti pentru toþi cetãþenii acceptaþi ca atare ºi care ocupã un teritoriu“13.

În contextul eºecurilor de destabilizare internã a Basarabiei în primii ani de
dupã Unire, sovieticii au încercat sã se foloseascã de o nouã tacticã de recâºtigare
a teritoriului dintre Prut ºi Nistru. Astfel, a apãrut ca instrument de soft-power,
în anul 1924, Republica Autonomã Socialistã Sovieticã Moldoveneascã, pe teri-
toriul Ucrainei. Capitala a fost stabilitã la Chiºinãu, însã, pânã ce aveau sã „eli-
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bereze regiunea din mâinile burghezo-moºierilor români“, rolul acesta a fost
preluat de oraºele Balta ºi Tiraspol, pe malul stâng al râului Nistru. Noua republicã
înfiinþatã de sovietici avea o populaþie de aproximativ 540.000 de locuitori,
dintre care români erau doar 39%. Proiectul nu era limitat doar la Basarabia, pe
lângã RASSM, sovieticii au mai înfiinþat cu scop similar la graniþa cu Finlanda,
Republica Autonomã Karelia, iar la graniþa cu Mongolia, Republica Autonomã
Bureat-Mongolã14.

În primii ani de la fondare, în RASSM s-a pãstrat linia propagandei din peri-
oada þaristã. Potrivit lui Chales King, deºi autorii cei mai proeminenþi recunoºteau
faptul cã moldovenii sunt români din punct de vedere etnic, aceºtia au susþinut
irelevanþa acestui aspect în chestiunea politicã basarabeanã. În opinia propagan-
diºtilor sovietici precum Dembo sau Milev, moldovenii reprezentau o clasã so-
cialã diferitã de români – proletariatul. Apoi, linia discursivã standard a sovieti-
cilor a susþinut ideea a douã grupuri etnice diferite, românii ºi moldovenii. În
acest sens, un grup de responsabili locali format din Pavel Chior, Leonid Madan
ºi Dumitru Milev a avut ca sarcinã dezvoltarea culturii locale ºi promovarea
dialectului rusificat al acestei regiuni, ca o limbã diferitã de limba românã.
„Noua limbã“ a utilizat pânã în anul 1932 alfabetul chirilic. În intervalul 1932 ºi
1938, s-a utilizat alfabetul latin, cu scopul simplificãrii, iar „moldoveneasca“ se
apropia inevitabil de limba românã. Între 1938 ºi 1940, s-a revenit la alfabetul
chirilic, iar artizanii latinizãrii „limbii moldoveneºti au fost epuraþi de Stalin15.

Securizarea chestiunii basarabene în URSS

În urma pactului Ribbentrop – Molotov ºi dupã terminarea celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, Basarabia a intrat în componenþa URSS, iar România, sub con-
ducerea comuniºtilor, a intrat în sfera de influenþã sovieticã. Cu alte cuvinte,
controlul sovietic era total. La Moscova (actor care securizeazã) însã, temerea de
stârnirea unor sentimente naþionaliste în rândul românilor încã exista, ceea ce a
dus la o serie de mãsuri menite sã securizeze problema Basarabiei (referenþialul).

În primul rând, bolºevicii au cãutat sã se debaraseze de elite, angajaþi din
fostul aparat administrativ, în general persoane care, în opinia lor, ar fi putut rãs-
cula masele. În acest scop, membrii Sfatului Þãrii care au votat la 27 martie 1918
unirea Basarabiei cu România au fost executaþi sau condamnaþi, alãturi de ei, alþi
90.000 de oameni au fost persecutaþi de trupele sovietice16. Din punct de vedere
teritorial, Stalin a ordonat un schimb între Ucraina ºi Basarabia. În consecinþã,
s-a adãugat Ucrainei sudul Basarabiei, nordul Bucovinei ºi al Þinutului Herþa.
Totodatã, a fost creatã Republica Socialistã Sovieticã Moldoveneascã, dintr-o
parte a teritoriului Basarabiei, la care s-au alipit unele teritorii din fosta RASSM.
Mizele acestor decizii au fost în principal de naturã strategicã. Prin ruperea
Bugeacului de Basarabia, Stalin a urmãrit consolidarea poziþiilor sovietice la
Gurile Dunãrii. În acelaºi timp, s-a cãutat ºi modificarea raporturilor demografice
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dintre români ºi locuitorii de alte etnii. În sensul acesta, pe lângã deportarea a sute
de mii de români, a contribuit ºi aducerea de populaþie slavã în principalele oraºe.

Procesul de securizare a urmãrit ºi o componentã economicã. În RSSM, co-
muniºtii au încercat sã creeze o situaþie de dependenþã pentru regiunea din dreapta
Nistrului, fostã parte a României, care avea un rol preponderent agrar în economia
planificatã a URSS, vis-à-vis de regiunea din stânga Nistrului (Transnistria), în
care se dezvoltau marile centre industriale. Astfel de diferenþe au existat ºi sub
aspect politic. Este binecunoscutã zicala, „ca sã ajungi ministru, trebuie sã fii de
peste Nistru“, ca aluzie la faptul cã principalele funcþii politice în RSSM nu erau
ocupate de moldoveni. Limba oficialã era limba rusã, însã se utiliza ºi limba
„moldoveneascã“, care de fapt era limba românã ortografiatã cu caractere chirilice.
Charles King a remarcat cã dupã anexarea Basarabiei de URSS, politicile cultu-
rale locale, marcate de aceeaºi tentativã de „moldovenizare“, precum în RASSM,
au evitat schimbãrile frecvente ºi indigenizarea excesivã17.

În anii 1980, au început sã se simtã primele urme de disidenþã în RSSM în
contextul în care la Moscova Mihail Gorbaciov declanºase perestroika. Charles
King considerã cã acestea reprezentau rãfuieli între diferite grupuri sociale ºi
politice, opinie doar parþial adevãratã. Florent Parmentier a expus trei cauze ale
acestor miºcãri18:

1. Generaþionistã – tinerii intelectuali ar fi vãzut în problemele limbii o posi-
bilitate de ascensiune în carierã.

2. Regionalã – membrii de partid proveniþi din Basarabia ar fi încercat sã se
opunã în faþa celor din Transnistria.

3. Etnicã – generaþiile de moldoveni mutaþi în mediul urban intrau în compe-
tiþie cu minoritarii.

Cu siguranþã cauzele au fost mult mai complexe decât cele pe care le-au
descris autorii mai sus menþionaþi, ele þinând ºi de eºecul utopiei ideologice mar-
xiste ºi al întregii construcþii sovietice. În acelaºi timp, nu pot fi eliminate, cum
se încearcã în unele medii, elementele de naturã identitarã, cele care au stat la
baza primelor revendicãri în RSSM. Evident, „Podul de flori“, trecut în plan se-
cund de analiºtii „pragmatici“, a reprezentat o expresie a aceloraºi revendicãri
identitare ale populaþiei.

Doctrina Snegur

Oficial, Republica Moldova ºi-a dobândit independenþa la data de 27.08.1991.
Neoficial, nu se poate vorbi despre independenþã în adevãratul sens al cuvântului,
în condiþiile în care, regiunea transnistreanã, aproximativ 11% din teritoriu nu se
aflã sub controlul autoritãþilor centrale19. În aceastã regiune, pe fondul miºcãrilor
de independenþã din Republica Moldova, s-a autoproclamat aºa-numita Republicã
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Moldoveneascã Nistreanã. În anul 1992, autoritãþile de la Chiºinãu au încercat
redobândirea teritoriului printr-o intervenþie militarã, însã au fost oprite de forþele
separatiste ºi de intervenþia Armatei a-XIV-a a Rusiei, care este staþionatã în zonã20.

Primele mãsuri ale Parlamentului Republicii Moldova au fost în nota apro-
pierii de România. Imnul naþional a fost declarat „Deºteaptã-te, române!“, iar
limba oficialã a fost stabilitã „limba românã“. Mai mult, drapelul a fost declarat
identic cu cel al României, „albastru, galben, roºu“.

Primul preºedinte al noului stat format în urma dezintegrãrii URSS a fost
Mircea Snegur, cel care a deþinut aceastã funcþie pânã în anul 1997. La începutul
mandatului sãu, Mircea Snegur a întreprins o vizitã în România, în timpul cãreia
a purtat discuþii cu preºedintele Ion Iliescu ºi s-a adresat parlamentului cu un
discurs pe care l-a încheiat cu celebra sa formulã: „Sã ne þinem de neamuri!“.
Însã, discursul lui Snegur cu referire la relaþia bilateralã cu România avea sã se
schimbe radical de la cel în care lãsa spaþiu de discuþie pentru unire. Apoi Mircea
Snegur a trecut la un discurs de tipul „o naþiune, douã state“, pânã la unul în care
susþinea existenþa a douã naþiuni diferite21.

Fãrã sã aibã un document programatic, principalele repere ale Doctrinei Snegur
s-au regãsit la congresul „Casa Noastrã – Republica Moldova“, desfãºurat la
Chiºinãu, la data de 05.02.1994. Aici practic a luat avânt procesul de îndepãrtare
a Republicii Moldova de România22. În cadrul acestui eveniment desfãºurat în
timpul campaniei electorale, Mircea Snegur a denunþat direcþia pro-româneascã
a þãrii. În plus, a trasat principalele direcþii strategice pe care avea sã le urmeze
Republica Moldova. Preºedintele a subliniat necesitatea unei mai mari apropieri
de Federaþia Rusã ºi statele membre CSI, organizaþie din care Republica Moldova
a fãcut parte încã de la finele anului 199123. De asemenea, discursul sãu a pivotat
în jurul presupuselor „diferenþe dintre români ºi moldoveni“24. Astfel au fost re-
activate la Chiºinãu tezele „moldoveniste“ din perioada ocupaþiei sovietice. Expli-
caþiile principale pentru reorientarea lui Mircea Snegur pe care le-au avansat cei
mai mulþi autori ºi cu care suntem de acord, constau în:

1. Independenþa Republicii Moldova reprezenta garanþia pãstrãrii controlului
politic ºi administrativ pentru noua elitã politicã25.

2. România la vremea respectivã era un stat slab, iar în weltanschauung-ul
elitelor de la Chiºinãu, nu putea suplini relaþia cu centrul de putere de la Moscova,
în special pe dimensiunea securitarã.
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Doctrina Snegur, în esenþa sa, a avut o puternicã componentã anti-româneascã,
fapt care reiese din atitudinea faþã de reactivarea de cãtre Biserica Ortodoxã
Românã a Mitropoliei Basarabiei la 09.04.1992. Snegur s-a opus legalizãrii
Mitropoliei Basarabiei ºi a acuzat Patriarhia Românã cã „a contribuit prin acþi-
unile sale la dezmembrarea teritorialã a Republicii Moldova26.

În urma primelor alegeri libere din Republica Moldova, în anul 1994, la putere
a ajuns o coaliþie formatã din partidul preºedintelui Mircea Snegur, Partidul
Democrat Agrar din Moldova ºi Miºcarea „Unitate-Edinstvo“, formaþiune creatã
de Kremlin cu complicitatea comuniºtilor locali27.

Primele mãsuri au vizat componenta identitarã în paralel cu „eliberarea“ apa-
ratului administrativ de adepþii miºcãrii de redeºteptare naþionalã. Noua majori-
tate parlamentarã, formatã din 84 de deputaþi din totalul de 104, a adoptat la
29.06.1994 prima constituþie a Republicii Moldova28. Printre principalele aspecte
stabilite s-a numãrat, introducerea în constituþie a sintagmei „limba moldove-
neascã“. Mai mult, autorii au echivalat noþiunile de cetãþenie cu cele legate de
naþionalitate. Astfel întâlnim formule de genul „poporul Republicii Moldova“ sau
„poporul moldovean“. Din punct de vedere securitar, se proclamã „neutralitatea“
Republicii Moldova, însã, având în minte exemplul finlandez din timpul Rãzboiului
Rece, conceptul nu se traduce decât prin rãmânerea sub control rusesc. De ase-
menea, a fost acordatã autonomie teritorialã pentru Gãgãuzia (Gagauz-Yeri). Prin
modificarea constituþiei, pentru a-ºi consolida poziþiile, formaþiunile aflate la pu-
tere au diminuat puterea funcþiei prezidenþiale, transferând parlamentului multe
dintre prerogative.

Ajunºi pe listele Partidului Democrat Agrar în parlament, Artiom Lazarev,
Vasile Stati ºi Valeriu Senic, ideologi ai tezei moldovenismului, au reuºit schim-
barea în legislativ a imnului naþional „Deºteaptã-te, române!“, cu o parte a cânte-
cului „Limba Noastrã“ pe versuri de Alexei Mateevici29. De altfel, reînfiinþarea
Partidului Comunist sub denumirea de „Partidul Comuniºtilor din Republica
Moldova“ în anul 1994, spune multe despre aceastã perioadã.

În concluzie, doctrina primului preºedinte al Republicii Moldova, Mircea
Snegur, a fost caracterizatã de balansarea de la un discurs românesc, la un discurs
moldovenist de extracþie sovieticã. Doctrina Snegur a fost continuatã de pre-
ºedintele Vladimir Voronin, printr-o politicã moldovenistã mult mai agresivã.

Doctrina Voronin

În urma alegerilor parlamentare anticipate din 25.02.2001 câºtigate de Partidul
Comuniºtilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin a fost ales în funcþia de
preºedinte al þãrii. Pentru o analizã judicioasã a Doctrinei Voronin, este necesar
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sã stabilim contextul în care aceasta a fost lansatã. Dupã preluarea puterii de
cãtre Vladimir Voronin, Uniunea Europeanã, OSCE ºi SUA au încercat în diverse
forme soluþionarea conflictului transnistrean. Federaþia Rusã a folosit conflictul
în mod tradiþional ca mijloc de proiectare în Republica Moldova ºi Ucraina a in-
fluenþei sale geopolitice. De asemenea, Moscova utilizeazã ca alibi conflictul ºi
faptul cã deþine un depozit de armament la Cobasna, în regiunea transnistreanã,
pentru a-ºi menþine trupele staþionate pe teritoriul Republicii Moldova30. Cu alte
cuvinte, aceasta este poliþa de garanþie cã Republica Moldova nu va adera la
NATO ºi UE. Pe fondul avansului frontierei euro-atlantice ºi sesizând cã rolul de
principal mediator al confictului îi este luat de alþi actori, Federaþia Rusã a propus,
în anul 2003, un memorandum de rezolvare a diferendului prin federalizarea
Republicii Moldova. Tentativa de soluþionare a primit denumirea informalã de
„Planul Kozak“31, dupã numele iniþiatorului, prim-vicepreºedintele administraþiei
prezidenþiale, Dmitri Kozak. Pe scurt, documentul cadru garanta o largã influenþã
a Federaþiei Ruse în interiorul statului reunificat32. Pe de altã parte, analistul
Nicu Popescu subliniazã cã „Planul Kozak“ conþinea clauze în subsidiar care ar
fi permis amplasarea unei baze militare ruse în Transnistria pentru 20 de ani33.
Dar cu douã zile înainte de parafarea documentului, UE, OSCE ºi SUA au anunþat
cã se opun, motivând decizia prin abiguitatea anumitor clauze. Refuzul acestor
actori de a semna înþelegerea, survenit pe fondul manifestaþiilor de protest de la
Chiºinãu, i-a creat preºedintelui Vladimir Voronin spaþiul pentru a se opune înþe-
legerii. Decizia lui Voronin, aparent paradoxalã la vremea respectivã, a fost justi-
ficatã de faptul cã elitele police de la Chiºinãu n-au fost de acord cu diminuarea
puterii odatã cu revenirea imperiului în afacerile lor interne.

Spre deosebire de Doctrina Snegur, Doctrina Voronin a beneficiat de un do-
cument programatic în care se regãseºte viziunea politicã a artizanului sãu. Actul
a fost denumit „Concepþia politicii naþionale de stat a Republicii Moldova“34. În
paragrafele acestei veritabile hârtii de turnesol au fost trasate absolut toate incoe-
renþele discursului moldovenist sovietic. Pe de o parte, se afirmã „statalitatea
neîntreruptã a Moldovei de la 1359“ [sic]. Pe urmele acestei logici, fãcând ab-
stracþie cã statul a apãrut dupã pacea westfalicã de la 1648, primul pas ar fi aban-
donarea teritoriului de peste Nistru care nu a fãcut parte vreodatã din Principatul
Moldovei. Pe de altã parte, în totalã contradicþie, este menþionat caracterul
„multicultural ºi multilingv al Republicii Moldova“, necesar pentru apropierea
de Transnistria35. În acelaºi timp, prin reluarea logicii din perioada sovieticã,
autorii încearcã delimitarea aberantã dintre limba românã ºi o aºa-numitã limbã
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moldoveneascã. „Concepþia“ a tins sã ridice statutul limbii ruse, care urma sã
aibã statut de limbã de comunicare interetnicã ºi urma sã fie utilizatã în adminis-
traþie. Lãsând deoparte orice urmã de logicã, astfel de idei au fost reluate cu obsti-
naþie în întregul text al legii.

Cui prodest? În primul rând, preºedintelui Voronin, care astfel îºi începea cam-
pania electoralã pentru alegerile din anul 2005. Prin implementarea „Concepþiei“,
Voronin a cãutat sã-ºi consolideze puterea în Republica Moldova prin securizarea
anumitor chestiuni (exemplu: manualele de istorie). În al doilea rând, documentul
a venit în consonanþã cu politica Federaþiei Ruse, în sensul cã a cãutat sã îndepãr-
teze Republica Moldova de statele occidentale. În acelaºi timp, prin definirea ro-
mânilor din Republica Moldova drept minoritate etnicã, s-a încercat crearea pre-
miselor de etnicizare a Mitropoliei Basarabiei, altfel spus, definirea ei ca bisericã
minoritarã36.

Aproape concomitent cu intrarea în vigoare a „Concepþiei“, Vasile Stati a re-
dactat un aºa-numit dicþionar „Moldovenesc – Român“, care de fapt a fost parte
complementarã a documentului lui Vornin. Una dintre cele mai bune descrieri
fãcutã „dicþionarului“ a fãcut-o doamna Eugenia Bojoga, profesoarã la Catedra
de lingvisticã generalã ºi semioticã a Facultãþii de litere a Universitãþii „Babeº-
Bolyai“. Într-un articol scris pentru revista Contrafort, a remarcat cã „dicþionarul“
este practiv inutilizabil, neavând cuvinte folosite în mod curent în Republica
Moldova. În schimb, pentru a aduce cât mai multe intrãri, Stati a adãugat ºi di-
verse diminutive sau derivate ale cuvintelor37. Alþi autori au remarcat cã practic
„dicþionarul“ nu conþine niciunul dintre cuvintele pe care Stati le-a folosit în par-
tea de introducere38.

Politica agresivã de moldovenizare din timpul regimului Voronin a continuat
ºi în sistemul de educaþie, unde manualele de Istoria Românilor au fost înlocuite
cu manualele de istorie integratã, în pofida protestelor din mediile academice ºi
societatea civilã din Republica Moldova39. Conceptul de „istorie integratã“ re-
prezintã interpretarea istoriei într-un context mai amplu, european sau mondial.
Însã, în regimul Voronin, noþiunea a avut parte de unele dintre cele mai abuzive
interpretãri. De fapt, aceste manuale, potrivit Asociaþia Istoricilor din Republica
Moldova, nu au avut ca obiectiv decât „reintroducerea tezelor istoriografiei so-
vietice despre un aºa-numit popor moldovean, diferit de poporul român“40.

În anul 2005, în ipostaza valului revoluþiilor colorate din regiune care „riscau“
sã fie exportate ºi în Republica Moldova, Vladimir Voronin a adoptat o politicã
abilã de balansare strategicã de scurtã duratã în politica externã, de la est, cãtre
o mai mare apropiere de statele occidentale. Procesul a fost numit de preºedintele

76 ROBERT ALEXANDRU VÎRBAN 10

————————
36 Dungaciu, D., Cine suntem noi? Cronici de la est la vest, Chiºinãu, Editura Cartier, 2009, p. 105.
37 Bojoga, Eugenia, (2007) Ofensiva limbii „moldoveneºti“ [Online] Disponibil pe: http://www.contra

fort.md/old/2007/154/1270.html [Accesat la data de 19.05.2019]
38 Cazacu, M. Trifon, N., op. cit., p. 229.
39 Heinz, M. (coord.), Stat slab, cetãþenie incertã, Bucureºti, Curtea Veche Publishing, 2007, pp. 175-186.
40 Dungaciu, D. (coord.), România ºi românii din jurul ei, Bucureºti, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii

Internaþionale, 2006, p. 128.



georgian de la vremea respectivã, Mihail Saakaºvili ºi „revoluþia oranj din capul
preºedintelui Voronin“41. Continuatorul Doctrinei Voronin este actualul preºedinte
al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Discursul civic moldovenist în Republica Moldova

Nihil praeter naturam perpetuum – „Nimic nu este veºnic în afarã de naturã“,
nici mãcar mandatul lui Vladimir Voronin, cu toate cã imaginaþia micului dicta-
tor de pe Bâc poate ar fi mers în direcþia aceasta. Alegerile din 05.05.2009, în
care pe prima poziþie s-a clasat Partidul Comuniºtilor – 49,5% (60 de mandate)
lãsau sã se întrevadã cã la Chiºinãu va fi reales în funcþia de preºedinte acelaºi
Vladimir Voronin. Dar calculele lui Voronin, care avea nevoie de 61 de voturi
din partea deputaþilor aleºi pentru a se menþine în funcþie, au fost rãsturnate de
revoltele din 06-08.05.2009. Miºcarea, denumitã ºi „Revoluþia Twitter“, venitã
pe urmele valului „revoluþiilor colorate“ a fost declanºatã în urma fraudelor fla-
grante ale comuniºtilor în procesul electoral42. Totul a fost amplificat ºi de întreaga
stare de nemulþumire din societate.

Dupã câteva tentative eºuate de a fi reales ca preºedinte Vladimir Voronin, s-a
ajuns la alegeri anticipate. În urma repetãrii alegerilor, comuniºtii au pierdut ma-
joritatea în parlament ºi mutatis mutandis s-a ajuns la formarea unei coaliþii de
guvernare între celelalte patru formaþiuni – Alianþa pentru Integrare Europeanã.
Prim-ministru a fost numit Vlad Filat, de la PLDM, iar preºedinte interimar a
fost ales Mihai Ghimpu din partea PL. Din acel moment discursul civic europe-
nist a prevalat pe scena politicã de la Chiºinãu. Astãzi acest tip de discurs este
utilizat de Partidul Acþiune ºi Solidaritate, condus de Maia Sandu ºi Partidul
Platforma Demnitate ºi Adevãr, în fruntea cãruia se aflã Andrei Nãstase.

Naþiunea civicã moldoveneascã

Ideea de naþiune civicã nu este de datã recentã în Republica Moldova, la ea
apelând din raþiuni tactice ºi cel de-al doilea preºedinte, Petru Lucinschi43. Con-
ceptul a fost promovat în Republica Moldova în douã studii. Primul dintre ele,
„Integrarea grupurilor etnice ºi consolidarea naþiunii civice în Republica
Moldova“ a fost realizat de Institutul de Politici Publice în anul 201244. Cel de-al
doilea, de dimensiuni mai reduse, „Consolidarea coeziunii sociale ºi a unei iden-
titãþi comune în Republica Moldova“ a fost publicat în 2018 de Institutul pentru
Politici ºi Reforme Europene45.
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În linii mari, ambele lucrãri au plecat de la aceeaºi idee, în sensul cã naþiona-
lismul etnic românesc sau cel „moldovenesc“ nu au generat consens în societate,
astfel încât ar trebui impusã o viziune civicã asupra naþiunii. Cadrul teoretic aplicat
în aceste studii pivoteazã în jurul polaritãþii între un naþionalism civic, prezentat
a fi „naþionalismul bun“ ºi un naþionalism etnic, considerat a fi „naþionalismul rãu“46.
Autorii primului studiu, citând din Michael Ignatieff, s-au referit la naþiunea ci-
vicã ca la o „comunitate a celor egali în drepturi, uniþi de patriotismul pentru un
set de practici politice ºi valori“. În esenþã, conceptul pivoteazã în jurul ideii
apartenenþei prin cetãþenie, nu pe etnie. De asemenea, autorii au propus o serie
de politici multiculturale în vederea apropierii de Transnistria.

La data redactãrii acestui text, naþiunea civicã este susþinutã în principal de
partidele pro-europene, PAS ºi PPDA, care pledeazã pentru reintegrarea regiunii
transnistrene. De asemenea, preºedintele Igor Dodon, mizeazã pe aceeaºi retoricã
a multiculturalismului pentru a-ºi susþine proiectul de federalizare care ar cuprinde ºi
o autonomie extinsã ºi influenþã crescutã în luarea deciziilor pentru aºa-numita RMN.

Politica externã

Dupã cãderea „regimului Voronin“, relaþiile dintre Republica Moldova ºi
Uniunea Europeanã s-au îmbunãtãþit considerabil. Vizita în anul 2012 a cance-
larului german, Angela Merkel, a survenit pe aceastã tendinþã. Iar semnarea în
2013 ºi 2014 a fazelor I ºi II ale Acordului de Asociere cu Uniunea Europeanã a
reprezentat punctul maxim de apropiere. În esenþã, din perspectiva politicii ex-
terne, discursul civic este evident îndreptat cãtre relaþii mai strânse cu Uniunea
Europeanã.

Fig. 1. Opinia populaþiei cu privire la aderarea la Uniunea Europeanã47
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Discursul pro-european, promovat dupã „furtul miliardului“48 de formaþiuni
politice precum Partidul Acþiune ºi Solidaritate ºi Partidul Platforma Demnitate
ºi Adevãr vine pe fondul unei aderenþe crescute în rândul cetãþenilor faþã de vec-
torul european ºi implicit o eventualã aderare la UE. Cu toate acestea, cei care
mizeazã pe acest discurs nu au o idee clarã despre cum ar putea adera Republica
Moldova la Uniunea Europeanã, dat fiind lipsa oricãrui angajament pentru extin-
dere în regiune al organizaþiei.

În raporturile cu România abordarea a fost mai degrabã pragmaticã. Cei care
instrumenteazã discursul civic sunt conºtienþi de beneficiile economice ale rela-
þiilor bune. Construcþia gazoductului Iaºi – Ungheni ºi proiectul de extindere
pânã la Chiºinãu au reprezentat principalele realizãri pe relaþia bilateralã. Conducta
ar veni în sprijinul consolidãrii securitãþii economice prin diversificarea surselor
de alimentare cu gaz ale Republicii Moldova, stat care este dependent de impor-
turile din Federaþia Rusã49. În privinþa chestiunii identitare, deºi recunoaºte cã în
Republica Moldova se vorbeºte limba românã, acest tip de discurs evitã acþiunile
cu caracter simbolic. Un exemplu elocvent ar fi cã în anul 2018, anul centenarului
Marii Uniri, la Chiºinãu nu a fost organizatã nicio manifestaþie de comemorare
a evenimentului.

Deºi mizeazã pe aprofundarea legãturilor cu Uniunea Europeanã, discursul
civic din Republica Moldova nu a fost îndreptat împotriva Federaþiei Ruse. În
raporturile bilaterale, au fost evitate, abordãrile frontale care ar fi putut irita
Kremlinul50.

Politica de securitate

Potrivit articolului 11 din constituþie, Republica Moldova este un stat neutru.
Conceptul de „neutralitate“, utilizat cu atâta obstinaþie de politicienii de la Chiºinãu
nu face decât sã creeze în jurul sãu foarte multã confuzie. Evident, cei care in-
strumentalizeazã ideea nu pot rãspunde la câteva întrebãri simple. Cum poþi fi
neutru când trupele altui stat se aflã staþionate pe teritoriul tãu? Cum poþi fi neutru
când nu controlezi 11% din teritoriul propriului stat? Cum poþi fi neutru când
singurul tãu furnizor de energie este Federaþia Rusã? Cum poþi fi neutru când in
corpore fracþiunea parlamentarã a principalului partid rãspunde pozitiv convo-
cãrii la Moscova? Evident, orice comparaþie cu state precum Elveþia, Finlanda
sau Suedia este hilarã ab initio.

De fapt în asta constã ºi principala incoerenþã a discursului civic europenist din
Republica Moldova. Republica Moldova nu va putea adera la Uniunea Europeanã
fãrã a trece prin „anticamera“ NATO, iar cei care fac din „parcursul european“
principala temã de discurs, nu fac decât sã oculteze rolul NATO în acest proces.
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Fig. 2. Disponibilitatea populaþiei din Republica Moldova
de a vota pentru aderare la NATO51

Principala problemã evocatã se referã la lipsa de susþinere publicã pentru pro-
iect. Pãrerile cetãþenilor referitoare la o eventualã aderarea a þãrii lor la NATO
sunt împãrþite, iar aici contribuie ºi expunerea la media rusã, cea care dominã
spaþiul mediatic din Republica Moldova. O altã chestiune invocatã face referire
la conflictul transnistrean, mai exact la controlul pe care îl exercitã Federaþia Rusã
asupra acestui teritoriu52. În acest sens, discursul civic europenist susþine aplicarea
cadrului legislativ existent53 ºi a strategiei 3 D54 de soluþionare a conflictului
transnistrean. Pe scurt, acestea presupun cã doar dupã „demilitarizarea ºi decri-
minalizarea regiunii“ se poate ajunge la negocieri asupra viitorului statut politic
al regiunii transnistrene. Cu toate acestea, promotorii discursului civic nu au reuºit
sã propunã o strategie plauzibilã prin care ar putea convinge Federaþia Rusã sã-ºi
retragã trupele de pe acest teritoriu. Memorandumul de la Meseberg55, readus
în atenþie de unele medii analitice, în contextul coaliþiei dintre pro-europeni ºi
pro-ruºi, nu a adus soluþii care sã împace toþi actorii implicaþi.

O altã chestiune ocultatã de susþinãtorii discursului civic constã în faptul cã
redobândirea controlului asupra regiunii transnistrene este posibil sã modifice
semnificativ profilul Republicii Moldova.
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52 Bocancea, Sorin ºi Carp, Radu (Coord.), Calea europeanã a Republicii Moldova, Iaºi, Editura
Adenium, 2016, p. 119.

53 LEGE Nr. 173 din 22.07.2005 cu privire la prevederile de bazã ale statutului juridic special al
localitãþilor din stânga Nistrului (Transnistria).

54 Demilitarizare, Decriminalizare, Democratizare.
55 Memorandumul, parafat în urma întâlnirii dintre cancelarul german Angela Merkel ºi preºedintele rus

Dmitry Medvedev, în 4-5 iunie 2010.



Fig. 3. Opiniile populaþiei din RMN în privinþa vectorului de dezvoltare

O cercetare realizatã în anul 2019 de Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre a
reliefat percepþii semnificativ diferite referitore la opþiunile de politicã externã.
Populaþia din regiunea transnistreanã, în comparaþie cu cea din restul Republicii
Moldova, se poziþioneazã categoric pentru sporirea cooperãrii cu Federaþia Rusã56.
Prin urmare, re-alipirea regiunii transnistrene, cu o populaþie de aproximativ
469.000 de locuitori, ar genera balansarea vectorului pro-european, cãtre o mai
mare apropiere de Federaþia Rusã ºi statele din CSI.

Concluzii

Moldovenismul s-a dovedit a fi naraþiunea politicã dominantã în Republica
Moldova dupã dobândirea independenþei în anul 1991. În urma analizãrii discur-
surilor moldoveniste ºi a modului în care au fost instrumentate, etnic „pro-rus“
ºi civic „pro-european“, o prima constatare ar fi cã cele douã se suprapun în mai
multe privinþe. Din punct de vedere securitar ambele susþin ideea neutralitãþii
Republicii Moldova. Dupã cum am arãtat pe parcursul studiului nostru, neutrali-
tatea este o ficþiune ºi o naivitate geopoliticã, concepþia fiind mai degrabã sino-
nimã cu cea de finlandizare. Cu toate cã moldovenismul etnic este în teorie unul
exclusivist, cu alte cuvinte susþine întâietatea moldovenilor în formarea „statului
de 650 de ani“ [sic], atunci când doresc apropierea de Transnistria, actorii politici
care utilizeazã acest tip de discurs merg pe o abordare multiculturalã, similarã
cu cea a formaþiunilor pro-europene. Aceasta este de fapt ºi una dintre grilele
de lecturã ale coaliþiei dintre partidele pro-europene, PAS ºi PPDA, ºi partidul
pro-rus al preºedintelui Igor Dodon, PSRM. Explicaþia pentru formarea alianþelor
politice la Chiºinãu între „est“ ºi „vest“, considerate contra naturii, concluzionând,
rezidã dintr-o viziune relativ asemãnãtoare pe componenta naþionalã ºi securitarã.

În privinþa viziunii de politicã externã, poziþiile sunt mai degrabã antagonice.
Pe de-o parte, promotorii discursului civic susþin aderarea Republicii Moldova
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56 Cojocari, T. Dungaciu, D. ºi Cupcea R., Raport de cercetare percepþii, atitudini ºi valori ale populaþiei

din stânga Nistrului. 2019 [Online] Disponibil pe: http://fumn.eu/wp-content/uploads/2019/03/Raport-de-
Cercetare_BST_2019_coperta.pdf [Accesat la data de 08.06.2019].



la Uniunea Europeanã, deºi nu au un plan coerent prin care s-ar putea realiza
acest lucru. În schimb, naraþiunea moldovenistã tradiþionalã este în esenþã anti-
occidentalã ºi pune accentul pe apropierea de Federaþia Rusã ºi Uniunea Econo-
micã Euroasiaticã. Din punctul de vedere al relaþiilor cu România, discursul
civic este pragmatic, mizând pe cooperarea economicã dintre cele douã state. În
totalã opoziþie, discursul moldovenist pro-rusesc are o viziune puternic antiro-
mâneascã, susþinãtorii sãi cãutând sã securizeze chestiunea identitarã româneascã
din Republica Moldova.
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