
Patria transferabilă
Tudor COJOCARU

Noi avem mai multe adevăruri, noi suntem o societate (pardon, 
naţiune!) multietnică, formată din 85% români. La noi şi adevărul 
e multietnic. Dream-team-ul comuniştilor a reuşit să-i facă pe 
mulţi dintre concetăţenii mei să ingurgiteze benevol câteva 
adevăruri din astea artizanale. Ele sunt artizanale doar aparent, 
ca să placă „beneficiarilor” autohtoni. Moldovenilor le place ce 
e făcut de mână. Beciul, garajul, vila, toate acestea sunt locuri 
înzestrate cu semnificaţie pentru concetăţenii mei. Acolo iau 
naştere ideile şi ipotezele despre conducătorii localităţii, ţării, 
lumii şi a universului. Acolo se produc soluţii aplicabile mai mul-
tor probleme deodată şi tot acolo se înăbușă revoltele înainte de 
a fi început. 

Adevărul artizanal se consumă pe post de drog uşor, dar vital. 
El este indispensabil celor care nu vor să deschidă ochii şi să-şi 
asume responsabilitatea, oricât de ironic ar părea, pentru un 
regim străin, criminal. Numai că, la noi, regimul ăsta străin este 
al nostru. L-am interiorizat şi îl apărăm cu dinţii, la propriu. Într-
un teatru al absurdului, subiectul „sindromului Helsinki” (Stock-
holm, de fapt), la care se referea unul dintre actualii deputaţi 
integraţionişti cu privire la moldoveni, ar fi extrem de apreciat. 
În realitate însă, ne pomenim că lăudăm ce-i al străinului şi ne 
refugiem în victoriile lor. Nici nu e de mirare, dacă ne amintim 
că pentru foarte mulţi dintre moldoveni şi românii sunt străini. 
Adică un om este străin de el însuşi. 

Are sens? La noi are.

În data de 9 mai, când toată lumea serba Ziua Europei, noi ser-
bam ziua ruşilor. Culmea este că, de fapt, sărbătoarea se referea 
la acelaşi eveniment. Cum se explică faptul că într-un stat în care 
circa 70% din populaţie declară că doreşte integrare europeană, 
să alegem să serbăm ziua ruşilor în detrimentul Zilei Europei, 
cea atât de hulită şi urâtă de ruşi? Da, este a ruşilor, pentru că 
ruşii i-au invitat pe participanţi, pentru că ruşii îl cheamă pe 
ambasadorul nostru la raport, să le dea explicaţii referitoare la 
atitudinea unor oficiali moldoveni, pentru că ministrul de ex-
terne rus îşi permite să-i dea sfaturi preşedintelui Ghimpu legat 
de preocupările prioritare şi atitudinile sale, pentru că armata a 
XIV-a rusă ne ţine sub ocupaţie, pentru că există posibilitatea ca 
la paradă să participe ostaşii ruşi din fâşia Transnistria a statului 
nostru, pentru că la federaţia rusă se raportează toată lumea 
când îşi simte coada între picioare, pentru că anume pro-ruşii şi 
mancurţii comunişti au fost primii care au sărit ca arşi când au 
auzit de intenţia ministrului Marinuţă şi a preşedintelui Ghimpu 
de a ne păstra ostaşii acasă, pentru că ambasadorul rus în RM 
participă la deschiderea expoziţiei de uniforme ale armatei 
cotropitoare, pentru că, de teama reacţiilor ruşilor, au decis cei 
¾ dintre AIE-işti să-i trimită pe ostaşii noştri la defilat şi jubilat pe 
caldarâmul moscovit.  
Iar cei care au rămas acasă au încercat să îmbine semnificaţiile. 
Şi nu au făcut-o pentru că așa cred ei, ci de dragul electoratului. 
Sunt calcule, iar calculele arată că politicienii trebuie „să se dea 
după popor”, ca acţiunile lor să aibă la fel de multe sensuri pre-
cum poate înţelege poporul. Simbolurile s-au bătut cap în cap, 

POSTBOX Student

“POSTBOX Student” represents the tribune of the youngsters study-
ing at the universities in Romania, and comes into presenting the 
readers their preoccupations, either if it is about civic initiatives, 
impressions, opinions or documented studies. “POSTBOX Student” 
needs no segregation amongst the Romanians in Romania and the 
Moldavian Republic, and thus it proposes all the young students in 
the two states a collaboration in the field of exchange of ideas on 
facts preoccupying us.
In this number of the “POSTBOX Student”, the readers catch the 
opportunity to lecture two articles representing opinion and the first 
part of a study in the field of Romani=an geopolitics.
The article “War of Symbols and Pseudo-Moldavians”, signed by 
Dan Nicu, attempts to bring to the attention of the public opinion 
the attitude a part of the political elite of the Republic of Moldavia, 
oriented to the Eastern (Russian) vector, has had in the latest twenty 
years and presently has related to the symbols of the state from East 
of Prut – the national flag, the hymn “Awaken thee, Romanian!” and 
the blazon, all the three being an index of the connection among the 
two Romanian states. The article presents certain current tends of 
the Communists to replace certain symbols with others, more conve-
nient for them, and which correspond to the image of Moldavia they 
try to create – a Moldavia “decorticated” from anything that may 
mean a connection with Romania. 

The article “Transferable Birth Land” by Tudor Cojocaru speaks 
about “hand-made truth” which the Romanians at the left of the 
Prut accept and interiorize, “truth” making them celebrate on 
May the 9th, a foreign celebration, or, at best, sell on two opposed 
significances of the same day in order to keep, out of electoral rea-
sons, a state of things. The birth land of Moldavians is a permanent 
movement on the symbolic map, the day of May the 9th, following 
to signify something else for the subsequent years, sign of a new 
movement, this time, towards the West. 

The first part of the study “East Vector of the Romanian Space Geo-
politics”, by Nicu Ţîbrigan, presents the main aspects of the layout 
of Romania and Romanian race in the European space, related with 
Russian-Ukrainian Pan-Slavism and Neostalinist theory of Molda-
vianism. We shall take into account the ethnic-political changes 
occurred in the eastern part of the Romanian ethnic habitat after 
1812. The following issue of the supplement will host the continua-
tion of the study.

Studentul din PLIC



înţelesurile s-au împiedicat reciproc, iar concluziile au fost, ca de 
obicei…, inconcludente. Toată lumea e de vină şi toată lumea e 
nevinovată în acelaşi timp. 

Are vreun sens? La noi are.

Şi totuşi, guvernarea a reuşit să se mişte înainte, prin tentativa 
de a transforma 9 mai într-un eveniment de comemorare a 
victimelor celui de al Doilea Război Mondial. Au fost onoraţi, 
după prea mult timp, ostaşii români moldoveni care au luptat 
în Armata Română. Cinste lor şi cinste seninătăţii pe care şi-au 
păstrat-o! A fost doar unul dintre primii paşi spre ceva mai firesc, 
mai uman. Am comemorat. Am cântat mai puţine osanale cotro-
pitorilor, am manifestat o mai mare deschidere faţă de valorile 
pur omeneşti, acelea pe care şi le-a însuşit Uniunea Europeană, 
„brand-uindu-le” cu success. În următorii ani, 9 mai urmează 
să devină din ce în ce mai mult Ziua Europei, iar odată cu acest 
transfer, ni se va transfera şi patria, de la Uniunea Sovietică, prin 
RM şi până la Uniunea Europeană. Odată şi odată tot ajunge ea 
şi în România...

Războiul simbolurilor şi 
pseudomoldovenii
Dan NICU

Însemnele de stat actuale ale Republicii Moldova (drapelul 
tricolor, stema) au fost aprobate pe parcursul anului 1990, în 
timpul primei perioade de deschidere faţă de România pe care 
au manifestat-o autorităţile de la Chişinău. Dintre acestea, doar 
imnul „Deşteaptă-te, române!” a fost ulterior schimbat, celelalte, 
atât drapelul, cât şi stema, rămânând în vigoare şi astăzi. Asta în 
ciuda unui război purtat împotriva lor, de două decenii, de către 
interfrontişti (pro-Rusia), agrarieni (pro-„Moldova”, dar, de fapt, 
doar pentru propriile interese) şi comunişti, care au pendulat 
între ambele orientări geopolitice anterior menţionate pentru 
a-şi consolida şi perpetua controlul asupra puterii. 

Ostilitatea faţă de însemnele statului (pentru oricine compară 
stemele României şi Republicii Moldova, constatarea esenţei 
celei de-a doua ca parte a primeia este inevitabilă), manifestată 
de această parte a clasei politice, a fost neîntreruptă, dar de 
intensităţi diferite. O erupţie notorie a acestei ostilităţi s-a 
petrecut cu zece ani în urmă, atunci când comunistul Vladimir 
Voronin califica drapelul drept „steag fascist”. Cu toate acestea, 
comuniştilor nu le-a ajuns curajul să înlocuiască simbolurile 
statului atunci când deţineau puterea. Aveau nevoie de un 
pretext însemnat pentru a face acest lucru şi revolta din aprilie 
2009 le-a servit tocmai bine. Câştigarea alegerilor anticipate 
din 29 iulie „cu 80%”, aşa cum se lăuda redactorul-şef al ziarului 
„Comunistul”, Alexandr Isaev, pe blogul său, le-ar fi permis oa-
menilor lui Voronin să o termine cu tricolorul şi cu stema odată 
pentru totdeauna. Motivul? Apărarea statalităţii moldoveneşti 
de „imperialiştii români”.
Dacă pe toată durata aflării lor la putere, comuniştii n-au 
îndrăznit să pună pe agenda publică problema debarasării de 
simbolurile considerate de ei străine, astăzi, aflarea în opoziţie 
le permite să fie mult mai liberi în declaraţii şi atitudini. Mulţi 
dintre exponenţii aripii mai tinere din partid, grupare tot mai 
influentă în ultimul timp, şi-au făcut profiluri pe reţeaua de so-
cializare Facebook. 
La sfârşitul lunii aprilie, în mediul acestora s-a promovat un ma-
terial care lovea în drapelul tricolor şi în stemă. Era vorba despre 
un interviu cu un pictor, pretins autor al „proiectului câştigător” 
din cadrul concursului pentru elaborarea stemei din 1990, care 
fusese „înlocuit pe nedrept” de către conducerea de pe atunci a 

statului. Aşa-numitul „proiect câştigător” prezenta o stemă puţin 
diferită de cea sovietică, reflectând o mentalitate imperialistă 
şi o abordare colonialistă, de „putere suzerană” asupra teritori-
ului Republicii Moldova. Tonul articolului şi al luărilor de poziţie 
ulterioare în cadrul comentariilor de pe Facebook reflectau o 
atitudine de regret nespus faţă de „românizarea” din 1990. 
Desigur, toate comentariile erau în limba rusă, limba coloniştilor 
de după 1940. 

Cum ar fi arătat astăzi simbolurile de stat ale Republicii Moldova 
dacă alegerile din 29 iulie ar fi dat câştig de cauză comuniştilor? 
La recentele manifestaţii de masă organizate de PCRM (din 1 şi 
9 mai) în rândul miilor de manifestanţi procomunişti care defilau 
pe străzile Chişinăului se puteau vedea în mod clar drapele roşii 
cu imaginea bourului moldovenesc în centru. Drapelul moldo-
venesc medieval este revendicat, astfel, de către comunişti ca 
„adevăratul steag” al unui stat creat de către autorităţile soviet-
ice în 1924 şi care s-a extins în 1940 prin intermediul ocupaţiei 
militare în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Stat care şi-a declarat 
independenţa în 1991, fără să-şi realizeze misiunea până la 
capăt, aceea de a reveni sub autoritatea Bucureştiului şi de a se 
autodizolva odată ce această misiune era îndeplinită. 

Nu încape îndoială că unul dintre planurile de viitor ale acestor 
oameni, în cazul revenirii la putere este să lipsească Repub-
lica Moldova de legăturile ei cu România şi de a comite un fals 
istoric şi politico-juridic prin asumarea unor simboluri care nu 
au aparţinut niciodată statului moldovenesc de astăzi, deo-
arece acesta nu este succesorul Moldovei medievale şi mod-
erne, nici succesorul Republicii Democratice Moldoveneşti din 
1917 (aceasta avea un tricolor românesc cu aşezare orizontală 
a culorilor), ci al Republicii Autonome Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti1. Prin urmare, Republica Moldova nu are dreptul 
să-şi asume nişte simboluri care nu-i aparţin. Instituirea, în 1990, 
a drapelului în culorile naţiunii române şi a stemei care cuprin-
dea acvila romană şi bourul moldovenesc, reprezenta o asumare 
a apartenenţei moldovenilor din stânga Prutului la naţiunea 
română, care fusese dezbinată în urma celui de-al Doilea Război 
Mondial. Pentru Republica Moldova, atâta timp cât acest stat va 
mai exista, unicele însemne sunt cele în vigoare astăzi. Insti-
tuirea altora, de orice natură ar fi ele, ar constitui un pas spre 
îndepărtarea de România.

Putem constata că Moldova devine tot mai iubită în ultimul timp. 
Persoane care nu-i vorbesc limba se erijează azi în „patrioţi ai 
Moldovei”. Oameni străini de tot ce cuprinde specificul moldove-
nesc, urmaşi ai celor pentru care, cu decenii în urmă, cântecele 
populare moldoveneşti erau traduse în limba rusă (nu există 
deosebiri prea mari între aceştia şi precursorii lor), purtători ai 
unei mentalităţi de cuceritor, de pretins „civilizator”, ies astăzi cu 
miile la manifestaţii şi urlă „Maldova!”. Ascultându-le scandările 
marcate de accent rusesc, auzind numele acestui pământ din 
gurile lor, ar trebui, poate, să ne convingem că patriotismul lor 
este acelaşi cu patriotismul nostru? Ar trebui, poate, să îi credem 
de o conştiinţă şi de o gândire cu noi? Să-i credem patrioţi ai 
Moldovei pe cei care refuză ostentativ să vorbească româneşte 
când li se cere?

Da, aceştia pot fi patrioţi ai Moldovei, însă ai unei alte Moldove 
decât cea pe care o au în suflet adevăraţii moldoveni. Una mută, 
dar producătoare din belşug de struguri, vin şi alte bunătăţi atât 
de iubite şi preţuite de către coloniştii sovietici şi urmaşii lor de 
astăzi. Una care să nu-şi pună întrebări cu privire la originea ei, 
dar care să ofere tot ce are mai bun veneticilor şi parveniţilor, 
lăsându-le adevăraţilor ei fii şi fiice perspectiva drumului spre 
Italia cu preţul destrămării familiilor şi al degradării tinerei 
generaţii de la sate, lipsită de prezenţa părinţilor. Una care să 

1 Creată în 1924 cu scopul declarat de a atrage Basarabia în componenţa 
URSS.



trimită obedientă soldăţei lihniţi de foame la Moscova pen-
tru a manifesta cot la cot cu succesorii celor care „cu Stalin şi 
poporul rus, libertate ne-au adus” şi care ne ocupă teritoriul şi 
astăzi, care să accepte batjocura, umilinţele venite din partea lui 
„hozeain”, dar să-i urască de moarte pe „romîni”. 

Moldova pe care o au în suflet adevăraţii moldoveni nu va ac-
cepta niciodată să-i fie impus un regim străin, o cultură străină, 
instituţii şi legi străine, cârpe bicolore portocaliu-negre drept 
simboluri ale gloriei militare şi ale memoriei. Moldova non-
conformistă, rebelă trăieşte în inimile fiilor ei şi nu va dispărea 
niciodată, oricât de mult ar încerca coloniştii sovietici şi continu-
atorii liniei politice a acestora să o distrugă. Această Moldovă se 
întinde de la vest de Piatra-Neamţ până la Tighina, de la nord de 
Cernăuţi până la Cetatea-Albă, de la Focşani la Soroca. La vest 
are Transilvania, la sud, Muntenia şi Dobrogea, iar împreună 
toate aceste teritorii cuprind ţara noastră a tuturor, România.

Pseudomoldovenii (acesta este termenul pe care îl merită noii 
„moldoveni”, necunoscători ai limbii române, dar mari iubitori 
de „Maldova”) ar trebui să conştientizeze că eforturile lor sunt 
zadarnice. Domnule pseudomoldovean Mark Tkaciuk, renunţaţi 
să-i mai prostiţi pe moldoveni, deoarece aceştia nu se vor mai 
lăsa aburiţi de propaganda dumneavoastră şi de „proiectele 
moldoveneşti” pe care le propuneţi. Domnul pseudomoldovean 
Victor Stepaniuc, cel care luptă împotriva României şi vrea bil-
ingvism armonios „moldo-rus şi rus-moldovenesc”, nu este demn 
să se considere şi să fie considerat fiu al Moldovei. Eforturile 
voastre de a impune ceea ce este străin se vor lovi întotdeauna 
de un perete invizibil, pentru că ne puteţi lua orice, dar nu veţi 
reuşi niciodată să ascundeţi acestui popor adevărul.

Vectorul Est al geopoliticii 
spaţiului românesc
Nicu ŢÎBRIGAN

Geopolitica spaţiului românesc este axată în special pe un studiu 
noologic al spaţiului. Ea trebuie să devină o strategie a omului 
politic aplicată asupra zonelor de interes. Ceea ce constatăm 
este că un spaţiu este modelat întotdeauna ca fiind zonă de 
interacţiune dintre actorii geopolitici. Ilie Bădescu ne vorbeşte de-
spre existenţa pentru România a trei spaţii de interacţiune şi deci 
a trei zone geopolitice. Acestea sunt: la sud, Peninsula Balcanică, 
la nord-vest, Mitteleuropa şi la nord-est, Ucraina și Rusia. Dacă 
ne vom conduce după criteriul temporal, vom observa că, într-un 
spaţiu cum ar fi cel românesc, configuraţia geopolitică se poate 
schimba de câteva ori: după 1829 (Tratatul de la Adrianopole), 
după 1877 (creşterea influenţei Germaniei), după 1920 (Tra-
tatul de la Trianon, extinderea influenţei americane), după 1945 
(intrarea României în sfera de influenţă a U.R.S.S.-ului), iar după 
1989, intrarea într-un ciclu de „turbulenţe” geopolitice prin care 
se redeschid vechile rivalităţi.

În următoarele rânduri mă voi axa asupra spaţiului de 
interacţiune a statului român cu panslavismul ucraineano-rus 
şi teoria neostalinistă a moldovenismului promovată de către 
neocomuniştii de la Chişinău. Voi porni de la premisa că atât 
românii din interiorul graniţelor statului român cât şi cei din 
afara lui sunt implicaţi într-o structură geopolitică mai complexă 
denumită „bulevardul Dunării” − prin intermediul acestei sin-
tagme Kjellen distinge o zonă a popoarelor dunărene. Poporul 
român este, în acelaşi timp, carpatic, dunărean şi ponto-nistrean. 

Carpaţii, Dunărea, Marea Neagră, Nistrul, dar şi strâmtorile, ar 
trebui să creeze pe viitor un proiect care ar putea transforma 
România într-un actor geopolitic regional important; astfel sunt 

create premisele ca România să aibă, pe lângă rolul de „stat de 
cultură la Dunărea de jos”, aşa cum teoretiza Eminescu, şi unul 
de stat protector al minorităţilor din Sud, din Vest şi Est. Prezenţa 
etnicilor români ca popor unitar pe teritoriul dintre Prut şi Nis-
tru, în ciuda structurii bistatale din prezent, îi conferă României 
dimensiunea ponto-baltică, deoarece această zonă se află în 
sfera de interes rusă, „vecinătatea apropiată”. Destinul Statului 
depinde într-o mare măsură de funcţia pe care şi-o asumă acesta 
într-un anumit teritoriu de interes vital Desigur că trebuie să ex-
iste şi o asumare cvasiunanimă a unor răspunsuri la provocările 
istoriei, dar fără aceste principii nu putem vorbi de o strategie 
viabilă de politică externă. 
Unul dintre primii geopoliticieni germani, Karl Haushofer, 
menţiona faptul că evoluţia panideilor către sfârşitul sec. XX ar 
putea duce la patru zone geopolitice: PANAMERICA, EURAFRICA, 
PANRUSIA şi ZONA DE CO-PROSPERITATE ASIATIC-PACIFICĂ. Ceea 
ce trebuie de remarcat este că panconfiguraţia euro-africană se 
întinde de la nord la sud pe lungimea Vistulei şi Nistrului la est, 
fără Finlanda, până în insulele britanice şi Islanda la vest, cu Asia 
Mică (Turcia) şi Peninsula Arabică, precum şi întreaga Africă. 

După un alt geopolitician român, Victor Jinga, arealul de 
răspândire a românilor în Europa trece prin punctele:  Cernăuţi, 
Ekren, Linia Dunării, Vidin, Pojarevac, Gura Mureşului, Satu Mare 
şi Meridianul 30, care se întinde de-a lungul Nistrului. Sabin 
Manoilă a reuşit să demonstreze că frontiera statului român din 
perioada interbelică se suprapune peste marginile etnice ale 
poporului român, ceea ce ne demonstrază că marginea etnică a 
populaţiei române răspândită într-un mod COMPACT se află la 
Nistru. Acelaşi Sabin Manoilă va inova geopolitica prin o nouă 
metodă de suprapunere a hărţilor politice cu hărţile etnice2. 

Actualul peisaj etnopolitic poate fi înţeles dacă vom privi 
prin prisma următoarelor principii: a) etnicii români din afara 
graniţelor fac parte din ramura romanităţii orientale integrate 
în contextul european b) există mai multe procese ce au afectat 
peisajul etnopolitic al românilor, cum ar fi invazia populaţiilor 
barbare (huni, tătari, unguri, slavi etc.), anexarea Basarabiei 
(1812) – ce se caracterizează printr-o colonizare forţată a teri-
toriului dintre Prut şi Nistru cu elemente alogene −, o a doua 
anexare abuzivă a celor 11 judeţe ale României de către URSS, 
urmată de crearea, la 2 august 1940, a Republicii Sovietice So-
cialiste Moldoveneşti (RSSM), care cuprindea doar 6 din fostele 
judeţe româneşti, şi Declaraţia de Independenţă a Republicii 
Moldova faţă de URSS adoptată la 27 august 1991. 

De remarcat este faptul că, ori de câte ori în concepţia graniţelor 
geopolitice se sacrifică dimensiunea etnopolitică, se nasc 
concepţiile „naţionalismului civic”, sau, în cazul Basarabiei, 
paradigma „unionismului cerebral”, al cărei neajuns constă în 
ignorarea faptului că o naţiune este şi o realitate etnopolitică nu 
doar una demopolitică, civică, adică produs al convenţiei.
Pentru a ilustra şi mai bine imaginea hărţii etnopolitice a 
spaţiului românesc, voi recurge la instrumentul etnostatistic. Tre-
buie amintit că aria de răspândire a poporului român în spaţiul 
european (ca popor autohton, nu ca diaspora), este decupată de 
linia „Gura Mureşului, Belgrad,  Durazzo, sudul Pindului, Kavala, 
Capul Ecrene, meridianul 35, punctul cel mai nordic al Prutu-
lui, Debretin, Gura Mureşului. Aria de răspândire compactă a 
românilor este mai restrânsă şi anume între: Cernăuţi, aproape 
de meridianul 30, Capul Ecrene, Dunărea până la Vidin, Pojar-
evatz, Gura Mureşului, Satu Mare, Cernăuţi.”3

Să începem prin a consemna primele date despre proporţia 
românităţii din Basarabia până în anul 1812. Datele le vom găsi 

2 Radu Baltasiu şi Ilie Bădescu, Geopolitica, CD-Rom, Beladi, 2007.

3 V. Victor Jinga, Probleme fundamentale ale Transilvaniei, Astra, Braşov, 
1945, vol. I, p. 20, apud Radu Baltasiu şi Ilie Bădescu, Geopolitica, CD-Rom, Beladi, 
2007.



într-un recensământ făcut în anul 1808 de Divanul Moldovei, 
cu ajutorul autorităţilor, în patru oraşe din Basarabia.4  
Recensământul ne spune despre existenţa a 331 de familii în 
oraşul Tighina şi suburbia sa, Lipcani, din care 169 româneşti, 
101 evreieşti, 52 supuse ruseşti şi 9 armene; la Cetatea-Albă, 
din 334 de familii, 168 erau româneşti, 132 armene, 18 evreieşti 
şi 16 de refugiaţi sârbi; la Chilia, din 478 de familii, 393 erau 
formate din români, 58 din lipoveni şi 27 din evrei supuşi ruşi. 
La Hotin, din 648 familii, 297 erau româneşti, 340 evreieşti şi 11 
armene.5 Exista un total de 1791 familii, din care 1027 româneşti 
(57,3%) în cele mai importante oraşe din Basarabia, chiar şi în 
acele ocupate de armatele ruse. Nu întâlnim aproape deloc 
populaţie rusească în afara celor câtorva zeci de „supuşi ruşi” şi 
de lipoveni. Odată cu ocuparea acestei provincii de către Rusia 
ţaristă, a început un proces de colonizare sistematică, în târguri 
şi oraşe fiind stabilite garnizoane ruseşti. Oraşele devin populate 
de funcţionari ruşi. De negustori şi „meşteşugari evrei şi de zar-
zavagii bulgari”, adică de o populaţie nouă. Astfel este distrusă 
omogenitatea etnică a aşezărilor urbane. Nu acelaşi lucru se 
poate spune despre aşezările rurale, unde predomina elementul 
românesc.

Abia în 1817 se realizează un recensământ oficial al populaţiei, 
având ca rezultat6: 482630 locuitori, dintre care 418240 
reprezintă populaţia românească (86%) şi aproximativ 63390 
locuitori (14%) este o populaţie nouă, adusă de regimul rus. Prin 
încercarea de a justifica stăpânirea rusă în provincia dintre Prut 
şi Nistru, autorităţile ţariste au recurs la falsificarea statisticilor, 
furnizând cifre fanteziste referitoare la populaţia rusă. În 1817, 
în Basarabia erau aproximativ 1200 de familii de ruşi (6000 de 
locuitori), iar restul populaţiei ruse a venit în timpul guvernării 
ţariste. Numărul lor era imposibil de precizat deoarece, aşa cum 
ne spune specialistul rus Butovici, „cifra lor cuprinde aproape 
toţi intelectualii care folosesc limba literară rusă”7 . După 
statistica oficială  din 1861, în Basarabia existau 17500 de ruşi; 
suntem îndreptăţiţi să spunem că cifra cuprindea funcţionarii 
rusofoni, dar neruşi. Mai ales că existau cazuri în care evreii din 
Basarabia, în special intelectualii, meseriaşii şi burghezii, având 
studiile făcute în instituţiile ruseşti, obişnuiau să se declare 
etnici ruşi, tot aşa cum evreii din Transilvania îşi ziceau unguri. 
Drept dovadă în acest sens avem cazul localităţii Lăpuşna, unde 
recensământul general din 1930, efectuat de Institutul Central 
de Statistică al României, a înregistrat 50013 etnici evrei, în timp 
ce în celelalte localităţi numărul lor era net inferior: în Bălţi, 
31695, la Cahul, 4434, la Cetatea Albă, 11390, la Hotin, 35985, 
în Ismail, 6306, în Orhei, 18999, la Soroca, 29191, iar la Tighina, 
16845. Nu este nici o îndoială că ei s-au declarat ruşi, ceea ce 
s-a putut întâmpla şi cu alte minorităţi din Basarabia. În ceea ce 
priveşte cifra populaţiei româneşti, statisticile ruseşti ne furnizau 
un procentaj majoritar de români: din cifra totală de 914679 
locuitori în anul 1862, românii formau o majoritate de 600000 
suflete, adică 66, 4%8.

Conform celor două recensăminte care au avut loc în 2004 
pe teritoriul controlat de guvernul moldovean și în regiunea 
autoproclamatei Republici Transnistriene, situaţia populaţiei 
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românești este manevrată din punct de vedere politic, deoarece 
autorităţile neocomuniste de la Chișinău au recurs la tactica de 
a scinda etnicii români în două: moldoveni și români – practică 
utilizată de Ucraina în primul recensământ la 5 decembrie 2001 
pentru a reduce ponderea populaţiei românești. În timp ce 
etnicii „moldoveni” constiuie, din totalul populaţiei dintre Prut și 
Nistru, 76,2% (2564849 de locuitori), cei care se declară români 
reprezintă 2,2% (73276 de locuitori). Aceste date au fost făcute 
publice deși grupul de experţi din cadrul misiunii internaţionale 
de observare a recensământului în Republica Moldova a declarat 
că cifra populaţiei totale de 3388071 de locuitori este exagerată, 
în condiţiile în care recensământul a inclus o parte din moldo-
venii care locuiau de mai mult de un an peste hotare – conform 
standardelor internaţionale, această categorie de respondenţi nu 
trebuie luată în calcul. 

De asemenea, în comunicat se precizează  ca subiectele din 
chestionare ce ţin de naţionalitate şi limbă au fost cele mai deli-
cate, în special înregistrarea răspunsurilor de „moldovean” sau 
„român” şi de aceea a conclus ca o atenţie deosebită va trebui 
acordată la utilizarea acestor date. Deşi rapoartele de pe teren 
au arătat că majoritatea respondenţilor au dat răspunsuri spon-
tane la aceste întrebări, şapte din cele zece echipe de observa-
tori au raportat cazuri în care recenzorii încurajau respondenţii 
să declare că ei sunt mai curând moldoveni, decât români9. 
Cert este faptul că ponderea populaţiei române a crescut cu 
2,1% în comparaţie cu datele ultimului recensământ din URSS 
(1989), când populaţia română din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească era de 2797226 de locuitori, în date fiind inclusă 
şi regiunea transnistriană.

Va urma...

9 Autor necunoscut, Grupul de experţi din cadrul misiunii internaţionale 
de observare a recensământului în Republica Moldova şi-a exprimat disponibili-
tatea de a consulta Biroul Naţional de Statistică în procesul de evaluare a datelor 
recensământului, 2005. Articol preluat din ziarul FLUX. Disponibil on-line la: http://
old.azi.md/news?ID=34252 - 02.05.2010.
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