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– Arhiva Ştiinţifică Centrală Academiei de Ştiinţe a
Moldovei
– Arhiva curentă a Departamentului Relaţii Interetnice al
Republicii Moldova
– Arhiva curentă a Ministerului Justiţiei al Republicii
Moldova
– Alianţa pentru Democraţie şi Reforme
– Alianţa pentru Integrare Europeană
– Alianţa „Moldova Noastră”
– Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica
Moldova
– Blocul „Moldova Democratică”
– Comitetul Central
– Convenţia Democratică din Moldova
– Consiliul Europei
– Curtea Europeană a Drepturilor Omului
– Consiliul pentru Securitate şi Cooperare Europeană
– Comunitatea Statelor Independente
– Frontul Popular Creştin Democrat
– Frontul Popular din Moldova
– Mişcarea Democratică pentru Susţinerea
Restructurării
– Mişcarea pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă
– Organizaţie neguvernamentală
– Organizaţia Naţiunilor Unite
– Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană
– Partidul Comunist al Moldovei
– Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
– Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
– Partidul Democrat Agrar din Moldova
– Partidul Democrat din Moldova
– Partidul Forţelor Democratice
– Produsul Intern Brut
– Partidul Liberal
– Partidul Liberal Democrat din Moldova
– Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
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– Partidul Popular Creştin Democrat
– Partidul Socialist din Moldova
– Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească
– Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
– Republica Sovietică Socialistă Ucraineană
– Statele Unite ale Americii
– Televiziunea Moldovei
– Uniunea Europeană
– Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan
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„Unitate–Edinstvo”
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– Universitatea de Stat din Moldova
– Unitatea Teritorial-Autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
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PREFAŢĂ
Autoarea acestei monografii, doctor în
istorie Lidia Prisac, a studiat meticulos una din
cele mai stringente chestiuni ale societăţii din
Republica Moldova: politica statului faţă de
grupurile etnice şi problema relaţiilor interetnice.
După destrămarea URSS (1991), fostele republici unionale, devenite state
independente, s-au confruntat cu un şir de probleme neîntâlnite în trecut.
A fost vorba de re-aranjarea pe principii noi a raporturilor economice între
statele independente, de căutarea pieţelor de materii prime şi de desfacere a
mărfurilor, de asigurarea suveranităţii şi independenţei statelor prin
semnarea unor acorduri bi- şi multilaterale etc. Afară de asta, una din
problemele cardinale ale spaţiului postsovietic a fost respingerea de către
forţele politice ale Federaţiei Ruse, succesoare a URSS, a realităţilor postimperiale. În vorbe, Kremlinul a recunoscut independenţa de stat a
fostelor republici unionale, inclusiv frontierele acestora, pe de altă parte
însă a promovat şi promovează politici de menţinere sub altă formă a
fostului imperiu. Această practică s-a simţit şi se simte în Republica
Moldova.
Redactată pe baza tezei de doctor în istorie, susţinute cu brio de
autoare, monografia respectă întru totul rigorile unei cercetări ştiinţifice,
aflate la intersecţia mai multor discipline: istorie, politologie, psihologie a
maselor, antropologie etc.
În Introducere autoarea cărţii a argumentat convingător actualitatea
temei, a formulat scopul şi sarcinile demersului ştiinţific, a arătat
instrumentarul folosit în vederea realizării subiectului propus. Urmează
expunerea bazelor teoretice ale lucrării, autoarea făcând trimitere la opere
ştiinţifice fundamentale, publicate de cunoscuţi autori occidentali (în
special, francezi şi americani), dar şi de specialişti de marcă din Federaţia
Rusă. Însuşind perfect diversele aspecte ale noţiunilor de bază, pe care le va
utiliza în studiul realizat, doamna Lidia Prisac a concretizat starea lucrurilor
în Republica Moldova pentru perioada cercetată (1991–2014), elaborând ea
însăşi noţiuni concrete, pe care le va aplica în această monografie.
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Pentru orice lucrare ştiinţifică este importantă cunoaşterea gradului
de cercetare a problemei. Autoarea monografiei a analizat istoriografia
problemei, scoţând în evidenţă contribuţia istoricilor din Republica
Moldova la cunoaşterea adevărului referitor la relaţiile interetnice. Totodată,
autoarea a evidenţiat tezele principale ale autorilor care, în lucrările lor,
promovează interesele postimperiale ale Federaţiei Ruse, denaturează
adevărul privind politica guvernelor Republicii Moldova faţă de grupurile
etnice. Concluzia, la care a ajuns autoarea, este: în literatura de specialitate
nu a fost o lucrare care ar fi expus în totalitate problema relaţiilor
interetnice din Republica Moldova. Dorind să completeze acest gol,
cercetătoarea a studiat documente inedite din diverse arhive, documente
publicate, memorii ale oamenilor politici din Republica Moldova, date
statistice, presa periodică. O temă legată de istoria imediată nu poate fi
deplin realizată fără interviuri cu protagoniştii evenimentelor. Astfel, deloc
întâmplător, autoarea face trimiteri la mărturisirile actorilor principali ai
evenimentelor politice.
Cel de-al doilea capitol – Relaţiile interetnice în contextul luptei pentru
suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova – a fost consacrat analizei
politicii de deznaţionalizare a basarabenilor, promovate de guvernul URSS
(dar şi de guvernul docil al RSSM) din 1944 până în 1991. Constatarea
făcută de autoare este pertinentă: în promovarea politicii de rusificare, de
formare a „omului nou” (homo sovieticus), „URSS a recurs la numeroase
metode şi tertipuri, clasice şi moderne, care au înglobat toate sferele
societăţii”. Politica promovată de autorităţile sovietice în RSS
Moldovenească, scrie autoarea, s-a manifestat prin teroare, rechiziţii forţate
de produse alimentare, prin lichidarea structurilor tradiţionale (proprietatea
privată, administraţia Bisericii româneşti), colectivizarea forţată a
gospodăriilor ţărăneşti, prin foametea provocată în 1946–1947, deportări în
Siberia, schimb de populaţii, asasinări, intimidări, emigrări controlate etc.,
etc. În baza studiului efectuat, autoarea face o comparaţie reuşită: „dacă în
România postbelică instaurarea regimului comunist s-a efectuat pe
principiul eliminării „claselor exploatatoare”, în URSS, inclusiv în
Basarabia, duşmanul de clasă coincidea cu o anumită comunitate etnică, iar
simpla identificare cu elementul românesc era apreciată ca naţionalism şi
pedepsită prin exterminare, deportări şi/sau ani de detenţie în gulagurile
sovietice”. Analiza făcută de autoarea cărţii demonstrează că Kremlinul a
promovat în RSSM o politică de deznaţionalizare mult mai dură în
comparaţie cu alte republici unionale (Statele Baltice, Georgia, Armenia
ş.a.). Iată de ce „restructurarea” promovată de Mihail Gorbaciov a ajuns în
10
Extras din volumul: Prisac, L. (2015).
Arhitectura relaţiilor interetnice în spaţiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014).
Iaşi, România: Lumen.

Arhitectura relaţiilor interetnice în spaţiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014)

RSSM mult mai târziu decât în Federaţia Rusă, Ucraina sau Statele Baltice.
Abia în 1988 apar în presa de la Chişinău primele articole referitoare la
trecutul criminal al regimului comunist sovietic (foametea, deportările), dar
şi la politica de chimizare excesivă a solurilor basarabene cu scopul
dobândirii unor recolte record, dar care (chimizare) a dus la poluarea apelor
şi la apariţia la oameni a unor boli nemiloase.
Analizând ultimii ani de existenţă a URSS, cuprinsă de criză
multiaspectuală, autoarea monografiei a demonstrat că în acel timp, pentru
românii basarabeni, implicaţi în mişcarea de renaştere naţională, a fost
deosebit de important să impună autorităţile republicane să accepte legi
prin care limba, numită incorect „moldovenească”, să fie declarată „de
stat”, altfel spus – luată sub ocrotirea statului. Deşi erau voci care apreciau
corect denumirea limbii vorbite de românii basarabeni (unii numindu-se
până în prezent „moldoveni”) drep limbă română (de exemplu, lingvistul
Valentin Mândâcanu), ei erau în minoritate. Atunci atâta s-a putut dobândi
de la autorităţile comuniste: limbă de stat, numită „moldovenească”, trecută
la grafia latină (31 august 1989). Iar limbii ruse, formal neoficiale, dar
dominante în RSSM până la adoptarea legislaţiei lingvistice (1989), i s-a
stabilit prin lege statut de „limbă de comunicare între naţiuni”1. Chiar şi aşa,
extremiştii ruşi, susţinuţi din afară, dar şi de Armata a 14-a rusă, staţionată
pe teritoriul RSSM, au promovat politici antistatale, soldate cu proclamarea
republicii nistrene (septembrie 1990), intensificate mai ales după
proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS (27 august
1991) şi declanşarea războiului de pe Nistru, subiect analizat minuţios de
autoarea monografiei.
Alte subiecte, deosebit de actuale, studiate de autoare, sunt cele
referitoare la conexiunile interetnice după 2009 şi relaţiile interetnice din
Republica Moldova în contextul schimbărilor geopolitice regionale din
2014. Autoarea monografiei a demonstrat că dorinţa Ucrainei şi Republicii
Moldova de a adera la Uniunea Europeană nu a fost văzută cu ochi buni de
Curios este faptul că în Constituţia URSS (1977) nu era stabilit statutul limbii ruse. PCUS
era forţa care promova poziţia „limba rusă ca limbă de comunicare între naţiunile din
Uniunea RSS”. De aceea, chiar dacă limba română, numită impropriu „moldovenească”, a
fost recunoscută limbă oficială, în grafia latină, totuşi Legea privind funcţionarea limbilor vorbite
în RSSM prevedea: „Limba rusă, ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS,
se foloseşte pe teritoriul republicii alături de limba moldovenească în calitate de limbă de
comunicare între naţiuni, ceea ce asigură un bilingvism naţional-rus şi rus-naţional real”
(art. 3). Vezi: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=
312813 (accesat: 03.09.2015). Cât nu ar părea de ciudat, dar Legea din 1989 este în vigoare
în Republica Moldova.
1
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Federaţia Rusă. Folosindu-se de nemulţumirile ucrainenilor faţă de trădarea
lui V. Ianukovici (nesemnarea Acordul cu UE de la Vilnius, noiembrie
2013), Federaţia Rusă, sub pretextul apărării „conaţionalilor” ei, a anexat
Crimeea şi susţine (deşi nu recunoaşte) separatiştii în Doneţk şi Lughansk.
Concluziile formulate de autoare sunt convingătoare. Lucrarea
include o Bibliografie adusă „la zi”, iar Anexele cuprind scheme, tabele,
imagini care completează textul de bază al monografiei.
Considerăm că monografia prezentată va fi de bun augur tuturor
celor care se interesează de cotidianul public din Republica Moldova, de
activitatea grupurilor etnice şi de politicile promovate de Chişinău, dar şi de
Moscova, faţă de aceste grupuri.
4 octombrie 2015

Prof. univ. dr. hab.

Anatol PETRENCU,

membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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INTRODUCERE
Schimbările de ordin economic, sociocultural, dar mai ales politic,
care au intervenit în urma restructurării gorbacioviste şi liberalizării
regimului totalitar, foarte curând au redesenat harta politică şi administrativteritorială a Uniunii Sovietice. Mişcările de emancipare naţională de la 1989
din republicile unionale (Ţările Baltice, Georgia, Armenia, Ucraina,
Azerbaidjan, Kazahstan ş.a.) au amplificat o polarizare etnică şi au
influenţat, în mod deosebit, o populaţie puţin zis politizată. Procesul de
implozie a sistemului sovietic declanşat era, astfel, ireversibil.
Mişcarea de emancipare naţională din RSSM, determinată de
polemica pe marginea catastrofei ecologice care a devenit subit secundară
în dezbaterile ulterioare declarării independenţei, a impulsionat ieşirea
populaţiei autohtone în stradă cu un accentuat registru emoţional de
deşteptare naţională similar balticilor, dar şi de „regăsire” cu românii de la
vest de Prut, cu care pentru prima dată, după cel de-al Doilea Război
Mondial, au putut să se revadă pe frontiera româno-sovietică fără acte de
identitate şi viză prin iniţierea celor două poduri de flori din 6 mai 1990 şi 16
iunie 1991.
Emancipată prin forţa solidarităţii umane de sub opresiunea
regimului totalitar sovietic într-un interval extrem de comprimat din punct
de vedere istoric şi cu o rapiditate surprinzătoare, Moldova sovietică şi-a
afirmat dreptul la un destin propriu şi liber. Transformarea acesteia într-un
stat suveran a însemnat însă şi o divizare pe principiul naţional. Drept
răspuns la paşii fermi spre obţinerea independenţei o parte a populaţiei
republicii, constituită din etnici ruşi şi alte grupuri etnice rusificate, care se
considerau reprezentanţii unei entităţi politice superioare – URSS şi nu se
percepeau nicidecum ca minoritari, au creat o mişcare de reacţie împotriva
restructurării şi a suveranităţii Republicii Moldova. Această mişcare de
reacţie a generat, ulterior, separatismul teritorial în estul şi sudul republicii şi
apariţia enclavei transnistrene.
Odată consumate, evenimentele de atunci dar şi evoluţia Republicii
Moldova în contextul democratizării şi găsirii „consensului interetnic”,
constituie subiecte palpitante pentru diverse analize şi dezbateri ştiinţifice
ale istoricilor, politologilor şi analiştilor politici, care urmăresc să clarifice
factorii ce au determinat disoluţia blocului sovietic, impactul şi
semnificaţiile mişcărilor de emancipare naţională, generarea disensiunilor
interetnice etc. În cadrul acestor dezbateri se înscrie şi investigaţia noastră
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consacrată elucidării evoluţiei relaţiilor interetnice în Republica Moldova în
perioada ce cuprinde anii 1991–2014.
Cercetarea relaţiilor interetnice în Republica Moldova este necesară
cel puţin din câteva motive majore. În primul rând, analiza relaţiilor
interetnice din cadrul statului moldovenesc deschide perspectiva
determinării mecanismului, evidenţierii trăsăturilor generale şi particulare,
stabilirii etapelor de bază ale procesului de „acomodare” şi „includere” a
grupurilor etnice minoritare în noul cadru statal, inclusiv a rolului care le-a
revenit reprezentanţilor grupurilor minoritare în acest proces.
Analiza relaţiilor interetnice în Republica Moldova se impune ca o
problemă de studiu şi prin faptul că permite să determinăm complexitatea
şi caracterul contradictoriu al politicii de integrare a grupurilor etnice
minoritare, să evidenţiem cauzele care au dus la instabilitate politică şi
tensiuni sociale, problemele din domeniul relaţiilor interetnice fiind în
esenţă o consecinţă a politicii sovietice.
Studierea relaţiilor interetnice în Republica Moldova este
indispensabil legată şi de cercetarea fenomenelor noi, proprii perioadei de
tranziţie, la care au fost supuse majoritatea ţărilor post-comuniste, pornite
pe calea democraţiei, inclusiv Republica Moldova. În multe privinţe aceste
aspecte se întrepătrund.
Investigarea temei se impune şi prin necesitatea de a cunoaşte pe
deplin procesul dezintegrării sovietice şi evoluţia statelor independente, de a
evidenţia esenţa grupurilor etnice ca fiind concepute, încă în perioada
sovietică, în funcţie de principiul dublului cap de pod (actualmente, dincolo
de frontierele Federaţiei Ruse). Ideea era de a favoriza grupurile etnice care
ar fi putut servi drept cap de pod pentru URSS dincolo de frontierele sale
şi, invers, de a le „anihila” pe acelea care ar fi putut fi aşa ceva pentru o altă
putere 2 . Acest mecanism a devenit foarte actual în contextul derulării
evenimentelor din 2014 în Ucraina, Federaţia Rusă instrumentalizând abil
„factorul etnic rus” în tendinţa de revenire în graniţele fostului imperiu.
Nu mai puţin important pentru conceperea lucrării vizate este şi
faptul că permite abordarea unor probleme ce au fost tratate tendenţios de
o parte a autorilor, care pe această cale îşi exprimă apartenenţa identitară
reieşind din vectorul politicii externe adoptat de Republica Moldova.
Actualitatea ştiinţifică a cercetării îşi găseşte expresia în intenţia
noastră de a realiza o cercetare consacrată investigaţiei mecanismului
„consensului interetnic” şi influenţei lui asupra determinării fragilităţii şi
2

Olivier Roy, Noua Asie Centrală sau fabricarea naţiunilor, Cluj-Napoca, Dacia, 2001, p. 111.

14
Extras din volumul: Prisac, L. (2015).
Arhitectura relaţiilor interetnice în spaţiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014).
Iaşi, România: Lumen.

Arhitectura relaţiilor interetnice în spaţiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014)

slăbiciunii statului, Republica Moldova, pe calea de a fi cu adevărat puternic
şi independent.
Din punct de vedere practic, studierea relaţiilor interetnice ar putea
contribui la soluţionarea conflictului transnistrean şi la integrarea Republicii
Moldova în UE.
Segmentul cronologic abordat în lucrarea de faţă cuprinde perioada
1991–2014, de la declararea independenţei de stat a Republicii Moldova
până la ratificarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE,
inclusiv pe plan extern ultimul marcaj cronologic este legat de redefinirea
politicii externe a Federaţiei Ruse faţă de „lumea şi civilizaţia rusă” din
„exteriorul apropiat” ei, precum şi de degradarea securităţii regionale odată
cu implicarea Federaţiei Ruse în generarea războiului din Estul Ucrainei.
Limitele propuse cadrează o perioadă cu adânci transformări care au
influenţat semnificativ evoluţia spaţiului actual al Republicii Moldova.
Jalonul inferior al lucrării – anul 1991 – sub impactul revoluţiilor
din ţările Europei Centrale şi de Est marchează procesul de implozie a
blocului socialist şi procesul centrifug, de dezintegrare a URSS. Deşi
problema interetnică în URSS a fost semnalată încă la mijlocul anilor 1960,
chestiunea în sine a demarat abia după 1985, în contextul restructurării
gorbacioviste, a culminat în 1989 odată cu adoptarea legislaţiei lingvistice în
RSSM şi după proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova.
Aceste evenimente au catalizat propriu-zis procesul de conturare şi
cristalizare a statului independent Republica Moldova în 1991 prin
proclamarea independenţei de stat pe ruinele URSS.
Jalonul superior al lucrării – anul 2014 – este legat, pe de o parte, de
extinderea UE în perimetrul Parteneriatului Estic culminată cu adoptarea şi
ratificarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu UE în
iunie–iulie 2014 şi, pe de altă parte, de reconfigurarea frontierelor Federaţiei
Ruse din contul teritoriilor limitrofe ale statelor independente megieşe,
soldată cu anexarea Crimeei şi escaladarea unui conflict armat în estul
Ucrainei. Ultimele evenimente au determinat societatea ştiinţifică să
considere anul 2014 sfârşitul istoriei perioadei sovietice.
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Contextul politic actual din ~iirilepostsovietice din Europa de Est face parte din mostenirea unei epoci
esuate. Evenimentele din ultimii doi ani din Ucraina reamintesc dramatic fostul .Jaboraror imperial". Explorarea
celui din urrna, dar mai ales efectul oglinda in politica fa~ de grupurile etnice ~i relatia cu "Celiilalt" sunt
preocuparile principale ale autoarei inaceasta lucrare,
dr. Tatiana SiRBu, Universitatea Cato/icd din Lot/vain, Belgia
Istoria de ieri ~ide azi a Republicii Moldova reprezinta un domeniu de cercetare extrem de important
sub aspectul densitatii ~i semnificatiei evenimentelor socio-politice dcrulate, precum ~i 0 adevarata provocare
pentru specialisti. in acest sens, Lidia PRISAC este unul din istoricii pasionati de perioada contemporana a istoriei
recente a Republicii Moldova, cercetarea sa focalizandu-se cu deosebire asupra minoritatilor nationale si mai ales
aSllpra fenomenului manipularii acestora, cu variile sale manifestiiri, de la separatism la conflict armat. Sub titlul
"Arhitectura relatiilor interetnice in spatiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014)", autoarea survoleaza
atent tabloul contradic~oriu al relatiilor interetnice in contextul unui stat posttotalitar aflat sub sernnul contestarii
modelului democratic. In studiul sau, aceasta dovedeste echidisatanta, demersul analitic fiind necrispat, netributar
unei anurnite scheme ideologice, procedand pe alocuri asemenea unui regizor, in sensul de a lumina (fie ~ipartial)
unele aspecte.
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