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Dispari]ia statului Moldova
[i apari]ia Rom=niei

U

nirea }`rii Rom=ne[ti cu Moldova
din 24 ianuarie 1859 sub sceptrul
unic al lui Alexandru Ioan Cuza
constituie una din ]intele favorite ale
istoriografiei angajate politic de la
Chi[in`u. Comuni[tii lui Voronin fac [i ei
s`racii ce au \nv`]at la [colile de partid:
mint cu neru[inare, r`st`lm`cesc adev`rul
sau pur [i simplu uit` s` men]ioneze
documentele [i faptele care nu se
\ncadreaz` \n schema primit` de la
„forurile superioare“. Nu face excep]ie de
la aceste metehne actualul vicepremier
comunist de la Chi[in`u Victor Stepaniuc.
Promovat brusc [i f`r` multe explica]ii \n
executiv, Stepaniuc este apreciat ca „prin]
mo[tenitor“ al lui Vladimir Voronin. |ns`
pe l=ng` politic` Victor Stepaniuc se
ocup` [i de istorie. Gurile rele de peste
Prut spun c` Stepaniuc - de origine din
satul Coste[ti - este cel mai istoric dintre
coste[eni [i cel mai coste[an dintre
istorici. Deocamdat` Stepaniuc se str`duie
s` ob]in` titlul de doctor \n istorie prin
cosmetizarea \n tez` de doctorat a unei
c`r]i de propagand`: „Statalitatea
Moldovei“. Examenul de doctorat al lui
Stepaniuc reprezint` de fapt un examen
pentru structurile academice de la
Chi[in`u care au acum ocazia s`

dovedeasc` desprinderea de trecutul \n
care [tiin]a era f`cut` \n biroul
comitetului central de partid.Pe scurt:
Stepaniuc poveste[te legenda lui Drago[
[i toate r`zboaiele prin care a trecut statul
medieval Moldova (f`r` a explica de ce
la \nceput oamenii dintre Carpa]i [i Nistru
erau numi]i „valahi“) pentru a se poticni
la Unirea din 24 ianuarie 1859. |nainte de
aceast` dat` situa]ia Moldovei ar putea fi
rezumat` astfel: un stat medieval care nu
a reu[it pe termen lung s` fac` fa]`
singur imperiilor \nconjur`toare [i [i-a
pierdut pozi]iile strategice (Bucovina,
cet`]ile de la Marea Neagr`) pe l=ng` o
bun` bucat` din teritoriu [i popula\ie
(Basarabia). Statul Moldova continu` s`
existe \ntre Carpa]i [i Prut, cu toate
institu]iile centrale la Ia[i, av=nd o
legisla]ie proprie. |ntre Prut [i Nistru se
instaureaz` \ntre timp administra]ia [i
sistemul legislativ rusesc. La 24 ianuarie
1859 Alexandru Ioan Cuza este ales
domnitor al }`rii Rom=ne[ti, dup` ce
fusese mai ]nainte ales domnitor al
Moldovei. Din acest moment poate fi
constatat` dispari]ia statelor medievale
Moldova [i }ara Rom=neasc` [i apari]ia
statului modern Rom=nia. |ns` pentru
Victor Stepaniuc „statul“ Moldova \[i

continu` existen]a \ntre Prut [i Nistru sub
form` de gubernie ruseasc`! Cu tot
dinadinsul, Stepaniuc trebuie s` \nghesuie
faptele istorice \n tezele primite de la
comitetul central. Cercet`torul american
Charles King aprecia c` sovieticii au
renun]at ]n anii ‘60 la a mai crea o „limb`
moldoveneasc`“ [i au acceptat tacit limba
rom=n` modern` scris` cu litere chirilice
[i \mbog`]it` cu neologisme ruse[ti. Tot
Charles King spune c` cercet`torii de la
Chi[in`u s-au orientat pe furi[ \n aceea[i
perioad` c`tre Bucure[ti. Mai mult pe c`i
ocolite cultura rom=n` a re-trecut Prutul.
Traduc`torii de la Chi[in`u copiau pe
rupte din traducerile f`cute \n Rom=nia,
modific=nd pe ici pe colo. {i \n prezent
se manifest` un fel de leg`turi subtile
Chi[in`u-Bucure[ti pe coordonate identice.
Nu doar Eminescu irit` la Bucure[ti [i
Chi[in`u. Mai nou, Sorin Antohi - care [ia asumat \n mod fraudulos titlul de
doctor \n istorie - lanseaz` o dezbatere de
„demontare“ a Rom=niei pe provincii
istorice. Diferen]ele dintre Stepaniuc [i
Antohi nu sunt p=n` la urm` dec=t de
vocabular - \n rest au acelea[i scopuri [i
mijloace.
George DAMIAN
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Serbia amenin]at` de
pericolul extremismului
Rom=nii timoceni,
\ngrijora]i de viitor
Drumul Serbiei spre integrarea \n UE
sau spre izolarea din era Milosevic va fi
decis de al doilea tur de scrutin ]n alegerile
preziden]iale, ce va avea loc pe 3 februarie,
dup` ce primul tur nu a reu[it s` dea un
\nving`tor clar. Rezultatele preliminare au
ar`tat o prezen]` la vot surprinz`tor de mare,
de 61 la sut`, ceea ce \nseamn` 4,1 de
milioane
de
aleg`tori.
Candidatul
ultrana]ionalist Tomislav Nikolic a condus
cursa cu 39,4 la sut` din voturi, urmat de
Boris Tadic cu 35,4 la sut`. Deoarece
niciunul nu a ob]inut majoritatea necesar`
pentru a \nregistra victoria deplin`, decizia
final` privind alegerea pre[edintelui Serbiei
se va lua la 3 februarie, la al doilea tur de
scrutin. Anali[tii politici au fost unanimi \n a
aprecia c` cea mai mare prezen]` la vot
\nregistrat` de la c`derea fostului lider
Slobodan Milosevic, \n 2000, a ar`tat c`
s=rbii sunt con[tien]i de importan]a acestor
alegeri. Cel de-al doilea tur va fi practic un
plebiscit asupra viitorului Serbiei.

Democra]i versus
na]ionali[ti
Alegerile din Serbia se desf`[oar` pe un
fond tensionat, \n condi]iile \n care provincia
separatist` Kosovo - considerat` de s=rbi

leag`nul na]iunii lor [i ar religiei lor cre[tinortodoxe - se \ndreapt` spre o declara]ie
a[teptat` de independen]` luna viitoare.
Comunitatea interna]ional` consider` c`
moderatul Tadic ofer` o perspectiv` mai
bun` pentru a plasa Serbia pe un parcurs
mai rapid spre aderarea la UE. Nikolic,
liderul Partidului Radical S=rb, joac` frecvent
cartea na]ionalist`, exploat=nd frustrarea fa]`
de sprijinul acordat de SUA [i Europa
provinciei Kosovo, [i pun=ndu-[i \ncrederea
\n Rusia. „Serbia a demonstrat c` dore[te o
schimbare“, a declarat Nikolic ziari[tilor dup`
\ncheierea votului. „Avem baza pentru o
victorie \n cel de-al doilea tur de scrutin.
Niciodat` nu am fost mai aproape de o
victorie final`. Nimeni nu ne poate opri“, mai
sus]ine Nikolic. Tadic se opune unui Kosovo
independent, dar nu este preg`tit pentru a
izola ]ara. „Aceste alegeri decid pe ce drum
merge Serbia [i care este viitorul pentru ]ar`
[i pentru copiii no[tri“, a afirmat el, stabilind
op]iunile: „un drum drept sau un drum
deviat“. |n pofida promisiunii lui Tadic de
progres rapid spre aderarea la UE, Serbia
mai trebuie dep`[easc` o serie de obstacole.
De[i Slovenia, care de]ine actuala pre[edin]ie
semestrial` a UE, dore[te ca Serbia s`
semneze un pact luna aceasta ca prim pas \n
vederea ader`rii, unele state din UE insist`
c` Belgradul trebuie mai \nt=i s` \l predea
TPI de la Haga pe Ratko Mladic, suspectat
de crime de r`zboi.

Lideerii românillor din Vallea Timoocullui, Du[an Pârvvullovici (dreeapta))
[i Preedrag Balla[eevici (stânga)), flancându-ll pe deputatull român Horia Buzatu

Pruden]`
printre rom=ni
Directorul Federa]iei Rom=nilor din
Serbia, Du[an P=rvulovici a declarat c`,
„liderii organiza]iilor rom=ne[ti din Serbia de
sud-est [i partidele de sorginte rom=neasc`
intrate
\n
coali]ie
pentru
alegerile
preziden]iale - Partia Democrat` a Rum=nilor
din Serbia, Mi[carea Democrat` a Rom=nilor
din Serbia [i Partidul Democrat al VlahilorRom=nilor din Serbia - s-au hot`r=t s`
manifeste pruden]` \n problema Kosovo“,
transmite Rompres. Decizia respectiv` a fost
luat` pentru a nu li se repro[a sau imputa
faptul c` doresc s` transforme zonele Timoc
- Homolie [i sudul Dun`rii \ntr-un al doilea
Kosovo, lucru care l-ar putea afecta pe
candidatul Partidului Democrat la pre[edin]ia
Republicii, Boris Tadic. „Ne ab]inem
deocamdat` s` facem declara]ii \n aceast`
chestiune. Noi lupt`m pentru unitatea [i
dezvoltarea economic`-social` a actualului
teritoriu al Serbiei. |n Kosovo sunt a[tepta]i
la vot peste 120.000 de electori care \[i pot
hot`r\ singuri soarta“, a precizat P=rvulovici.
|n opinia directorului Federa]iei Rom=nilor
din Serbia, alegerile preziden]iale au decurs
normal, la niciuna din cele 8.480 sec]ii de
votare ne\nregistr=ndu-se vreo ac]iune
tensionat`, care s` impieteze asupra bunei
desf`[ur`ri a alegerilor. „Dac` totu[i cet`]enii
cu drept de vot ai minorit`]ii rom=ne vor
sus]ine un alt candidat dec=t cel pe care lam numit noi, Boris Tadic -, \nseamn` c` ne
\ntoarce \n anii ‘90, c=nd \n ]ar` s-a instaurat
haosul“, a spus P=rvulovici.|n acela[i context,
Du[an P=rvulovici a mai afirmat c` cele trei
partide rom=ne[ti - Uniunea Vlahilor S=rbi,
Partidul Valah [i Valahii Serbiei Democrate care au declarat public c` li vor sprijini pe
Tomislav Nicolic, candidatul Partidului
Radical S=rb, dovedesc c` sunt str`ine
interesului minorit`]ii na]ionale rom=ne de a[i p`stra limba matern` [i identitatea.
„Controversele“ iscate pe aceast` tem` \ntre
liderii partidelor rom=ne[ti compromit [i mai
mult dialogul pa[nic ini]iat de Consiliul
Na]ional al Vlahilor, organism reprezentativ al
rom=nilor din Serbia de sud-est, recunoscut
oficial la sf=r[itul lunii august 2007. |n
concluzie, „pozi]ia politic` a actualului
pre[edinte al Serbiei, Boris Tadic, \n ceea ce
prive[te regiunea Kosovo-Metohia, este una
decent`, \n m`sur` s` nu duc` la
dezmembrarea ]`rii [i s` st=rneasc` ambi]iile
teritoriale ale altor na]ionalit`]i de a-[i cere
independen]`“, a conchis, \n declara]ia sa
pentru Rompres, directorul Federa]iei
Rom=nilor din Serbia, Du[an P=rvulovici.
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Booris Tadic, \ncoonjurat de sus]]in`toori

Rom=nii pentru Tadic
Cinci dintre partidele rom=ne[ti din
regiunea Timoc-Homolie, Craina Negotinului
[i sudul Dun`rii [i-au exprimat public decizia
de a-l sus]ine pentru un nou mandat la
func]ia suprem` \n stat pe actualul pre[edinte
al Serbiei, Boris Tadic. Pre[edintele Mi[c`rii
Democrate a Rom=nilor din Serbia, Dimitrie
Cr`ciunovici, a declarat c` „aceast`
solidaritate demonstreaz` \ncrederea pe care
cei aproape 700.000 de rom=ni din Serbia de
sud-est o acord` candidatului Partidului
Democrat - Boris Tadic“. |n opinia lui
Cr`ciunovici,
„Tadic
este
singura
personalitate politic` s=rb` care s-a declarat
pentru respectarea drepturilor minorit`]ii
rom=ne [i care garanteaz` ac]iunile entit`]ilor
culturale rom=ne[ti de p`strare a identit`]ii
tuturor rom=nilor din dreapta Dun`rii“.
„Trebuie s` fim al`turi de Boris Tadic,
fiindc` inten]ion`m \n anii care urmeaz` s`
determin`m
autorit`]ile
administrative
s=rbe[ti la efectuarea unui nou [i corect
recens`m=nt, iar rom=nii s` nu mai fie
diviza]i \n rum=ni [i vlahi, cum s-a \nt=mplat
la recens`m=ntul din aprilie 2002, c=nd au
ap`rut dou` etnii artificiale, a[a-numitele
vlah` [i rum=n`, care oficial au \nregistrat
circa 30.000 vlahi [i 4.600 rum=ni“, a precizat
Cr`ciunovici. Un cuv=nt de spus \n orientarea
op]iunilor electoratului rom=nesc din Serbia
de sud-est l-a avut [i Partida Democrat` a
Rum=nilor din S=rbie, al c`rei lider, Predrag
Bala[evici, a considerat c` singura [ans` a
rom=nilor [i a Serbiei \n general de a accede
\n Uniunea European` este „de a merge pe

m=na lui Tadic, chiar dac` la alegerile
generale din 2007, acesta nu a respectat
\n]elegerea de a promova \n structurile
guvernamentale
[i
personalit`]i
ale
comunit`]ii rom=ne[ti din zon`“. Pentru
majoritatea rom=nilor din Serbia de sud-est
important` este pozi]ia Partidelor Uniunea
Vlahilor S=rbi din Serbia, Partidul Vlah [i
valahii Serbiei Democrate, care s-au l`sat
atra[i de programul electoral al candidatului
Partidului Radical S=rb - Tomislav Nicolic.
„Consider tr`dare ceea ce se \nt=mpl`. |n loc
s` fim uni]i, to]i s` ne al`tur`m democra]ilor,
unii rom=ni s-au l`sat ademeni]i de o politic`
antina]ional`, extremist`, f`r` deschidere spre
Europa“, a precizat Cr`ciunovici.

Predic]ii
pentru turul doi
Anali[tii politici s=rbi au \ncercat s`
anticipeze reparti]ia voturilor pentru cei doi
candida]i care vor participa la turul doi al
alegerilor preziden]iale din Serbia, programat
pentru data de 3 februarie, relateaz` postul
de radio B92 \n pagina electronic`. Directorul
Centrului pentru Alegeri Libere [i
Democra]ie (CESID), Zoran Lucici, a declarat
c` al]i trei candida]i \nscri[i \n cursa
electoral`, Velimir Ilici, Milutin Mrkonjici [i
Cedomir Jovanovici, au ob]inut 7,6, 6 [i,
respectiv, 5,6 procente din voturile exprimate.
„Ne a[tept`m ca voturile lui Mrkonjici s`
mearg`, \n majoritate, spre Nikolici.
Simpatizan]ii lui Jovanovici \l vor sus]ine,
probabil, pe Tadici. Marea necunoscut` este

Tomisllavv Nicoolic,
la momeentull votullui
cui vor fi repartizate voturile lui Velimir Ilici.
Studiile noastre dezv`luie c` Nikolici va primi
c=te un vot la fiecare trei primite de Tadici“,
a precizat Lucici. „Va fi interesant s` vedem
ce vor face aleg`torii care nu au participat
\n primul tur al alegerilor, c=]i vor participa
[i pe cine vor sprijini. Rezultatul alegerilor va
depinde de ace[tia“, a subliniat Lucici.
George DAMIAN
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Premierul maghiar interpelat
la Strasbourg despre
minorit`]ile din Ungaria
Parlamentarul rom=n Radu Berceanu l-a
interpelat pe 22 ianuarie pe primul-ministru
al Ungariei - invitat s` rosteasc` o cuv=ntare
\n plenul Adun`rii Parlamentare a Consiliului
Europei (APCE) - \n leg`tur` cu dreptul
persoanelor apar]in=nd minorit`]ilor etnice
din Ungaria de a fi alese \n forurile de
conducere ale acestei ]`ri. Berceanu,
membru al popularilor europeni cre[tindemocra]i, a dat exemplul Rom=niei, unde
minorit`]ile sunt reprezentate \n parlament,
\ntreb=ndu-l pe premierul Ferenc Gyurcsany
„c=nd se va \nt=mpla acela[i lucru [i \n
Ungaria“, transmite Rompres. R`spunsul primului ministru ungar a fost destul de evaziv.
El a vorbit despre „o disput` lung` [i
plictisitoare“ \ntre partidele politice cu privire
la modificarea legii electorale. Acest fapt ar
permite, \n accep]iunea sa, accesul minorit`]ilor na]ionale \n parlamentul ungar.
„Suferim de un fel de incapacitate \n a
schimba sistemul electoral [i modul \n care
este structurat parlamentul. Conform
Constitu]iei, avem nevoie de dou` treimi din
voturile parlamentarilor pentru a amenda
legea electoral`“, a explicat deputa]ilor din
Adunarea Parlamentar` a Consiliului Europei
premierul ungar, f`r` a r`spunde direct
\ntreb`rii puse de Radu Berceanu.

Pericolul
extremismului
Gyurcsany a mai precizat c` „sunt [anse
minime ca reforma electoral`“ din Ungaria s`
fie finalizat` \n cur=nd. R`spunz=nd unei
\ntreb`ri puse de un parlamentar slovac cu
privire la existen]a g`rzilor paramilitare
ungare, [eful executivului de la Budapesta sa declarat „\mpotriva acestui fenomen“. „Este
inacceptabil ca \ntr-o Europ` a democra]iei [i
valorilor s` existe asemenea organiza]ii,
create sub forma unor ONG-uri“, a precizat
Ferenc Gyurcsany, men]ion=nd c` „\n cursul
acestei s`pt`m=ni procurorul general (al
Ungariei n.r.) a ini]iat o procedur` \n justi]ie
contra acestui fenomen“. El a mai dat
asigur`ri c` executivul pe care \l conduce,
partidul din care face parte, dar [i
numeroase organiza]ii ungare se „vor bate
pentru desfiin]area“ g`rzilor paramilitare. |n
discursul rostit la Consiliul Europei,

Feereenc Gyurcsany, preemieerull Ungarieei
premierul maghiar s-a referit la subiectul cel
mai arz`tor al sesiunii de iarn` de la
Strasbourg, situa]ia din Kosovo, preciz=nd
faptul c` Europa trebuie „s` \mpiedice Serbia
s` se autoizoleze“. De asemenea Gyurcsany
a f`cut referire [i la rela]ia Uniunii Europene
cu Rusia, ]ar` considerat` „primordial` [i
necesar` \n stabilitatea Balcanilor [i a
continentului“, precum [i la reforma
economic` din Ungaria.

Un nou ne-rom=n
\n Autoguvernarea
Rom=neasc`
din Budapesta
Revista rom=nilor din Ungaria, „Foaia
Rom=neasc`“ informeaz` c` \n urma dece-

sului deputatului Vasile Roxin din Budapesta,
Comisia Electoral` pe Capital` a hot`r=t, \n
data de 11 ianuarie 2008, c` noul membru \n
Autoguvernarea Rom=neasc` pe Capital` va fi
dr. Dady Kalman, deputat \n Autoguvernarea
Rom=neasc` din sectorul VIII. Dr. Dady
Kalman este de zece ani deputat \ntr-o
autoguvernare rom=neasc` de sector din
Budapesta, fiind sprijinit de Asocia]ia Rom=n`
din Budapesta, condus` de decedatul Vasile
Roxin. \n toamna anului 2006 a fost reales
pentru func]ia de pre[edinte al Autoguvern`rii Rom=ne[ti din sectorul VIII al
Budapestei. \n anul 1999, Dady Kalman s-a
aflat printre acei deputa]i budapestani, care
au boicotat \nfiin]area Autoguvern`rii pe ]ar`
a Rom=nilor din Ungaria. P=n` la alegerile
minoritare din 1998, acest personaj a fost
necunoscut \n r=ndul comunit`]ii rom=ne[ti
din Ungaria.
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De la inventarea unei
limbi la r`zboi rece \ntre
Chi[in`u [i Bucure[ti
Rela]iile bilaterale dintre Rom=nia [i
Republica Moldova au ajuns \n anul 2007 la
un grad de tensionare la care Rom=nia nu a
mai ajuns cu nici unul dintre vecinii s`I dup`
anul 1989. Punctul culminant al acestor
tensiuni l-a constituit expulzarea a doi
angaja]i ai Ambasadei Rom=niei la Chi[in`u
pe data de 12 decembrie 2007 pentru
activit`]i incompatibile cu statutul de
diploma]i - o formul` eufemistic` \n limbajul
rela]iilor interna]ionale care acoper` acuza]ia
de spionaj.
De fapt rela]iile dintre Rom=nia [i
Republica Moldova au fost tensionate pe
\ntreg parcursul anului 2007. Pre[edintele
Vladimir Voronin a ar`tat \ntr-o serie de
declara]ii publice care este motivul acestor
tensiuni: dorin]a guvernului de la Chi[in`u
de \ncheiere cu Rom=nia a unui tratat de
baz` [i a unui tratat de frontier`. |n paralel
cu aceste declara]ii oficialii de la Chi[in`u au
subliniat de fiecare dat` existen]a unei limbi
moldovene[ti [i a unui popor moldovenesc,
separate de limba rom=n` [i poporul rom=n
- confirm=nd astfel informa]iile neoficiale
conform c`rora autorit`]ile de la Chi[in`u
doresc ca \n cele dou` tratate cu Rom=nia s`
fie men]ionat` expres „limba moldoveneasc`“.
De altfel \n cursul anului 2007 guvernul de
la Chi[in`u a reu[it s` semneze cu Comisia

European` un tratat privind regimul vizelor
\n care se afirm` c` respectivul tratat a fost
alc`tuit \n „limba moldoveneasc`“ - ceea ce
a provocat protestul autorit`]ilor de la
Bucure[ti.
Evolu]iile rela]iilor bilaterale dintre
Rom=nia [i Republica Moldova \n cursul
anului 2007 constituie un exemplu pentru
implicarea \n diploma]ie [i politic`
interna]ional` a unor chestiuni care ]in de
lingvistic` [i istorie. Prezentul referat
urm`re[te s` arate care sunt mecanismele
ideologice din spatele atitudinii Guvernului
de la Chi[in`u [i modul \n care lingvistica [i
istoria sunt instrumentalizate politic.

Crearea unei noi
identit`]i na]ionale
|n momentul \n care Basarabia a intrat
\n componen]a Rusiei ]ariste nu s-a pus
problema identit`]ii na]ionale a locuitorilor
noii provincii - sau cel pu]in aceast`
problem` nu a fost una central` a
administra]iei ]ariste. Dup` c=]iva ani de
autonomie care a dus la constatarea din
partea func]ionarilor imperiali c` noua
provincie nu poate fi astfel guvernat`,

Basarabia va deveni \n 1828 o simpl`
provincie a imperiului. Ru[ii nu au rezolvat
astfel problema integr`rii poporului rom=n \n
Imperiul }arist. Secolul al XX lea avea s`
aduc` noi mijloace prin care Moscova avea
s` \ncerce integrarea total` nu doar a
teritoriului, ci [i a popula]iei dintre Prut [i
Nistru.
Conflictul diplomatic dintre Rom=nia [i
Republica Moldova se datoreaz` definirii
identit`]ii na]ionale a popula]iei dintre r=urile
Prut [i Nistru. Cercet`torul american Charles
King subliniaz` aceast` confuzie identitar`
ar`t=nd c`: „Ceea ce se eviden]iaz` totu[I \n
cazul moldovenilor este natura instabil` a
caracteristicilor na]ionale. (?) Ideea c`
moldovenii s\nt o na]iune distinct`, \n sensul
obi[nuit al cuv=ntului, e problematic` ast`zi.
Limba pe care o vorbesc ei este rom=na,
chiar dac` a fost numit` mult timp
moldoveneasc` de locuitorii din zonele rurale
[i este \n continuare numit` astfel \n
constitu]ia republicii postsovietice (?)
Moldovenii au fost mult` vreme ]inta unor
proiecte intense de construire a na]iunii,
destinate fie s`-I conving` de faptul c` sunt
o na]iune separat` de rom=ni, fie, sub control
rom=nesc, de faptul c` a[a zisa na]iune
separat` e doar o fic]iune a propagandei
ruse[ti“.

Vooroonin \nceearc` s` smullg` bun`vvoin]]a lui Putin
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Chestiunea acestui conflict identitar este
formulat` de istoricul [i lingvistul de la
Chi[in`u Vasile Stati \n termenii urm`tori:
„Faptul c` limba unui popor se identific` cu
na]ionalitatea lui subliniaz` caracterul
indestructibil al acestei unit`]i. |nl`turarea
unei componente - a limbii, duce la dispari]ia
celeilalte - a poporului. (?) Discriminarea
linvonimului limba moldoveneasc` urm`re[te
dezna]ionalizarea moldovenilor, prefacerea lor
\n toalp` rom=neasc`, care m\ne-poim\ne ar
vota orice, inclusiv \nglobarea ocinei
str`mo[e[ti - a Moldovei \n componen]a unei
noi Rom=nii Mari. (?) Deci dezicerea,
renun]area la lingvonimul limba moldoveneasc` \nseamn` dezicere, renun]area de
Statul Moldovenesc, acceptarea statalit`]ii
rom=ne[ti“. Problemele \n definirea identit`]ii
na]ionale a popula]iei dintre Prut [i Nistru
exprimate prin inventarea unei na]iuni
moldovene[ti devin politici de stat cre=ndu-se
astfel problemele din rela]ia bilateral`
Rom=nia - Republica Moldova.
Proiectul construirii unei na]iuni
moldovene[ti a fost demarat \n cadrul Uniunii Sovietice prin crearea Republicii
Autonome Socialiste Sovietice Moldovene[ti
(RASSM) \n anul 1924. Cuprinz=nd o f=[ie de
7.516 kilometri p`tra]i, RASSM reprezenta o
nou` abordare a rela]iilor dintre URSS [i
Rom=nia \n problema Basarabiei, a c`rei
intrare sub autoritatea Bucure[tiului nu era
recunoscut` la Moscova. E[ecul repetat al
negocierilor [i al declan[`rii unor rebeliuni
anti-rom=ne[ti pe scar` larg` \n Basarabia a
dus la \nfiin]area RASSM care \n concep]ia
sovieticilor constituia „\nceputul eliber`rii
Basarabiei. O dat` \nceput` dezvoltarea
cultural` [i economic` a Moldovei, Rom=nia
condus` de aristocra]ie nu va mai reu[I s`[I men]in` controlul asupra Basarabiei“.
Crearea RASSM a declan[at [i crearea
poporului moldovenesc [i a limbii
moldovene[ti \n opozi]ie cu poporul rom=n [i
limba rom=n`. Comisarul popular pentru
educa]ie \n RASSM \ntre 1928-1930 Pavel
Chior a subliniat importan]a politic` a

Stallin la semnareea
pactullui Ribbeentroop-M
Molotoov

lingvisticii la malurile Nistrului, care \[I
pierdea astfel calitatea de [tiin]`, dvenind un
simplu instrument politic. Chior sus]inea c`
limba rom=n` standardizat` la Bucure[ti ar fi
fost controlat` de burghezia rom=neasc` fiind
orientat` c`tre limba francez` [i aprecia c`
amestecul rezultat nu putea fi \n]eles de
popula]ia Basarabiei. Diferen]ele dintre
graiurile limbii rom=ne deveneau astfel
pentru Pavel Chior elemente ale „luptei de
clas`“: „Putem folosi aceste diferen]e dintre
limba clasei conduc`toare [i limba clasei
exploatate dac` nu pierdem din vedere
aspectele politice ale pronun]iei noastre“.
Eforturile pentru crearea unei limbi
moldovene[ti separate de limba rom=n` au
continuat prin publicarea unei prime
gramatici a acestei limbi de c`tre Leonid
Madan, [eful sec]iei de lingvistic` din cadrul
Comitetului {tiin]ific Moldovenesc al RASSM.
|n introducerea la gramatica sa Leonid
Madan sus]inea faptul c` limba moldoveneasc` evoluase de-a lungul secolelor ca
un amestec al limbii latine [i limbile
triburilor b`[tina[e, iar influen]ele triburilor
migratoare, polonezilor, turcilor, ucrainenilor
[i ru[ilor au dus la apari]ia unui popor
moldovenesc care vorbe[te o limb`
moldoveneasc` distinct`. |n sprijinul acestor
afirma]ii lingvistice Leonid Madan aduce
argumente antropometrice, afirm=nd c`
moldovenii au „o structur` cranian` alungit`“
\n vreme ce rom=nii au „capete rotunde“.
Eforturi asem`n`toare au fost f`cute [i \n
domeniul lexical: profesorul Ion M`lai a
compilat \ntre anii 1929-1930 liste de termeni
noi \n domeniul istoriei, politicii, geografiei,
chimiei [i zoologiei. R`d`cinile cuvintelor
folosite \n redarea acestor termeni reprezentau mai ales \mprumuturi sau calcuri din
limba rus` destinate s` m`reasc` diferen]a
dintre nou creata limb` moldoveneasc` [i
limba rom=n`.
Dup` doar c=]iva ani s-a ajuns la
constatarea c` „limba moldoveneasc`“ creat`
\n laboratoarele Comitetului {tiin]ific
Moldovenesc este pur [i simplu neinteligibil`
de c`tre cei pentru care fusese realizat`. |n
anul 1932 au fost declan[ate primele atacuri
de pres` \mpotriva „moldovenizatorilor“ care
se \ndep`rtaser` de mase [i \n scurt` vreme
s-a revenit la alfabetul latin [i formele limbii
rom=ne literare \n RASSM. |n 1932 a fost
retip`rit` gramatica limbii moldovene[ti care
nu era altceva dec=t gramatica limbii rom=ne
- \n mod semnificativ din comitetul [tiin]ific
care a scris aceast` lucrare f`cea parte [i
Leonid Madan, cel care cu doar c=]iva ani
\nainte sus]inea c` limbile rom=n` [i
moldoveneasc` sunt total diferite. |n 1938 sa revenit brusc \n RASSM la curentul
moldovenizator, un raport al Comitetului
or`[enesc Tiraspol afirma: „Du[manii
poporului ce ac]ioneaz` \n Moldova au dus o
politic` ostil` pe frontul construc]iei na]ional
culturale, au poluat limba moldoveneasc` cu
cuvinte [i terminologie rom=neasc` burghez`,
de salon [i au introdus alfabetul latin, total
neinteligibil pentru muncitorii moldoveni“.
Intrarea Basarabiei \n componen]a URSS

dup` sf=r[itul celui de-al doilea R`zboi
Mondial nu a \ncheiat polemica privtoare la
identitatea poporului dintre Prut [i Nistru, ea
continu=nd \n chiar forme marxist leniniste.
Astfel \n 1964 savan]ii rom=ni au g`sit o cale
de a repune problema Basarabiei public=nd
notele lui Karl Marx privitoare la rom=ni,
note care men]ionau nedreptatea anex`rii
Basarabiei \n 1812. |n 1974 a fost publicat`
la Chi[in`u sub semn`tura istoricului Artiom
Lazarev volumul „Statul moldovenesc sovietic
[i problema Basarabiei“ care constituie p=n`
\n prezent o sintez` a argumentelor „moldovenizatoare“. R`spunsul de la Bucure[ti nu
au \nt=rziat s` apar`: sub pseudonimul Petre
Moldovan, istoricul Constantin Giurescu a
publicat \n 1976 la Milano volumul „A.M.
Lazarev: A Counterfeiter of History“ \n care
erau demontate argumentele istoricului
sovietic.
Teoriile „moldovenizatoare“ promovate \n
perioada sovietic` au fost reluate dup` 1998,
anul \n care Partidul Comuni[tilor a c=[tigat
alegerile din Republica Moldova. Atitudinea
guvernului comunist de la Chi[in`u se
sprijin` pe o serie de studii [i volume care
reiau teoriile expuse mai sus. |n r=ndurile ce
urmeaz` vom prezenta punctele cheie ale
acestor studii folosite de guvernarea
comunist` \n rela]ia bilateral` cu Rom=nia.

Limba
moldoveneasc`
Dup` experimentele lingvistice e[uate din
perioada interbelic`, autorit`]ile sovietice au
renun]at s` mai demonstreze c` limba
moldoveneasc` este diferit` de limba rom=n`.
|ncep=nd cu anii ‘60 se poate constata o
tendin]` de acceptare tacit` a limbii rom=ne
literare, redat` \ns` \n alfabet chirilic. Charles
King arat` c` „p=n` \n anii 1980 prea pu]ine
lucruri mai deosebeau cele dou` limbi cu
excep]ia alfabetului chirilic [i a cuvintelor
\mprumutate din limba rus`. Majoritatea
normelor gramaticale [i a caracteristicilor de
pronun]ie specifice vechii RASSM fuseser`
definitiv respinse \n 1938 [i urm`toarele cinci
decenii au fost martorele unei convergen]e
gradate a gramaticii, pronun]iei [i lexicului
limbii literare moldovene[ti cu acelea ale
limbii rom=ne literare“.
|n anul 2003 limba moldoveneasc` reintr`
\n dezbaterea [tiin]ific` prin intermediul lui
Vasile Stati, profesor la Academia de {tiin]e
Administrative din subordinea Administra]iei
Preziden]iale a Republicii Moldova. Vasile
Stati a fost \n timpul URSS angajat al Sec]iei
de Propagand` a Partidului Comunist, fiind
exclus din Uniunea Scriitorilor \n 1988 a
RSSM dup` ce a fost acuzat de plagiat.
Vasile Stati a publicat \n 2003 un dic]ionar
moldovenesc-rom=nesc, la baza c`ruia stau \n
principal arhaismele [i regionalismele din
opera scriitorului Ion Creang`, dup` cum
m`rturise[te chiar autorul. Vasile Stati afirm`
\n introducerea dic]ionarului s`u scopul
politic al lucr`rii sale: „Particip=nd la o
reuniune la Trieste (noiembrie 2001) prim
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ministrul Rom=niei A. N`stase a r`mas
cr`c`nat c=nd a citit pe una din cabinele
translatorilor: „limba moldoveneasc`“. (?)
C`ld`rit de-a binelea, adic` debusolat
totalmente, [eful guvernului rom=nesc a
declarat oficial: „P=n` c=nd la Chi[in`u nu se
va face un dic]ionar moldovenesc-rom=nesc,
eu continui s` cred c` limba pe care a
vorbit-o reprezentantul Republicii Moldova
este limba rom=n`“. (?) Noi, moldovenii,
purt`tori ai limbii moldovene[ti, dorind s`-l
lumin`m pe A. N`stase [i al]i rom=ni de-al
de el din Rom=nia am elaborat [i tip`rit
Dic]ionarul moldovenesc-rom=nesc cuprinz=nd
vreo 19.000 de cuvinte [i forme. Acum e
r=ndul lui A. N`stase s` recunoasc` public
cu aceea[I fa]` c` reprezentantul Republicii
Moldova a vorbit \n limba moldoveneasc`“.
|n mod paradoxal, \n perioada URSS,
autorit`]ile sovietice au renun]at s` publice
un dic]ionar moldovenesc-rom=nesc. Singura
astfel de \ncercare dateaz` din perioada
interbelic`, c=nd \n RASSM au fost alc`tuite
liste de cuvinte moldovene[ti [i echivalentele
lor rom=ne[ti gen „autoadministrare s\ngur\c\rmuiri“, \ns` aceste liste nu au fost
transformate \n dic]ionare. |ncep=nd cu 1950
[i p=n` la sf=r[itul secolului trecut existen]a
unei limbi moldovene[ti separate de limba
rom=n` a fost respins` de o serie de lingvi[ti
[i istorici occidentali (cum ar fi Carlo
Tagliavini, Harold Haarman, Klaus Heitmann,
Dennis Deletant, Michael Bruchis) sau
rom=ni (Eugen Lozovan, Nicolae Dima,
Alexandru {uga). Problema \n prezent nu
este dac` exist` sau nu o limb`
moldoveneasc` - ci activarea acestui concept
\n cadrul politic [i al rela]iilor diplomatice
dintre dou` state.
|n mod paradoxal, cele dou` documente
fundamentale ale statului Republica Moldova
se contrazic \n ceea ce prive[te limba de
stat; astfel Declara]ia de independen]` din
1991 men]ioneaz` limba rom=n`, \n vreme ce
Constitu]ia din 1994 stabile[te c` limba de
stat este limba moldoveneasc`. Fostul
pre[edinte al Republicii Moldova, Petru
Lucinschi subliniaz` faptul c` articolul 13 din
Constitu]ia Republicii Moldova care stabile[te
c` limba de stat este limba moldoveneasc` a
fost votat din team` c` dac` ar fi fost
men]ionat` limba rom=n`, aceasta ar fi dus
implacabil la unirea cu Rom=nia.

Falsificarea istoriei
Pe l=ng` ignorarea cercet`rilor lingvistice
care au stabilit inexisten]a unei limbi
moldovene[ti,
ideologii
actuali
ai
moldovenismului practic` [i o falsificare
brutal` a istoriei. Elementele centrale ale
acestei falsific`ri se bazeaz` pe omisiuni ale
faptelor [i documentelor, r`st`lm`ciri ale
evenimentelor sau afirma]ii nedemonstrate.
Vasta bibliografie care contrazice tezele
moldovenismului face inutil` o contrademonstra]ie, de aceea ne vom rezuma la
prezentarea punctelor cheie din istoriografia
moldovenist`.

pagina 7
Primul element al teoriei moldoveniste \l
constituie negarea originii comune a
rom=nilor din perioada medieval`. Primele
izvoare scrise care se refer` la popula]ia de
la est de mun]ii Carpa]i vorbesc despre
„valahi/volohi“ - aceea[i denumire folosit` [i
pentru locuitorii din interiorul arcului carpatic
[i de la sud de Carpa]i. Istoricul Vasile Stati
apreciaz` \ns` c` nu poate fi vorba de acela[i
popor \n cele trei regiuni amintite afirm=nd
\n volumul „Istoria Moldovei“: „Romanicii estcarpatini, dezvolt=ndu-se \n alte \mprejur`ri:
convie]uirea \ndelungat`, pa[nic` [i stabil` cu
slavii r`s`riteni, antrenarea \n sfera de
influen]` a Cnezatului Halician, sus]inerea
contactelor cu romanicii din nord-estul
platoului carpatic sunt cunoscu]i \n istorie
p=n` \n secolul XIV cu numele de volohi. Nu
este de mirare deci c` vecinii, diferi]i autori
ai timpului f`ceau diferen]a \ntre romanicii
r`s`riteni, care, din pricini diferite de ordin
extern, s-au dezvoltat independent unii (estcarpatini) de al]ii (sud-carpatini) \n condi]ii
geografice diferite, \ngloba]i \n sisteme de
influen]e [i interese diferite, particip=nd la
evenimente diferite“. |n alt` lucrare Vasile
Stati se rezum` la afirma c`: „{tire provenit`
din cronica istoricului bizantin Nicetas
Honiates (care se refer` la volohi, n.n.)
constituie cea mai timpurie atestare a
protomoldovenilor, a celor mai vechi
moldoveni \n spa]iul devenirii lor istorice Carpato-Nistrean“. Vasile Stati merge mai
departe afirm=nd existen]a unui „r`zboi de 60
de ani (1429-1489) \ntre Valahia [i Moldova.
De altfel starea de r`zboi dintre Valahia [i
Moldova se men]ine. Valahii p=n` ast`zi n-au
\ncheiat - niciodat`! - nici o pace cu Moldova.
N-au \ncercat m`car s`-[i cear` scuze pentru
toate str\mb`t`]ile, jecm`nelile [i nelegiurile
ce
le-au
s`v=r[it
pe
p`m=nturile
moldovenilor“.
Al doilea element cheie al teoriei
moldoveniste \l constituie negarea unirii
principatelor Valahia [i Rom=nia din 1859 [i
apari]ia Rom=niei. Vasile Stati prefer` pur [i
simplu s` nu trateze acest eveniment, \ns`
Victor Stepaniuc caracterizeaz` unirea din
1859 astfel: „|nc`lcarea brutal` de c`tre
cercurile politice valahe a prevederilor
Conferin]ei de la Paris, amestecul sfid`tor \n
treburile interne ale Moldovei, alungarea de
pe tronul Principatelor Unite Moldova [i
Valahia a moldovanului Alexandru I. Cuza,
dictatul politic [i spiritual au f`cut ca
nemul]umirea fa]` de unirea din 1862 s`
devin` general` culmin=nd cu r`zvr`tirea
\mpotriva aducerii cu voia turcilor a unui
rege neam] de credin]` str`in`“.
|n sf=r[it, al treilea element al teoriei
moldoveniste este respingerea validit`]ii unirii
Basarabiei cu Rom=nia \n anul 1918,
consider=ndu-se c` Basarabia - de[i aceast`
provincie \[i pierduse orice form` de
autonomie \nc` din 1828 - a r`mas
continuatoarea statului medieval Moldova. |n
mod semnificativ, Vasile Stati public` o list`
a conduc`torilor Moldovei care \ncepe cu
voievodul Drago[ la 1353, continu` cu
guvernatorii ]ari[ti ai Basarabiei, pre[edin]i ai

Teoreeticianull „mooldoovenismullui,
Victoor Steepaniuc
Sovietului Suprem al RASSM, primii secretari
ai Comitetului Central al Partidului Comunist
din Moldova [i se \ncheie cu pre[edin]ii
Republicii Moldova.
Practic guvernarea comunist` de la
Chi[in`u continu` linia stabilit` de Uniunea
Sovietic` de falsificarea a lingvisticii [i istoriei
- respectiv de instrumentalizare politic` a
celor dou` [tiin]e. Falsurile [tiin]ifice au \n
acest caz consecin]e directe \n politica
interna]ional`: solicitarea guvernului Republicii Moldova ca guvernul Rom=niei s`
recunoasc` printr-un tratat bilateral existen]a
unei limbi moldovene[ti. Refuzul autorit`]ilor
de la Bucure[ti de a se confroma cererii
autorit`]ilor de la Chi[in`u a n`scut prezentul
conflict diplomatic.
George DAMIAN
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Academia Francez` respinge
„limba moldoveneasc`“
Ziarul „Moldova Suveran`“
de la Chi[in`u [i-a marcat
prima apari]ie \n 2008 printrun articol \n care sus]inea c`
Academia Francez` ar fi
recunoscut existen]a „limbii
moldovene[ti“. Academia
francez` a acceptat termenul
de limb` moldoveneasc`,
sus]inea „Moldova
Suveran`“.
Dup` o lec]ie despre „Cine sunt
francezii”, autorul textului oferea urm`torul
citat: „Le Petit Larousse a v`zut lumina
tiparului acum c=teva luni. Iar acolo (la pag.
1647!) scrie negru pe alb: Roumanie, cap
Bucarest, langue roumain; iar mai \ncoace (la
pag. 1528!) citim Moldavie: cap Chisinau,
langue moldave. Cum ar zice rusul: priehali!
Comunitatea interna]ional` a \ncet`]enit
termenul limb` moldoveneasc`. Afirma]iile
din „Moldova Suveran`“ au fost contrazise de
un comunicat al Academiei Franceze.

Parisul neag`
Academia francez` sus]ine c` \n dic]ionarul
s`u nu exist` referiri la existen]a unei limbi
moldovene[ti [i atrage aten]ia c` nu are nicio
leg`tur` cu lucrarea „Petit Larousse“.
Academia francez` a precizat c` la rubrica
„Moldova“ din Dic]ionarul s`u (Dic]ionarul
Academiei franceze, n.red.) nu se face nicio
referire la ceea ce autorul articolului
sugereaz`. „Referitor la Moldova, fost principat
danubian situat \ntre Carpa]i [i Marea Neagr`,
sau relativ la locuitorii acesteia“, este explica]ia
reg`sit` \n Dic]ionarul Academiei franceze,
care urmeaz` s` fie actualizat`, informeaz`
Mediafax. Institu]ia citat` a subliniat c` nu
exist` nicio referire la „moldovenesc“ sau la o
„limb` moldoveneasc`“, ceea ce Academia face
\n schimb atunci c=nd este cazul, de exemplu:
afgan, African`, albanez, german, englez etc.
Academia francez` precizeaz` de asemenea \n
r`spunsul s`u c` opiniile care antreneaz`
angajamentul acestei institu]ii se g`sesc

exclusiv pe propriul site. Mai mult, institu]ia
men]ionat` subliniaz` c` trebuie f`cut`
distinc]ie \ntre opiniile sale [i cele existente pe
site-ul „Canal Academie“, ini]iativ` a Academiei
de {tiin]e Morale [i Politice. Academia
francez` subliniaz` de asemenea c` nu are
nicio leg`tur` cu lucrarea Petit Larousse [i
consider`, \n acest context, drept curios faptul
c` pe prima pagin` a cotidianului „Moldova
Suveran`“ a fost titrat: „Academia francez` a
acceptat termenul de limba moldoveneasc`“,
deasupra unei fotografii a lucr`rii Petit
Larousse 2008. De altfel, Academia francez`
precizeaz` c` explica]ia dat` termenului
„moldovenesc“ \n edi]ia din 2008 a lucr`rii
Petit Larousse este: „Legat de Moldova, stat
independent,
sau
Moldova,
regiune
rom=neasc`; legat de locuitorii acestora; form`
a limbii rom=ne vorbit` \n Moldova“. Academia
francez` subliniaz` c` defini]ia dat` nu
corespunde
aprecierilor
autorului
dar
men]ioneaz` c` la termenul „Moldova“ exist`
men]iunea „Limba: moldoveneasc`“.

Teza moldovenismului, blocat`
de mediul academic de la Chi[in`u
Comisia de exper]i \n politologie, sociologie, filozofie [i istorie a Consiliului Na]ional
pentru Acreditare [i Atestare din cadrul Academiei de [tiin]e a Moldovei a am=nat, pentru
un termen necunoscut, aprobarea tezei de
doctorat „Evolu]ia statalit`]ii moldovene[ti \n
epoca contemporan`“, a comunistului Victor
Stepaniuc, ex-deputat PCRM, actualmente
viceprim-ministru.
Potrivit unor surse din cadrul comisiei
citate, motivul am=n`rii l-a constituit pozi]ia
negativ` fa]` de lucrarea lui Stepaniuc a unor
istorici de notorietate din Moldova, din cadrul
institu]iei sus-numite. Sursele citate ne-au
informat c` lucrarea lui Stepaniuc ar fi fost
apreciat` drept un opus lipsit de valoare
[tiin]ific`, un punct de vedere personal, care
„nu se poate bucura de autoritatea unui titlu
academic“. Preciz`m, de asemenea, c`
obiec]iile istoricilor moldoveni coincid cu cele
publicate recent de c`tre Institutul Na]ional
pentru Studiul Totalitarismului al Academiei
Rom=ne. Astfel, \n contesta]ia institu]iei
nominalizate se spune c` \n lucrarea
prezentat`, Victor Stepaniuc reia, pe scurt,
ideile reliefate \n volumul s`u, Statalitatea
poporului moldovenesc. Aspecte istorice,
politico-juridice, referindu-se aproape exclusiv la
destinul tragic al provinciei dintre Prut [i
Nistru, \n secolul al XX-lea. „Candidatul

\n]elege s` repete afirma]iile discutabile f`cute
\n volumul sus-amintit, care calific` aceast`
carte \n categoria lucr`rilor de propagand`
politic`, f`r` o valoare [tiin]ific` obiectiv`“, se
men]ioneaz` \n contesta]ie.
Totodat`, exper]ii Institutului Rom=n pentru
Studiul Totalitarismului consider` c` Stepaniuc
manipuleaz` izvoarele istorice cu v`dit`
inten]ie, pun=nd accentul doar pe acele aspecte
(accidente) care se dovedesc favorabile ideilor
sus]inute \n lucrare.
„Atunci c=nd discut` despre situa]ia politic`
creat` dup` abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza,
transform` nemul]umirile locale, foarte
interesate politic, ale grup`rii lui Roznovanu \n
„Mi[care Separatist`”, acord=ndu-i girul
adev`ratei voin]e a poporului [i nu unor intrigi
de familie pentru accederea la tronul r`mas
vacant. Citarea lui Mihail Kog`lniceanu \n acest
context este o nou` dovad` \n acest sens, V.
Stepaniuc ignor=nd sentimentele acestuia fa]`
de \nlocuirea regimului politic. Mai departe,
sunt cita]i o seam` de oameni politici (Nicolae
Alexandri, Pan. Halippa), care f`ceau afirma]ii
antirom=ne[ti, omi]=ndu-se faptul c` ace[tia se
exprimau \n condi]iile luptei din opozi]ie [i
ignor=ndu-se c`, \n ciuda presupusei lor
atitudini antiunioniste, ei candidau [i se afirmau
totu[i ca deputa]i [i senatori \n Parlamentul
Rom=niei. Autorul \[i face un obicei din

invocarea unor surse de autoritate, pe care,
ulterior, uneori \n cadrul aceluia[i capitol, le
anuleaz`. Este cazul aceluia[i Pantelimon
Halippa, dar, mult mai grav, al institu]iei
Sfatului ]`rii, \n ansamblu. Acesta din urm`
reprezint`, \n opinia autorului, c=nd voin]a
suveran` a basarabenilor, c=nd a guvernului
rom=n, candidatul \nsu[i desfiin]=ndu-[i astfel
propria teorie cu privire la legitimitatea
organului reprezentativ suprem. Din punct de
vedere metodologic, teza de doctorat propus`
are numeroase deficien]e, inadmisibile pentru
un minim [i tolerat nivel academic“, sus]in
exper]ii Institutului Na]ional pentru Studiul
Totalitarismului al Academiei Rom=ne.
Potrivit istoricului Ion Varta, \n teza de
doctorat a lui Victor Stepaniuc au fost depistate
mai multe inexactit`]i, acesta abord=nd cu
ignoran]` unele subiecte din cadrul respectivei
teze. „Am scris o recenzie cu privire la teza
de doctorat a lui Victor Stepaniuc, unde am
constatat mai multe nereguli [i lucruri care
sun` absolut agramat. Am eviden]iat \n
recenzia prezentat` c`tre membrii comisiei de
exper]i, caracterul anti[tiin]ific al conceptului
tezei, precum [i unele inadverten]e [i erori
gramaticale, iar membrii comisiei de exper]i au
luat \n calcul argumentele mele [i au insistat
ca teza s` fie ref`cut`“. (FLUX)

