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LIMONOLOGIA ŞI TREI DIFICULTĂŢI ÎN
PROCESUL DE STABILIRE A FRONTIERELOR
DE STAT ALE REPUBLICII MOLDOVA

În ultimii 15-20 de ani, în special după destrămarea URSS şi intensifi-
carea proceselor integraţioniste europene, viziunea teoretică şi practică asupra
frontierelor de stat a evoluat de la abordarea acestora drept prima linie de
apărare a statului, spre considerarea lor în calitate de zonă de colaborare
bilaterală între cetăţeni şi ţări. Absolvirea graniţelor de funcţia de barieră
reprezintă una din formele de manifestare a crizei sistemului vestfalic, im-
plicit negarea statului drept unicul actor principal în relaţiile internaţionale.

Internaţionalizarea relaţiilor economice, creşterea esenţială a torentelor
transfrontaliere de oameni, informaţii, mărfuri, capitaluri, resurse energetice,
poluanţi, precum şi extinderea fără precedent a competenţelor actorilor nestatali
şi a organizaţiilor internaţionale, schimbă esenţial funcţiile frontierelor de stat,
care devin din ce în ce mai “transparente”.

În acest sens, statele noi care au apărut în ultimii 20 de ani în spaţiul
postsovietic, se regăsesc într-o situaţie duplicitară: pe de o parte, este necesar
ca hotarele acestora să asigure intimitatea actului de formare a entităţii naţionale
şi politice, iar pe de alta, procesele de liberalizare a relaţiilor internaţionale şi
a celor transfrontaliere, divulgă această taină a plăsmuirii statului, scoţîndu-l
într-un fel în văzul lumii, cu toate neajunsurile lui de vîrstă.

Este de remarcat în acest context, că limonologia ca ştiinţă de asemenea
rămîne într-o situaţie dificilă, or punctul iniţial de cercetare a hotarelor
naţional-statale, rămîne şi în continuare studierea apariţiei şi evoluţiei
identităţilor teritoriale. Importanţa graniţelor în viaţa şi activitatea oamenilor
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nu poate fi percepută fără analiza importanţei acesteia în conştiinţa socială,
autoidentificarea omului cu teritoriul pe care el trăieşte.

În general de esenţa şi caracterul relaţiilor stat-naţiune depinde şi
conceperea evoluţiei graniţelor, iar luate în ansamblu caracterizează
activitatea statului din perspectiva autoidentificării populaţiei cu acest stat.

Savantul finlandez A. Paasi, în cercetările sale consacrate graniţei dintre
Rusia (URSS) şi Finlanda, reiese din ipoteza că naţionalismul reprezintă
una din formele principale ale ideologiei teritoriale şi baza edificării statului.
Naţionalismul, învederează cercetătorul, presupune lupta pentru teritoriu
sau apărarea drepturilor asupra acestuia [1]. (Nu este de prisos să punctăm
că Paasi prin noţiunea de "naţionalism" are în vedere procesul de formare a
entităţii social-politice pe un anumit teritoriu şi nicidecum manifestările
extremiste ale acestuia).

Urmare acestei paradigme, care de fapt îi aparţine lui David Harvi
(Universitatea Oxford), precum elaborărilor teoretice ale sociologului ceh
F.Barta şi politologului britanic B.Anderson, conform cărora se dezvoltă o
nouă abordare limonologică-numită "premordialistă", morfologia şi funcţiile
graniţelor de stat depind în mare măsură de loialitatea cetăţenilor faţă de
propriul stat, iar ea, această loialitate de identitate etnică sau politică a
populaţiei, care trăieşte pe ambele părţi ale hotarului, or majoritatea statelor
lumii, este multinaţională [2].

Astfel, procesul de formare şi consolidare a entităţilor teritoriale, im-
plicit a naţiunilor şi a formaţiunilor statale sînt într-o deplină relaţie dialectică
cu stabilirea frontierelor de stat, iar acestea, la rîndul lor, ocrotesc într-un
fel formarea identităţii naţionale şi politice.

Mulţi cercetători în domeniul limonologiei sînt şi mai expliciţi în
concluziile sale, printre aceştea fiind şi savantul rus Vladimir Kolosov, care
punctează în acest sens: "Dacă nu există o identitate politică stabilă nu există
nici frontiere şi nici teritorii bine definite ... graniţele se proiectează la început
în conştiinţa socială, apoi pe hartă" [3]; sau un alt silogism, şi mai concludent
ce îi aparţine acestui savant: "De obicei, statul, în care identitatea politică
este slabă, nu-şi poate asigura pe deplin apărarea frontierelor terestre sau
maritime, mai mult, nu-şi poate controla chiar propriul teritoriu" [4].

Ţinînd cont de complicatele probleme ce stau în calea identitară a Republicii
Moldova, ale formării naţiunii civile şi diminuării iredentismului care, în esenţă,
este unul speculativ, fiind provocat inclusiv de slăbiciunea “Centrului” şi
incapacitatea acestuia de a gestiona eficient situaţiile de criză, menţionăm
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importanţa deosebită a concluziilor expuse mai sus pentru elitele moldovene în
exerciţiul de socializare a categoriilor de bază: stat, naţiune, hotar.

Ignorarea mesajului unic şi “pro” – acestor categorii, manifestarea
ignoranţei politice în socializarea lor, precum abordarea acestora în dialectul
politic unionist, ne îndepărtează mult de materializarea acestor noţiuni pînă
la nivelul ireversibil de instituţionalizare.

Cu alte cuvinte, dacă politicienii moldoveni şi formatorii de opinie din
Moldova nu concep că edificarea identitară reprezintă baza formării statului
şi formalizării hotarelor acestuia, atunci ei ori manifestă o serioasă doză de
ignoranţă sau conştient resping perpectiva construcţiei statale. Şi într-un
caz şi în altul, ambele categorii focusează în frînarea procesului de formare
a identităţii politice şi teritoriale, fapt ce rămîne a fi problema fundamentală
în calea determinării şi legiferării graniţelor de stat ale Republicii Moldova.

Un alt factor care stopează legiferarea hotarelor naţionale şi stabilirea
controlului asupra lor este cel legat de conflictul trenant din raioanele de
Est ale Republicii Moldova, aşa-numitul "conflict transnistrean".

Faptul că Moldova şi Ucraina au finalizat procedura de delimitare a
hotarelor şi au demarcat aproximativ 2/3 din lungimea hotarului moldo-
ucrainean; faptul că hotarele de Est ale Moldovei sînt administrate într-o
formulă integrată (de altfel, eficient) în care participă structurile specializate
moldo-ucrainene sub egida EUBAM, nu garantează că într-o perspectivă
clară, hotarele Republicii Moldova vor fi stabilite şi controlate de către
autorităţile centrale ale statului.

În afară de aceasta, situarea geografică a Republicii Moldova, sindromul
"hotarelor naturale" şi istoria geopolitică a statului contemporan moldovenesc,
tot mai mult direcţionează conştiinţa politică şi socială a moldovenilor, spre
concluzia că "geografia este cel mai fundamental factor în politica externă a
statelor, or el este cel mai stabil" – Spaikman. Expresia acestui sindrom sînt
discursurile mai multor politicieni atît din ţară, cît şi din afara ei, care îşi
doresc stabilirea hotarelor Republicii Moldova pe rîul Nistru.

Diminuarea acestor dispoziţii decadente din conştiinţa elitelor politice
şi din conştiinţa socială moldoveană; stabilizarea teritorială şi stabilitatea
hotarelor moldoveneşti, pot fi realizate doar soluţionînd fundamental
problema transnistreană.

Situaţia care s-a creat în ultimii 20 de ani în jurul acestei probleme,
conjunctura politică internaţională şi vectorii de perspectivă ai acesteia,
sugerează clar că soluţia problemei transnistrene în cadrul unei abordări
realiste este integrarea teritorială, politică şi economică a Republicii Moldova
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axată pe principiul subsidiar-federativ. Romantismul politic în acest sens
sau miza pe "norocul" politic sunt nu doar ineficiente, dar şi extrem de
periculoase – noi riscînd în perspectivă să pierdem totul, să pierdem statul
Republica Moldova.

Al treilea factor, ce stopează esenţial legiferarea graniţelor Republicii
Moldova este refuzul categoric din partea României, exprimat la cel mai
înalt nivel politic, de a semna Tratatul de frontieră cu Republica Moldova.

Aflat într-o vizită oficială la Chişinău (27-28 ianuarie 2010),
preşedintele Traian Băsescu declara: "România nu va semna niciodată un
tratat care să redefinească frontierele de stat, ale Republicii Moldova, aşa
cum ele au fost moştenite de Republica Moldova de la fosta Uniune
Sovietică" [5].

Dacă prin această declaraţie, mai precis prin stilul acesteia, preşedintele
României mai lăsa să se întrevadă speranţa semnării unui tratat, care even-
tual nu ar "redefini" frontierele de stat ale Moldovei, atunci 2 luni mai
tîrziu (15 mai 2010) Traian Băsescu devine extrem de explicit: "Cine îşi
poate imagina că un şef al statului român va semna un tratat prin care să
consfinţească pactul Ribbentrop-Molotov? Numai o minte care nu înţelege
ce înseamnă responsabilitatea şefului statului român!" [6] Vis-ŕ-vis de o
asemenea manieră de abordare a politicii externe, credem că este potrivit
să menţionăm ceea ce remarca Hans Morghentau, în ilustra sa lucrare
"Politica între naţiuni": "... politicienii pot foarte bine să-şi facă un obicei
din a-şi prezenta politicile externe în termenii adeziunilor filosofice sau
politice, pentru a cîştiga sprijin popular ... adică, de a-şi vedea propriile
principii şi valori morale realizate peste tot în lume" [7].

Acest obicei, de a impune propriile probleme şi responsabilităţi
improvizate, drept universale şi obligatoriu de a fi acceptate de către celelalte
ţări, pentru marele savant constituia un model al politicilor iraţionale şi
defectuoase în relaţiile internaţionale.

În cadrul unor relaţii bilaterale pretinse "speciale", asupra cărora
Bucureştiul insistă cu prisosinţă, Moldova rămîne unica ţară vecină cu
România, care refuză oficial semnarea unui Tratat de frontieră.

Remarcăm în această ordine de idei că hotarele moştenite de la URSS
nu pot servi drept bază de-jure ("bază" care nu ar avea alternativă") şi nici
de-facto în stabilirea şi legiferarea hotarelor: Varianta de-jure decade drept
una fără alternativă, după precedentul produs de către Curtea Internaţională
de justiţie de la Haga, conform căruia insula Şerpilor nu a fost luată în
consideraţie la delimitarea platformei continentale din Marea Neagră, între
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România şi Ucraina [8]. Curtea a refuzat categoric să recunoască, în cadrul
dosarului, Tratatul sovieto-român, asupra căruia insistă România în
problema de graniţă cu Republica Moldova. Actualmente, Kievul este
îngrijorat că Rusia va aplica decizia Curţii de la Haga în calitate de prec-
edent în cazul delimitării platformei continentale Azov şi a strîmtorii Kerchi,
or delegaţia ucraineană în acest caz nu va putea utiliza în cadrul negocierilor
hărţile sovietice [9]. În acest sens şi Moldova eventual poate apela la acest
precedent pus în circuitul dreptului internaţional de către juriştii români la
Haga, care de altfel au avut o prestaţie profesională excelentă în acest dosar.

Varianta de-facto, de asemenea a devenit inutilizabilă după mai multe
încercări eşuate de a delimita şi demarca hotarele între ţările CSI în baza
celor moştenite de la URSS, între acestea şi ţările din afara arealului
postsovietic. Unul din cei mai competenţi experţi în problemele de graniţă
din Asia Centrală – Salamat Alamanov, care i-a fascinat prin profesionalismul
său chiar şi pe experţii chinezi, menţiona într-un interviu: "... la început noi
intenţionăm să formalizăm hotarele în baza graniţelor moştenite de la URSS.
Însă cînd am demarat activităţile practice, la fiecare pas ne împiedicam de
abordări absolut opuse, pe toată lungimea hotarului" [10].

Asemenea abordări nu pot fi excluse nici în procesul de demarcare a
hotarelor moldo-române. Conform informaţiei difuzate de Administraţia
preşedintelui României, lungimea totală a graniţei dintre Moldova şi
România este de 681,3 km. Totodată, conform datelor serviciului de grăniceri
a Republicii Moldova, lungimea hotarului este cu 3 km mai mare [11]. În
acest sens, dacă interesul naţional în procedurile de stabilire a hotarelor se
reduce uneori la lupta părţilor pentru fiecare metru de teritoriu [12], atunci
această distanţă de 3 km este un serios obiect de negocieri privitor la
demarcarea hotarelor moldo-române. Aceste negocieri pot demara doar în
baza unui Tratat de frontieră încheiat între Moldova şi România. Acordul
privind regimul de frontieră cu România, semnat la 8 noiembrie 2010, care
a provocat o serie de discuţii privind corectitudinea procedurală a semnării
acestuia, nu serveşte drept bază pentru asemenea negocieri.

Important însă este să menţionăm, că oficializarea hotarelor dintre Moldova
şi România, Moldova şi Ucraina este necesară nu doar pentru aceste ţări, dar şi
pentru Bruxelles, care monitorizînd ţările aspirante, dar şi pe cele recent aderate
la UE, ar vrea în mod normal să cunoască cum vor arăta hotarele Uniunii
Europene, hotare prin care se vor deosebi aceste ţări unele de altele. Însă de la
societăţile, care nu se pot clarifica cu ele însele, menţionează în acest sens
profesorul german Karol Şleghel, "puţin probabil, că se poate de aşteptat, că
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ele vor corespunde noii, mult mai complicatei construcţii europene" [13].
În concluzie vom remarca: fără o identitate clară a valorilor ce constituie

un stat: popor, teritoriu, interes naţional, guvernare; fără o coeziune de
conştiinţă politică şi socială în promovarea acestor valori identitare – noi
nu vom avea nu doar frontiere stabilite, noi nu vom avea un stat stabil, un
stat capabil să asigure securitatea propriilor cetăţeni şi stabilitatea la hotarele
cu UE.
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