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ata de 16 septembrie 2012 a marcat
desfãºurarea unui alt marº unionist pe teritoriul Republicii Moldova, organizat de
Platforma Civicã !Acþiunea 2012". Desfãºurat chiar
în Chiºinãu, evenimentul a adunat aproximativ cinci
mii de persoane din Republica Moldova ºi din
România, în majoritate tineri. Contextul anterior,
declaraþiile reprezentanþilor forþelor rusofone ºi ale
celor cunoscuþi sub denumirea de stataliºti ºi, mai
ales, amintirea nefericitelor incidente de la Bãlþi, din
data de 5 august a.c., i-au determinat pe oamenii legii
sã încadreze marºul de la Chiºinãu în categoria evenimentelor cu grad ridicat de risc, aceasta cu atît mai
mult cu cît adversarii unioniºtilor anunþaserã cã vor
face tot posibilul spre a contracara acþiunea.
Chiºinãu, 16 septembrie 2012
Începînd cu ora 12, grupuri mai mari sau mai mici
de participanþi la manifestaþie au început sã se adune
în faþa Academiei de ªtiinþe. Înainte de ora 13, poliþia
a format filtre în jurul perimetrului de unde urma sã
se producã plecarea în marº, controlîndu-i pe toþi cei
care doreau sã traverseze zona.
Posesorii de obiecte metalice
ascuþite sau care puteau fi considerate periculoase erau întorºi din
drum,
acþiunea
poliþiºtilor
provocînd, uneori, nemulþumiri ºi
nervi diverºilor trecãtori.
La ora oficialã fixatã pentru
începutul marºului se adunaserã
aproximativ cinci mii de persoane.
Unii dintre cei prezenþi au încins ºi
o Horã a Unirii. Diferiþi reprezentanþi ai !Acþiunii 2012" au luat
cuvîntul, þinînd discursuri mai
mult sau mai puþin înflãcãrate. La
un moment dat ºi-a fãcut apariþia
ºi Primarul general al Chiºinãului,
Dorin Chirtoacã, care a adresat
cîteva cuvinte de salut particiRevista românã nr. 4 (70)/ 2012

panþilor, dar care nu a mai însoþit coloana pe parcurs,
aºa cum se discutase anterior. Cu cîteva minute înaintea orei 15, avîndu-i în primele rînduri pe !ortacii lui
Tudor Ungureanu" (grupul folcloric ªtefan Vodã de
la Cãpriana), manifestanþii au început deplasarea pe
traseul convenit (Academia de ªtiinþe # str. Ismail #
str. Alexe Mateevici # str. Anton Crihan # Teatrul de
Varã din Parcul Valea Morilor), fiind în permanenþã
înconjuraþi de cîteva sute de poliþiºti ºi lucrãtori ai
Serviciului de Informaþii ºi Securitate (SIS).
Scandînd diferite lozinci patriotice ºi anticomuniste
(!Basarabia e România$", !România Mare, vechile
hotare$", !Trãiascã, trãiascã, trãiascã, sã-nfloreascã,
Moldova, Ardealul ºi Þara Româneascã$", !Unire,
fraþi români$", !Limba românã, unica stãpînã$",
!România", !Voronin la puºcãrie$" etc.), coloana s-a
deplasat în ordine pe traseul menþionat. Manifestaþia
s-a încheiat, dupã cum fusese prevãzut, la Teatrul de
Varã, unde au fost intonate cîntece patriotice, imnul
de stat al României, ºi s-a scandat pentru unirea
Republicii Moldova cu România. Totodatã, a fost
citit un Memorandum privind direcþia europeanã a

 1

Republicii Moldova, pe care organizatorii l-au înaintat Guvernului, Parlamentului ºi Preºedinþiei
Republicii Moldova.
Mult zgomot pentru nimic!
În ciuda tuturor tensiunilor anterioare ºi a acþiunilor provocatoare de care s-a vorbit atît de mult, nu
s-au semnalat incidente care sã poatã fi interpretate în
sensul unui nou aprilie 2009. Datoritã intervenþiilor
prompte ale forþelor de ordine au fost, de asemenea,
evitate posibile confruntãri cu unii cetãþeni rusofoni
care, pe traseu, s-au arãtat nemulþumiþi de scandãrile
participanþilor la marº. Un moment ceva mai delicat
s-a produs, totuºi, pe strada Anton Crihan, unde ºi-a
fãcut apariþia liderul formaþiunii !Patrioþii
Moldovei", Mihail Garbuz, dornic sã protesteze, ca
persoanã fizicã, împotriva marºului unionist; acesta
s-a declarat profund nemulþumit de faptul cã forþele
de ordine l-au împiedicat sã ajungã în imediata
apropiere a manifestanþilor spre a-ºi exprima punctul
de vedere.
Marºul unionist a fost considerat un eveniment cu
grad ridicat de risc nu doar de cãtre forþele de ordine,
ci ºi de cãtre diferiþi intelectuali, analiºti politici ºi
oameni de presã; unul dintre cei mai cunoscuþi, editorialistul Constantin Tãnase de la !Timpul", pomenea chiar de existenþa unor zvonuri conform cãrora
!marºul de duminicã va fi folosit de echipe bine
instruite de provocatori pentru organizarea unui nou
7 aprilie la Chiºinãu" (Constantin Tãnase, Marºul
unionist din 16 septembrie ! un nou "7 aprilie#?).
Temerile în aceastã privinþã au fost, din fericire,
nefondate, inclusiv datoritã acþiunilor prompte ale
poliþiºtilor ºi SIS-ului, fiind evitate incidente de
genul celor petrecute la Bãlþi.
ªi totuºi, cui prodest?
Inevitabil, dupã desfãºurarea mai multor acþiuni ºi
marºuri ale unioniºtilor pe parcursul anului 2012,
orice persoanã preocupatã cît de cît de ceea ce
înseamnã, astãzi, problema naþionalã româneascã, se
poate întreba care sunt efectele ºi ce utilitate au
asemenea manifestãri? Ca mai întotdeauna, sunt
opinii !pro" ºi !contra". Pe de o parte, cei care considerã cã singurii care pot profita sunt, de fapt,
antiromânii, forþele rusofone din Republica Moldova
ºi, în ultimã instanþã, Rusia, care urmãreºte orice
posibilitate de a provoca tulburãri sau de a cãuta un
pretext pentru o intensificare a prezenþei sale în
regiune. Pe de altã parte, cei care aprobã, din varii
motive, respectivele acþiuni, considerînd cã sunt
necesare pentru trezirea amorþitei conºtiinþe
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naþionale a cetãþenilor Republicii Moldova, dar ºi
pentru crearea unei emulaþii pe ambele maluri ale
Prutului.
Acelaºi editorialist de la !Timpul" menþionat
anterior arãta, în editorialul invocat, cã !existã riscul
ca aceste marºuri, nefiind susþinute masiv de cetãþeni,
sã «ghetoizeze» ideea unionistã, sã transforme
miºcarea unionistã într-o sectã". Privite din punctul
de vedere al aderenþei sociale, s-ar putea sã fie aºa%
Însã ceea ce ar trebui sã ofere ºi un alt motiv de
gîndire, în primul rînd celor implicaþi în Platforma
Civicã !Acþiunea 2012", este înregistrarea unei anumite reticenþe chiar la nivelul unor elite intelectuale
ºi politice cunoscute ca militînd, încã din anii &90,
pentru apropierea de România. Respectiva reticenþã
este dictatã de anumite imperative ºi justificãri pe
care unii le-ar cataloga drept puerile sau nefondate,
alþii valabile, dar care, totuºi, existã. Un exemplu în
aceastã privinþã ar putea fi interviul pe care l-am realizat în luna aprilie a acestui an cu Vicepreºedintele
Partidului Liberal din Republica Moldova, Anatol
Petrencu, cel care a arãtat fãrã echivoc: !Cauza
Unirii nu este cauza unui singur partid$". Domnia sa
fãcea referire la Partidul Naþional Liberal din
Republica Moldova, condus de Vitalia Pavlicenco,
care a înfiinþat o structurã similarã Platformei,
Consiliul Unirii2.
Iatã, deci, suficiente motive de reflecþie pentru
diriguitorii Platformei Civice !Acþiunea 2012", pentru adepþii ideilor lor, dar ºi pentru toþi cei care sunt
sincer interesaþi de evoluþia situaþiei de peste Prut.
Fãrã a nega o oarecare utilitate a unor asemenea manifestaþii, fãrã a contesta în vreun mod implicarea
totalã ºi onestã a celor mai mulþi dintre participanþi,
trebuie sã acceptãm cã, atîta vreme cît nu se produce
un impact ºi la nivelul factorilor decizionali, asemenea evenimente vor fi menþinute într-un perimetru
deja obiºnuit al peisajului cotidian din Republica
Moldova. Iar întrebarea rãmîne valabilã: cui prodest?

Note:
1. Articolul a apãrut, într-o formã prescurtatã, ºi în periodicul !Flacãra Iaºului", în ediþia online # Mircea-Cristian
Ghenghea, Despre utilitatea marºurilor unioniste, în !Flacãra
Iaºului", articol accesibil online la adresa http://flacaraiasului.info/local/despre-utilitatea-marsurilor-unioniste/.
2. A se vedea interviul publicat în !Revista românã", anul
XVIII, nr. 2 (68), iunie 2012, p. 4-9.
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