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În timpul conflictului armat de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992, utilizînd aparatele 
militare de radiotransmisiune, ostaşii transnistrieni prindeau undele poliţiştilor moldoveni şi, 
imitînd vocea preşedintelui Snegur, le transmiteau acestora ordine de a părăsi poziţiile de luptă şi 
de a pleca pe la casele lor.  
Este puţin probabil ca cineva dintre autorii acestei glume să fi sperat la un succes real, totuşi  
oricine înţelegea că şi cuvîntul poate avea o forţă de armă în lupta „contra naţionaliştilor români” 
şi pentru „dreptul de a trăi pe acest pămînt”. 
 
Bazele tradiţiilor mass-media transnistrene au fost puse la sfîrşitul anilor '80 – începutul anilor 
'90, cînd ideile secesioniste de pe malul stîng al Nistrului abia începeau să se cristalizeze. 
Apogeul dezvoltării acestora, incontestabil, a coincis cu perioada acţiunilor militare din anii 
1991-1992 cînd, de exemplu, tirajul unui ziar de frunte din acea perioadă – „Dnestrovskaya 
pravda” a crescut considerabil atingînd 55-60 mii de exemplare, iar jurnaliştii locali erau 
antrenaţi nu doar în activităţi de pregătire a ediţiilor periodice şi a emisiunilor radio (nu era nici 
un post local de televiziune în Transnistria în acea epocă), dar şi serveau drept sursă directă de 
informare pentru mass-media din Rusia şi alte ţări. Activismul mass-media din stînga Nistrului 
pe de o parte, şi interesul sporit pentru presa scrisă pe de altă parte, s-a accentuat datorită faptului 
că etapa incipientă de rezistenţă între cele două maluri a coincis cu procesul de consolidare a 
mass-media independentă în spaţiul post-sovietic. Jurnaliştii transnistrieni s-au pomenit 
încurajaţi nu doar prin libertatea de a se exprima fără cenzură, dar şi de existenţă unei teme 
actuale: relatările lor despre lupta poporului pentru independenţă cu elemente de tragedie ale 
destinelor umane şi detalii înfricoşătoare ale războiului au devenit un laitmotiv al rezistenţei 
ideologice şi conceptuale dintre cele două maluri.  
 
Peste puţin timp va deveni clar că acesta s-a dovedit a fi un teren rodnic pentru cristalizarea 
tradiţiilor fundamentale ale mass-media locale – existenţa unei imagini a duşmanului real, 
precum şi a unui contract social pentru distugerea acestuia face jurnalismul în orice colţ al lumii 
activ şi solicitat la maxim. Totuşi, mai tîrziu aceleaşi circumstanţe vor servi drept impediment 
petru mass-media transnistreană, depistîndu-se numeroase şi evidente lacune în întregul institut 
informaţional-propagandist al republicii nerecunoscute. Din cauza obişnuinţei de a lucra într-o 
tematică extremistă, acestea nu s-au preocupat de îmbunătăţirea calităţii tehnice şi creative a 
produsului finit; de asemenea s-a neglijat pregătirea cadrelor, ceea ce, la rîndul său, a dus la ceea 
ce jurnaliştii numesc pană de idei. În prezent jurnalismul transnistrean prezintă o imagine fadă 
sub toate aspectele. Cadre îmbătrînite, lipsă de creativitate în cadrul organelor  ce gestionează 
mass-media, căutările neinspirate a unor variante de reformare a mass-media fără a înţelege 
corect sensul reformelor iniţiate – iată caracteristicile jurnalismului transnistrean.  
După ce a avut un rol semnificativ în edificarea republicii nerecunoscute, acesta se află în 
prezent într-o perioadă de incertitudine, la un pas de degradare. Publicul deja s-a plictisit şi nici 
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nu mai crede în  transmisiunile lor interminabile cu acelaşi conţinut neschimbat: că doar prin 
asigurarea statalităţii Transnistriei va fi asigurată şi securitatea cetăţenilor din regiune, că 
diferendul transnistrean urmează a fi soluţionat ţinînd cont de realitatea socio-politică în regiune 
şi de opinia populaţiei locale; au devenit plictisitoare şi interminabilele retransmisiuni ale 
cuvîntărilor liderilor politici din Rusia. De fapt, toate mass-media din regiune au regresat către 
epoca cînd se limitau la difuzarea imaginii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice drept unică 
forţă directoare.  
 
Există şi o altă problemă despre care nu se obişnuieşte a fi discutat, dar care deja de o lungă 
perioadă de timp afectează negativ atît activitatea mass-media din regiune, precum şi elaborarea 
ideologiei transnistrene, şi anume – lipsa unui centru unic de gestionare. Tiraspolul oficial 
demult şi-a pierdut acest rol. Acesta nu mai face faţă responsabilităţilor de a direcţiona 
„tendinţele principale” ale ideologiei transnistrene, ci doar reacţionează la evenimentele curente 
care ar putea influienţa într-o măsură oarecare procesul de negociere sau asupra părţilor 
implicate în acesta. Dar dacă ţinem cont de faptul că Tiraspolul şi unele forţe influente din stînga 
Nistrului permanent se agită între Moscova şi Kiev, dorind în acelaşi timp să atragă interesul 
SUA şi al Europei demonstrîndu-le tuturor o imagine a unei Transnistrii ce se dezvoltă liber şi 
într-o manieră civilizată, uneori chiar superioară Republicii Moldova, se  creează o impresie 
generală că Tiraspolul nici nu are nevoie de un astfel de centru unic.  
 
Dacă ar fi să revenim la tradiţiile mass-media din această regiune, una dintre premizele acestora 
era anume existenţa acestei forţe directoare, a acelui centru unic care genera directivele; acelaşi 
centru unic era responsabil şi pentru pregătirea cadrelor pentru activitatea corespunzătoare. În 
anul 1990, cînd deja devenea clar că diferendul transnistrean devine un simbol al unui stat în 
colaps şi o problemă majoră pentru viitoarea Moldovă suverană, printr-o hotărîre a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Moldova o echipă de jurnalişti de la Chişinău au fost delegaţi 
la Tiraspol – un fel de trupă de debarcare  de ramură  pentru a ajuta Transnistria să-şi dezvolte 
propriile mass-media în regiune. Acesta a fost un grup de jurnalişti vorbitori de limbă rusă, 
selectaţi de către Comitetul Central, adică docili, conştienţi de misiunea lor şi în mod evident 
refractari proceselor ce aveau loc în dreapta Nistrului i.e., după cum se exprima conducerea 
comunistă a Moldovei, o dezlănţuire a naţionalismului. Situaţia pare, la prima vedere, una 
paradoxală – CC al PCM a delegat o echipă de specialişti la Tiraspol pentru a-i ajuta în lupta 
contra  naţionalismului moldovenesc şi român. Totuşi situaţia nu este surprinzătoare. CC al 
Partidului Comunist din Moldova era subordonat la acea etapă  structurilor de la Moscova, unde 
şi a fost luată decizia de a apela la ajutorul unor oameni de încredere pentru crearea unui focar de 
rezistenţă în Transnistria. Aici este relevant de a fi menţionat faptul că la acea etapă Moscova a 
delegat în Transnistria nu doar jurnalişti, ci şi specialişti în domeniul militar, în tehnica militară, 
în situaţii excepţionale şi serviciul de grăniceri.   
 
Din motive subiective, „trupa de debarcare” de la chişinău nu şi-a îndeplinit misiunea. Mai mult 
decăt atît, forţele ce dirijau evenimentele din Transnistria s-au deplasat definitiv la Moscova – 
către toamna anului 1990 Chişinăul a trecut definitiv în mîinile democraţilor moldoveni şi a 
primului val de anticomunişti. Aşadar, centrul ideologic al Transnistriei s-a instalat definitiv la 
Moscova. Apogeul activităţii acestuia (inclusiv lucrul cu mass-media) a coincis cu perioada 
anilor 1991-1996 – anume din această epocă provin formulările pe care contra-propaganda 
moldovenească nu a mai putut să le dezrădăcineze: „o nouă comunitate – poporul transnistrean”, 
„Transnistria – o republică creată cu voia poporului”, „Transnistria – avanpost al Rusiei” etc. 
Urmează o periadă de răcire a relaţiilor dintre Moscova şi Tiraspol. Doar conflictul în legătură cu 
„memorandumul Kozak” şi răcirea ulterioară a relaţiilor dintre Chişinău şi Moscova iarăşi au 
atras atenţia Rusiei faţă de teritoriul din stînga Nistrului, dar de data aceasta era vorba de 
interesul Rusiei faţă de Republica Moldova şi nu faţă de Republica transnistreană. Moscova se 
răzbuna pe Republica Moldova pentru trădarea din anul 2003, utilizînd activ propaganda de la 
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Tiraspol în acest scop. Şi iarăşi, din momentul cînd între Moldova şi Rusia s-au conturat relaţii 
cît de cît satisfăcătoare, Tiraspolul a încetat să mai fie necesar Moscovei. Începînd cu anul 2006 
ideologia transnistreană a rămas a nimănui, fapt ce explică monotonia şi calitatea joasă a 
propagandei acesteia; acelaşi fapt a servit şi drept cauză a nemulţumirii constante  din partea 
conducerii republicii faţă de comportamentul instabil şi nesigur al Rusiei faţă de tot complexul 
de probleme ce ţin de soluţionarea diferendului transnistrean. 
 
Pezentăm în continuare lista ediţiilor periodice  înregistrate în Transnistria (titlurile care ne 
interesează în legătură cu tema discutată). Menţionăm din start că tirajul acestora variază între 
1.5 – 2.5 mii de exemplare, cu excepţia ziarului oficial „Pridnestrovie”, fondat de preşedintele şi 
Consiliul Suprem al Republicii transnistrene, care are tirajul anual mediu de 5 mii de exemplare, 
şi 10 mii de exemplare în cazul ediţiilor de sîmbătă. 
 
„Pridnestrovie” – cotidian, oficial; 
„Adevărul nistrean”  ” – cotidian, oficial; 
„Dnestrovskaya pravda” – săptămînal, oficial; municipal; 
„Profsoiuznîie vesti” – săptămînal, oficial; 
„Russkii prorîv” – săptămînal; partidul „Prorîv”; 
„Dobrîi deni” – săptămînal independent; 
„Tchelovek i ego pravo” – săptămînal; „Fondul pentru protecţia drepturilor omului şi a politicii 
eficiente”; 
„Patriot” – săptămînal; Partidul patriotic al Transnistriei; 
„Za respubliku” – săptămînalulu Ministerului Apărării; 
„Sovetî naroda” – organul de presă al Consiliului Suprem al Transnistriei (urmează a fi 
considerat şi organ de presă al partidului „Obnovlenie”); 
„Obnovlenie” – săptămînal al partidului „Obnovlenie”; 
„Novaia gazeta” – săptămînal independent; 
„Svedeniia” – săptămînal, partidul republican. 
 
În fiecare raion apar aşa-numitele ediţii raionale. Acestea reprezintă o copie minoră a ziarului 
„Pridnestrovie” şi au obligaţiunea de a servi ramurile locale ale puterii legislative şi executive. 
 
Mass-media prin radio şi TV este reprezentată de postul naţional de radio şi televiziune din 
republică, precum şi canalul TV „TCB”, controlat de partidul „Obnovlenie”. 
 

1. Obiectivele şi posibilităţile ideologice şi organizaţionale ale mass-media 
transnistrene 

 
Obiectivele şi posibilităţile mass-media din Transnistria sunt, în linii generale, clare. Aceste 
mass-media au fost create în condiţii extremale. Unele dintre acestea erau create în condiţii de 
campanie, ceea ce de asemenea a influienţat tradiţiile şi energetica ulterioară (romantismul 
jurnalistic este mai eficient de cele mai multe ori decît mărimea onorariului), şi erau distinate 
pentru consolidarea societăţii transnistrene în lupta acesteia pentru drepturile sale. După cum a 
arătat timpul, mesajul ideologic de bază ales în anul 1990 a fost unul exact şi, deci, viabil. Mass-
media transnistreană care se afla atunci la etapa incipientă a dezvoltării sale relatau despre o 
revoluţie populară republicană care trece prin grele încercări, ciocnindu-se cu ororile închisorilor 
chişinăuene, cu „terorismul moldovenesc la nivel de stat” şi cu „ciocnirile violente cu forţele 
armate moldoveneşti”. Faptul că fosta mass-media sovietică, inclusiv mass-media transnistreană, 
au renunţat la publicarea unei propagande comuniste seci de care toţi se săturaseră deja, şi au 
început să reflecte evenimentele reale care aveau loc pe strazile Transnistriei, imediat a trezit 
interesul din partea populaţiei republicii. Şi aici trebuie să menţionăm cea mai evidentă, în opinia 
noastră, trăsătură a „revoluţiei transnistrene”. Deşi erau evidente lozincile ce chemau la luptă 
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contra naţionalismului, pentru drepturile omului la viaţă şi la libera alegere a limbii şi a 
perspectivelor etnice şi ideologice, aceasta avea un alt obiectiv major şi anume eliberarea de sub 
monopolul unui singur partid politic – PCUS şi renunţarea la ideologia birocratică a acesteia 
care, în practică, a generat doar minciună şi rezultate inacceptabile de către orice societate. Cu 
alte cuvinte, la baza evenimentelor din Transnistria a fost anticomunismul. Mass-media locală au 
luat această direcţie cu o plăcere şi ardoare deosebită. Paralel cu evenimentele cunoscute, în 
această regiune se dezvolta comunitatea kazacilor, cunoscuţi pentru ura lor istoric explicabilă 
faţă de comunişti; de asemenea avea loc crearea unor organizaţii obşteşti influente care de 
asemenea nu-şi ascundeau ideile anticomuniste.  
 
S-ar părea că malul stîng, care de asemenea lupta activ împotriva „molimei comuniste”, era 
predestinat să meargă într-un pas cu anticomunismul de pe malul drept al Nistrului. Însă fuziunea 
ideologică nu a avut loc din motiv că, după cîte cunoaştem, a intervenit o altă „molimă”, mai rea 
decît comunismul şi anume – problema identităţii naţionale. Aceasta, de fapt, a servit drept 
pretext formal pentru conflictul armat: transnistrienii îi „băteau pe români”, iar cei de pe maluul 
drept îşi „eliberau pămînturile de invazia ruşilor”. Totuşi, ambele părţi implicate în conflict, 
luptînd între ei pentru o nouă viaţă mai bună, aveau drept obiectiv comun în primul rînd 
eliberarea de trecutul şi prezentul comunist sovietic, pe cînd problema identităţii naţionale a fost 
într-un mod artificial invocată doar pentru a se asigura că din exterior situaţia nu va părea atît de 
absurdă.  
 
Orientarea pro-rusă a mass-media transnistrene (avanpost al Rusiei, parte a poporului rus, viaţă 
conform standartelor, inclusiv standarte constituţionale ruseşti etc.) a determinat atitudinea faţă 
de această regiune din partea întregii Rusii, dar în primul rînd, din partea Kremlinului. În 
perioada conflictului armat şi în cele mai acute momente de rezistenţă dintre Chişinău şi Tiraspol 
ei simţeau o susţinere morală din partea Federaţiei Ruse: pentru ideologii oficiali transnistreni nu 
era nevoie să depună mari eforturi şi să irosească resurse materiale pentru a organiza atacuri 
informaţionale asupra RM, realizînd acest obiectiv prin intermediul mass-media din Federaţia 
Rusă. Presa scrisă de la Moscova şi Sankt-Petersburg publicau materiale de orientare pro-
transnistreană din abundenţă şi fără o solicitare prealabilă din partea regiunii date, astfel încît 
ziarele de la Tiraspol abia de mai reuşeau să le retipărească pe toate. Jurnaliştii rusi care soseau 
la faţa locului pentru a se documenta erau, de regulă, de partea „poporului transnistrean care 
luptă pentru independenţă” şi atunci cînd trebuia să-i reamintească Moscovei despre datoria ei 
faţă de conaţionali ei difuzau materiale scrise şi video cu lozinca „la război ruşii nu-i lasă pe ai 
săi fără ajutor”. În acest mod, propaganda şi contrapropaganda de pe malul drept al Nistrului s-a 
ciocnit neajutorată cu o maşinărie ideologică puternică care deseori devenea un instrument 
ideologic şi pe plan internaţional – mass-media din statele CSI fie că ignorau conflictul de pe 
Nistru, fie că reflectau evenimentele în modalitate cu preponderenţă pro-transnistreană sau, în cel 
mai bun caz, exprimîndu-şi neutralitatea.  
 
Mass-media româneşti care, în mod natural, susţineau poziţia oficialităţilor de la Chişinău, s-au 
dovedit a fi ineficiente şi chiar dăunătoare: orice manifestare a „prezenţei Bucureştiului” în 
Moldova servea drept motiv pentru suspectarea altor interese ale României decît simpla susţinere 
a efortului Moldovei eliberate de comunism să lupte acum şi contra „ocupanţilor ruşi”. 
 
Un alt motiv al eşecului mass-media moldoveneşti în războiul informaţional cu malul stîng 
constă în faptul că, spre deosebire de Tiraspol, Chişinăul nu a reuşit să creeze în societate şi în 
cercurile politice o astfel de atmosferă care, admiţînd divergenţe de opinie în mai multe 
probleme, totuşi să consolideze malul drept într-o forţă unică atunci cînd era vorba de bazele 
reglementării conflictului propuse de către conducerea de vîrf a Republicii Moldova.  Tot aici se 
referă şi o altă problemă care, deşi nu are legătură cu noile aspecte ale vieţii socio-politice în 
noua Moldovă, este totuşi indisolubil legată de asigurara statalităţii într-o ţară care s-a confruntat 
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cu fenomenul separatismului. Cu ajutorul Moscovei şi cu susţinerea anumitor forţe politice din 
opoziţie de la Chişinău, Tiraspolul a reuşit să instituie pe malul drept o platformă 
propagandistică informaţională  activă. La rîndul său, Chişinăul nu prea a încercat vreodată să 
realizeze aşa ceva în Transnistria. Mai mult decît atît, orice tentativă cît de mică a Chişinăului în 
acest sens era depistată şi combătută cu vehemenţă de către mass-media şi comunitatea de la 
Tiraspol.  
 
Sursele eşecurilor notorii ale Chişinăului în activităţile ideologice de restaurare a integrităţii 
teritoriale a ţării trebuie, în primul rînd, căutate nu în inconsistenţa acestora comparativ cu 
massmedia transnistreană (calitatea generală a mass-media pe ambele maluri ramîne a fi foarte 
joasă, ceea ce se explică printr-o degradare a culturii generale în aceste regiuni). Un alt factor de 
insucces constă în aceea că partidele politice din Moldova, precum şi conducerea de vîrf a ţării, 
facea uz de problema transnistreană în lupta lor pentru putere, astfel Moscova şi Tiraspolul erau 
periodic încurajaţi în acţiunile lor de „consolidare a statalităţii Transnistriei”. Un exemplu clasic 
al politicii hidoase din Moldova îl reprezintă activitatea PCRM. Liderii acestuia, cu implicarea 
Tiraspoluuli şi a Moscovei, şi-au permis să tipărească literatura de propagandă a partidului său la 
tipografiile transnistrene, chemînd de pe paginile cesteia la o răsturnare a „regimului 
antipopular”. Desigur că avînd un astfel de exemplu ideologii transnistreni aveau o certitudine 
constantă de invincibilitate. Concluziile făcute de mass-media transnistreană privind 
inevitabilitatea recunoaşterii independenţei Transnistriei se bazau anume pe acest fapt: odată ce 
politicienii de vîrf de la Chişinău recunosc slăbiciunea conducerii  RM care nu este în stare să 
accepte înfrîngerea morală şi fizică în lupta contra „ideii transnistrene”, atunci recunoaşterea 
independenţei Transnistriei este doar o chestiune de timp.  
 
2. Criza „ideologiei transnistrene” şi rolul mass-media la etapa actuală 
 
Comparînd calitatea egal joasă a jurnalismului de la Chişinău şi de la Tiraspol, trebuie totuşi să 
revenim la un  aspect pozitiv al activităţii mass-media transnistrene: acestea ieşeau de fiecare 
dată învingătoare în războiul informaţional cu  conducerea de vîrf din Moldova şi este puţin 
probabil ca în viitorul apropiat situaţia să se schimbe în favoarea Chişinăului. La motivele 
obiective ale acestui succes numite mai sus trebuie de adăugat şi un alt factor – motivaţia 
corpului jurnalistic transnistrean: datorită lor această ramură a activităţii social-politice a devenit 
una pronunţată şi eficientă. Să ne reamintim epigraful de la începutul articoluuli nostru.  Ideea de 
a se adresa poliţiştilor moldoveni din tranşee cu glasul preşedintelui Snegur ordonîndu-le să-şi 
părăsească poziţiile este atît de nostimă că pe fonul acesteia acţiunile propagandiştilor de la 
Chişinău în perioada conflictului armat din 1992, care nu au inventat nimic mai original decît să 
umple malul stîng cu foi volante cu conţinut destul de primitiv arată  neinspirat.    
 
Chiar mai rău: adresările din foile volante în care kazacilor li se cerea să plece pe la hatele lor, 
ofiţerilor ruşi li se reamintea că ei nu sunt pe teritoriul lor propriu, iar populaţia din regiune era 
rugată insistent să nu aibă încredere în aventurierii şi criminalii politici Smirnov şi Maracuţa – 
toate erau percepute de către transnistreni drept un semn din trecut care demonstra încă o dată că 
ei urmau să-şi apere Patria de invazia fasciştilor. Iată cum erau prezentate lucrurile de către 
mass-media transnistreană: „în perioada celui de-al doilea război mondial trupele sovietice de 
asemenea primeau foi volante cu mesajul de a ceda, dar ruşii nu cedau”. Sa fim de acord, o astfel 
de energetică poate avea un rol hotărîtor în luptă.  
 
Atmosfera creată avea o influenţă semnificativă asupra acţiunilor ulterioare ale mass-media din 
regiune, astfel încît mesajele de propagandă erau difuzate chiar prin diferite specii literare. 
Diversitatea formelor de promovare a „ideii transnistrene” şi de atacuri la adresa politicii 
Chişinăului (începînd cu comentarii şi articole agresive şi terminînd cu pamflete şi bancuri) era 
la fel de eficientă ca şi orice altă armă capabilă să doboare un avion sau să distrugă fortificaţiile 
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inamicului. Cu cît mai multe modalităţi de a exercita presiune asupra inamicului, cu atît mai mari 
sunt şansele de a obţine victorie în război.  Drept consecinţă, mass-media transnistreană a atins 
obiectivul major: comunitatea din stînga Nistrului, căreia i se reamintea permanent despre ura 
faţă de „ucigaşi de la Chişinău”, şi-au dezvoltat o altă armă necesară în lupta pentru 
independenţă – dispreţ faţă de conducerea politică de la Chişinău. Incapacitatea absolută a 
tuturor guvernelor din Republica Moldova de a contrapune presiunii de la Tiraspol o proprie 
propagandă şi contrapropagandă eficientă le-a asigurat celor de pe malul stîng victorii 
permanente.   
 
Drept motiv  pentru crearea acestei situaţii a servit perindarea guvernelor în Republica Moldova, 
precum şi incapacitatea acestora de a elabora un set de principii clare pentru soluţionarea 
conflictului. Fiecare guvern în parte îşi declara disponibilitatea de a soluţiona problem 
adezintegrării teritoriale a ţării, dar de fiecare dată se limitau doar la vorbe goale şi lozinci: o 
variantă păroprie (a Chişinăului) de soluţionare a diferendului aşa şi nu a fost înaintată. Cu 
regret, autorităţile din Republica Moldova aşa şi nu au realizat faptul că un astfel de proiect poate 
fi viabil doar cu condiţia elaborării în comun cu Tiraspolul.  
 
„Marşul victorios” al mass-media transnistrene a cunoscut declinul atunci cînd Tiraspolul a 
organizat în 2006 un referendum cu privire la independenţă şi apropiere de Rusia. Atunci s-a 
creat o situaţie paradoxală la prima vedere. Turnura definitivă spre independenţă, precum şi 
propunerea din partea Tiraspolului de a semna cu Chişinăul un acord de prietenie şi colaborare 
dintre două state au făcut un nonsens din propaganda antimoldovenească: ce treabă aveţi cu 
Moldova care este orientată către România, UE şi NATO, dacă nici nu aveţi de gînd să 
convieţuiţi într-un stat unitar? Populaţia a încetat să mai perceapă această direcţie a propagandei 
şi din motivul că aceasta a devenit o relatare monotonă şi plictisitoare despre faptul că cele două 
maluri au destine separate. Dat fiind faptul că nimeni nu mai crede în poveştile despre 
recunoaşterea inevitabilă a independenţei Transnistriei, orice eforturi de a menţine şi promova 
ideologia statalităţii transnistrene au început să fie percepute ca o propagandă sovietică demult 
uitată.  
 
Criza propagandistică, avîndu-şi originea în criza ideologiei transnistrene, a fost acutizată în 
legătură cu apariţia unor conflicte serioase în rîndurile guvernanţilor transnistreni. Ciocnirea a 
două grupuri politice – al lui Smirnov şi al lui Şevciuk, nu este altceva decît o luptă pentru putere 
sub masca grijii purtate de către ambii politicieni pentru dezvoltarea Transnistriei şi apropierea 
acesteia de Rusia. Evident că şi mass-media s-au scindat în două tabere egale după număr şi 
influienţă, care nu au făcut altceva decît să aducă confuzie în întreaga ideologie a statalităţii 
transnistrene deoarece nu aveu de spus nimic în afară de declararea reciprocă a numelor 
trădătorilor „intereselor revoluţiei transnistrene”. O altă dovadă importantă a crizei este situaţia 
echivocă a mass-media  importante aşa ca radio şi televiziunea transnistreană, precum şi a 
ziarului „Pridnestrovie”, fondatorii cărora sunt în acelaşi timp şi preşedintele şi Consiliul Suprem 
al republicii. Acestea au devenit un factor iritant pentru societate fiind nevoiţi să reflecte poziţia 
ambelor părţi, care astăzi au atins punctul culminant de rezistenţă chemînd în mod deschis 
adepţii săi să se răzbune pe trădători. Societatea înţelege că are loc o luptă pentru putere nutrită 
de forţe externe (de la Moscova), care poate să se soldeze cu un conflict armat intern implicînd 
populaţia de rînd care nu a văzut nimic bun în cei douăzeci de ani de viaţă „fericită şi prosperă”. 
 
Iată un exemplu elocvent ce demonstrează inevitabilitatea crizei întregii idei transnistrene. La 
mijlocul lunii noiembrie anul curent ziarul „Chelovek i ego pravo”  sponsorizată de „grupul 
Şevciuk” a publicat materiale ce dezvăluie activitatea lui Smirnov şi a familiei sale. În special, s-
a declarat în mod deschis că preşedintele a instaurat în regiune o monarhie, iar cei doi feciori ai 
săi deţin posturi înalte de stat reuşind într-un mod misterios să se isprăvească cu toate treburile 
aflîndu-se departe peste hotarele republicii. Ca răspuns, în societate imediat au început să circule 
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zvonuri despre bogăţia spicherului Consiliului Suprem, Şevciuk. Se zvonea că acesta are aere de 
boier în satul său natal Stroinţî, unde deţine o moşie cu acareturi şi cai în valoare totală de cîteva 
milioane de dolari. Puţin înainte de apariţia acestei publicaţii, ziarul „Rodina” a publicat un 
material ce dezvăluie viciile din familia vice-spicherului Kaminskii, a cărui soţie era patroana 
unei afaceri de prestare a serviciilor sexuale cu implicarea minorelor. Ţinînd cont de faptul că 
firma menţionată se afla la Rîbniţa, unde nimic nu se întîmplă fără ştirea lui Şevchiuk, publicaţia 
respectivă era în defavoarea întregului grup al acestuia, care lupta contra preşedintelui Smirnov.  
 
Cu alte cuvinte, în lupta dintre Smirnov şi Şevciuk, mass-media locală nu face altceva decît să 
aţîţe spiritele punînd în pericol întreaga idee a statalităţii transnistrene. Comunitatea locală 
demult trăieşte cu convingeriea că „boierii se bat, iar argaţii se aleg cu vînătăi”. În materialele 
mass-media locale mai circulă şi o altă idee, conform căreia ideologia transnistreană este una 
artificial înfiltrată în viaţa Moldovei. Se vorbeşte despre responsabilitatea Moscovei faţă de 
evenimentele din Transnistria, precum şi de datoria acesteia de a găsi o a treia putere care ar fi în 
stare să înlăture pe Smirnov şi Şevciuk, aducînd la putere adevăraţi patrioţi pro-transnistreni şi 
pro-ruşi.  
 
3. Succesele mass-media transnistrene – eşec al mass-media de la Chişinău. 
 
Oricare ar fi scenariul evenimentelor de pe ambele maluri ale Nistrului în viitor şi orice variante 
de dezvoltare ale relaţiilor dintre acestea ar apărea, următoarele circumstanţe vor rămîne 
neschimbate: 

- problema transnistreană încă mult timp înainte va figura în lista „conflictelor îngheţate”; 
- în situaţia creată, mass-media transnistrene ce susţin şi dezvoltă ideea statalităţii 

transnistrene vor avea întotdeauna poziţii mai avantajoase decît mass-media de la 
Chişinău; la rîndul său, propaganda de la Tiraspol întotdeauna va reuşi să susţină 
abordările  care îi convin şi să combată orice abordări noi, incomode, în soluţionarea 
problemei transnistrene.  

 
Chişinăul trebuie să-şi recunoască inconsistenţa în acest domeniu. Conştientizarea rolului său de 
outsider va fi hotărîtor în alegerea ulterioară a modelelor comportamentale în problema 
transnistreană: fie că va fi nevoit să recunoască că trebuie de căutat compromisuri cu Tiraspolul, 
fie că va trebui să îndrăznească să propună un program ce se va realiza sub lozinca necesităţii 
unei victorii în lupta cu separatismul care periclitează integritatea teritorială a ţării. Bineînţeles 
că nu este vorba de acţiuni militare deschise şi nici de operaţiuni secrete ale serviciilor speciale. 
De asemenea, alegerea uneia dintre variantele menţionate va reflecta scopul final al acestora. În 
primul caz vom obţine o federaţie sau confederaţie, în cel de-al doilea caz putem spera la 
reîntoarcerea teritoriilor din stînga Nistrului, ceea ce ne va permite să păstrăm integritatea 
teritorială a Republicii Moldova. . Oricare ar fi varianta aleasă, rolul mass-media va fi unul 
hotărîtor.  
 
Ce ar trebui să evite Chişinăul? Chişinăul ar trebui să renunţe la orice planuri şi acţiuni care ar 
putea crea un teren favorabil pentru repetarea greşelilor anterioare.  După cum am văzut în 
practică, orice eşec al propagandei de la Chişinău imediat devine un succes al ideologilor 
tiraspoleni. În ceea ce priveşte diferendul Transnistrean, Chişinăul întotdeauna acţiona ţinînd 
cont doar de interesele partidelor (sau, de regulă, un singur partid) de guvernămînt. Factorul 
partinic în soluţionarea problemei transistrene ducea la situaţia muncii în asalt în întregul proces: 
problema integrităţii teritoriale a Moldovei ieşea la iveală în special în perioadele campaniilor 
electorale. Exemplul PCRM, care a ratat definitiv procesul de negociere, este unul tipic. Mai 
mult decît atît, politicienii chişinăuieni de toate rangurile, implicate în problematica dată aveau o 
tendinţă primitivă spre secretomanie. PCRM este un exemplu elocvent şi în acest sens.  
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(Urmează ataşat un document, difuzat de către administraţia preşedintelui Voronin în mass-
media comunistă, care demonstrează clar că comuniştii RM în mare măsură simulau orice 
activitate pe segmentul transnistren, creînd noi dificultăţi în procesul de negocieri, creînd 
confuzie cît în Tiraspol, atît şi în rîndurile propriilor cetăţeni. Astfel chiar şi o analiză 
superficială a activităţii PCRM va demonstra fatul că Chişinăul pur şi simplu nu ştie ce să facă. 
Doar o strategie de acţiune clar elaborată ne va permite să opunem rezistenţă faţă de propaganda 
transnistreană) 
 
 


