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Crimeea nu prea e rusească. Poate a fost 

rusificată 

 

Prof.univ.dr. Radu BALTASIU 

 

Crimeea e o achiziție recentă a Rusiei. Face parte din bagajul „omului recent” de tip 

imperial, moscovit, care, în vest, la celălalt capăt al Europei are pe revoluționarul iacobin din 

Franța (cu 17 000 de victime ghilotinate, Britannica). Crimeea rusească este deci, parte a unui 

complex ideologic și mai puțin a unui bagaj 

identitar cum încearcă să se legitimeze de 

către unii analiști anexarea de facto a 

Crimeii din aceste zile. Crimeea are peste 

2000 de ani de istorie scito-bizantină și 

turco-tătară față de care Rusia nu e decât un 

degetar. Dar cea mai serioasă concluzie nu 

e atât vechimea legitimității, cât conduita 

acestui „om recent”: întemeiat pe raptul 

teritorial și pe exploatarea tributală a 

comunităților peste care s-a înstăpânit, violent până la crima în masă (vezi gulagul comunist). 

 

Surprinzător de superficială analiza unui Kissinger, de pildă: pentru acesta „religia 

rusească [!?] s-a extins de aici [regatul kievean]. Ucraina a fost parte din Rusia de secole, iar 

istoriile lor sunt interconectate.  Unele dintre cele mai importante bătălii pentru libertatea 

Rusiei au fost date pe teritoriu ucrainean, începând cu bătălia de la Poltava din 1709 ... Flota 

Mării Negre - instrumentul Rusiei de proiecție a puterii spre Mediterana - este staționată pe 

baza unui contract pe termen lung la Sevastopol, în Crimeea. Chiar și dizidenți faimoși ca A. 

Soljenițin și J. Brodski au insistat că Ucraina a fost parte integrantă a istoriei Rusiei și, într-

adevăr, a Rusiei.” (Washington Post, 6 martie 2014) 

 

Figura 1: Spațiul istoric și etnic românesc, 4 volume, Ed. 
Militară, București, 1992, 

[ 1941-1942] 

http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html?hpid=z2
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Kissinger „aduce” niște ruși să argumenteze ... în favoarea intereselor rusești și ajunge 

la concluzia că ... interesele rusești sunt corecte din moment ce sunt ... argumentate de 

ruși. Nu mai puțin stranie este 

afirmația că „religia rusească” a 

început la Kiev. În primul rând că nu e 

rusească, este ortodoxă, iar centrul 

principal de iradiere al credinței la 

Marea Neagră era Bizanțul, cu centrul 

la Constantinopol. Kissinger a vrut să 

spună că slavii de răsărit cu centrul la 

Kiev au fost creștinați de bizantini pe 

vremea lui Vladimir. Teritoriul 

respectiv era cunoscut sub denumirea 

de „Rusia kieveană”, care la jumătatea 

sec. al XII-lea era deja stins. Slavii de 

est au renăscut ca structură politică o 

sută de ani mai târziu în jurul 

cnezatului Moscovei, Belarus și 

Ucraina, ca și o bună parte din Rusia 

de astăzi aflându-se sub autoritatea 

Lituaniei și/sau a Poloniei până târziu, 

la jumătatea secolului al XVIII-lea, 

pentru jumătate de mileniu. Crimeea nu a avut nici o legătură cu primele 

formațiuni slave, fiind o achiziție târzie, de tip imperial, a Rusiei. Apoi, faptul că 

rușii s-au bătut în Ucraina „pentru libertatea Rusiei” ar fi un argument că terenul 

respectiv ar fi legitim revendicat de Rusia.  Să înțelegem că, după ce termină cu 

Ucraina, rușii se pot duce liniștiți peste turci, că doar de acolo s-au încreștinat.  Bun, 

atunci statele occidentale din care au provenit cruciații care s-au bătut la Ierusalim în 

sec. XI-XIII pentru libertatea creștinătății să revendice Ierusalimul de azi! Și mai 

interesant: nici un cuvințel despre componenta suedeză a regatului moscovit, și nici 

atât despre întinsul regat polono-lituanian, ca să nu mai vorbim de secolele de 

Figura 2: „Atlas Istoric”, coord. acad. Șt. Pascu, 
Ed. Did. și Ped., București, 1971 



SECȚIUNEA „PASTILA 

SOCIOLOGICĂ” 

3 
 

dominație genoveză directă asupra Crimeii. Totodată, nici o surpriză despre 

nepomenirea oierilor moldoveni care și-au făcut veacul până aproape de al doilea 

război mondial în zonă.  

Înțelegem imperativul ieșirii la mările calde al Rusiei. Dar tot atât de bine Putin 

are atâtea „mări calde” neexploatate în Siberia și un popor obosit de atâtea 

experimente geopolitice de „ieșire la Mediterana”, începând cu Petru cel Mare, apoi cu 

Lenin, Stalin, Hrușciov etc. 
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