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BASARABIA - DIN NOU LA .lU.SCR UCE, Editura

Demiurg, 270 p., Bucureşti� 1 996

În ultimii ani, literatura românească se îmbogiţeşte cu noi titl uJ"i care, într-un fel sau
altul, desfereacă faţete ale adev�rului legat de pământul :ii ntn! Prut şi Nistru, apropiindu-1 în
firească curgere spre Ţară. O astfel de lucrare este şi 1:1!a a d-1 JÎ l fhme Pop, dr. în Drept, mult
timp înalt funcţionar în M . A . E., astăzi deputat în P�rlamc:ntul de la B ucureşti.
Cartea despre Basarab1a se vrea un argume nt solid � i răspicat la falsul grosolan
ticluit de P. P. M oldovan în cartea "Moldovenii în i�:t()rit· " care vrea să acrediteze ideea
teoriei staliniste potrivit căreia basarabenii ar fi un alt popor Şl ar vo:rbi o altă limbă decât
limba română !
Cele 1 1 capitole ale cărţii dezbat nedreptatea Ş I. urni linţa la care au fost supuşi
basarabenii, din partea bolşevicilor şi avatarurile prin car.; su11t nevoiţi să treacă fraţii noştri,
în străbaterea greului drum al n!devenirii la adev!l.r şi (l•::rnocraţie . Topirea identităţii
româneşti pe rugul sovietizării, expropierea moralâ şi et ononică din partea imperialismului
sovietic sunt oprelişti greu de trecut în peisajul actual al Basarabie i. Nelegiuirile alohtonilor
au lăsat râni adânci în românitat·�a basarabean!!.. Unitatea tie limbă, unitatea de neam rămân
cheză.şie în eforturile ce se fac spre regăsirea sutleteas�:â şi de conş1.iinţii a noastră sub acelaşi
tricolor, în acelaşi stat întregit.
Documentarea câ1ţii recenzate este laborioas1i ŞI trecttt11 prin flitrul unui rafinat ana
list politic. (Şi-a susţinut doctoratul la Universitatea din Gt'neva, cu o apreciată teză în Drept
internaţional). Anterior, Dr. I. Pop a mai publicat volwm:Je: Voisinage et Bon voisinage en
droit international, Ed. Pedone, 3 8 3 p., Paris, 1 980; ��cinâtc. zea şi buna vecinătate în drep
tul internaţional, Ed it. Ştiinţifică şi Enciclopedicâ 667 p . , Bu:w-eşti 1 98 6 .
Dar cartea despre Basarabia a d-lui dr. 1 . Pop p e lâtt:Jă w1 aparat critic-documentar
bine pus la punct este înzestrat cu c· frază alert!!. şi ac<�t�si bii.ă - atribute ale unei bune şi atrac
tive lecturi . Iată de ce Basarabia - din nou la răscruce işi gă:;eşte căutare în largi cercuri de
intelectuali, indiferent de profil u l profesional.
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