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Abstract. The main subject of this study is the description of the language
and the paradigm of its working from the point of view of its socio-
political framework in a concrete geopolitical space: the Republic of
Moldova. The paper asserts the existence of a coercion of the language
which was used by the political power; this is a fact proved by the history
of the modern societies, especially by the Soviet regime.
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Mitul babelian a fost invenþia salutarã a omenirii pentru a explica una din eter-
nele enigme ale umanitãþii: miracolul ºi provenienþa limbilor.

Într-o Europã în care dezvoltarea progreseazã, bilingvismul pare sã nu mai
satisfacã necesitãþile comunicãrii societale atât la nivel oficial, cât ºi la nivel de
conexiuni lingvistice cotidiene în spaþiul comunitar. Niciodatã spiritul babelian
nu ar fi cunoscut o astfel de proliferare lingvisticã ºi nu ar fi atins un grad atât
de înalt al transversalitãþii dialogului, dacã astãzi nu ar fi fost epoca marilor delo-
calizãri culturale ºi, prin urmare, a celor lingvistice.

Sloganul european „Unitate prin diversitate“ se bazeazã, în primul rând, pe
diversitatea lingvisticã ºi, în consecinþã, culturalã a Europei. Istoria conceptului
este mult mai veche decât pare la prima vedere.

În perioada în care apar primele volume ale Enciclopediei, abatele Pluche, în
Mecanica limbilor ºi Arta de a le învãþa (1751), afirma cã o primã diferenþiere
a limbilor începuse încã pe vremea lui Noe, dacã nu în lexic, atunci, cel puþin, în
varietatea de schimbãri de la o familie de limbi la alta. Pluche continuã: multipli-
carea (care nu este neapãrat confuzia) limbilor apare în acelaºi timp ca un feno-
men natural, dar ºi pozitiv din punct de vedere social. „La confusio linguarum de-
vine condiþia istoricã a stabilizãrii unor valori ale statului. Parafrazând spusele
lui Louis al XIV-lea, Pluche este pe calea de a afirma cã statul este însãºi limba“1.
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Comparatã cu închistarea medievalã, elitismul renascentist, clasicismul rigu-
ros, cosmopolitismul conservator, explozia revoluþionarã a mobilitãþilor umane
transoceanice ºi transcontinentale dã naºtere chiar sub ochii noºtri unei noi so-
cietãþi: atotºtiutoare, interculturalã, cosmopolitã ºi poliglotã. În cãutarea unei
teorii reconciliatoare, ce ar împãca structuralismul clasic teoretizat ºi pragmatis-
mul langajier, savanþii continuã dezbaterile lor care þin de limbã, cuvânt, discurs,
text etc. O terminologie abundentã, uneori greu de repertoriat din punct de ve-
dere logic-ierarhic, circulã în interiorul diferitelor ºcoli doctrinologice. Subiectul
abordat în acest articol va fi descrierea limbii ºi paradigma funcþionãrii ei din
punctul de vedere al cadrului sãu socio-politic într-un geospaþiu concret.

Propunem o definiþie generalã a limbii ºi anume: limba ca instrument al co-
municãrii interumane este ceea ce o societate determinatã la o epocã determi-
natã considerã a fi limbã. În pofida tuturor atomizãrilor posibile ale conceptului
(cum ar fi cele ale lui Saussure, Greimas, Peirce, Jakobson etc.), limba nu poate
sã funcþioneze decât pe segmente socio-istorice determinate, în strictã concor-
danþã cu tradiþiile, cultura ºi mentalitatea epocii. Pe lângã faptul cã este un in-
strument al comunicãrii, limba este o putere din punct de vedere politic ºi social
„... raportul vis-a-vis de limbã este politic. Acesta, însã, nu este propriu unei þãri
«înghesuite» din punct de vedere istoric ºi cultural cum e Franþa: aici limba nu
reprezintã un subiect politic; în þãrile mai puþin aprovizionate, atitudinea faþã de
limbã este arzãtoare... Lipseºte o teorie politicã a limbajului, o metodologie care
ar permite aplicarea proceselor de apropriere a limbii... ceva, cum ar fi «Capi-
talul» ºtiinþei lingvistice... aceastã teorie (politicã) va trebui sã decidã exact
unde se opreºte limba ºi dacã ea se opreºte în genere undeva“2.

Anume aceastã lipsã a teoriei politice (a nu se confunda cu glotopolitica3, po-
litica lingvisticã4 ºi planificarea lingvisticã5) referitor la limbã continuã sã bul-
verseze societãþile moderne, frontaliere din punct de vedere geopolitic, în care
problemele identitare erijeazã paravane separatoare în mijlocul populaþiei, pestriþã
din punct de vedere lingvistic ºi etnic. Or, în opinia noastrã, un exerciþiu bun al
limbii, atât în varianta scrisã, cât ºi cea oralã (mai ales oralã), proiectat pe larg
la nivel pansocietal, duce în mod inevitabil la coerciþia limbii. Propunem acest
termen juridic pentru a justifica o serie întreagã de fenomene sociale de obedienþã
lingvisticã.

Istoria societãþilor moderne ne demonstreazã pe larg manifestãrile coercitive
ale limbii care a fost pusã în serviciul puterilor politice. Progresul este asigurat
de personalitãþi, conform doctrinei filosofice a lui Voltaire, ºi aceste personali-
tãþi, deseori dotate, talentate, iluminate, în mare parte au fost oratori nemaipome-
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niþi, dar ºi excelenþi manipulatori ai limbii: Cicero, Louis al XIV-lea, Napoleon,
Lenin, Hitler, Fidel Castro, Leopold Sedar Senghor etc. Coerciþia limbii poate sã
urmeze una din douã cãi posibile urmând filosofia existenþialã: sã contribuie la
propagarea binelui sau la propagarea rãului.

Funcþia manipulatoare a limbii oglindeºte cognoscibilitatea infinitã a posibi-
litãþilor sale combinatorii. Litera scripta sunt manipulate foarte bine de cãtre jur-
naliºti ºi politicieni, verba sunt manipulate de cãtre oratori pentru a putea atinge
scopurile de o manierã cât mai persuasivã. În virtutea faptului cã limba este prin
excelenþã mijlocul unic al expresiei clare ºi nete a gândirii (fãcând abstracþie de
artele vizuale din perspectiva semioticã modernã), coerciþia limbii constã în im-
punerea de atitudini, comportamente ºi viziuni prin intermediul limbii.

Iatã unde apare inevitabila întrebare relativ la identitate în aventura babelianã.
E posibil ca apartenenþa la cutare sau cutare civilizaþie, naþiune, culturã sã influ-
enþeze coerciþia limbii la nivel macrosocietal? Rãspunsul nostru este afirmativ,
urmãrind experienþa spaþiului cultural în care trãim. Însã vom afirma axiomatic:
dacã o persoanã cunoaºte mai multe limbi, ea riscã mai puþin sã suporte conse-
cinþele nefaste ale coerciþiei limbii, care pune în joc funcþia sa manipulatoare.

E timpul sã susþinem afirmaþiile noastre prin exemple concrete. ªi, desigur,
vom face referinþã la trecutul apropiat, adicã la experienþa Republicii Moldova
în cadrul fostei URSS. Coerciþia limbii ruse s-a manifestat prin statutul sãu de
limbã de comunicare într-o federaþie alcãtuitã din 15 republici, în centrul cãreia
limba rusã a devenit limba oficialã a Uniunii, fãrã ca acest principiu sã fi fost
vreodatã recunoscut în Constituþia sovieticã. Limba rusã a devenit un „instru-
ment perfect al imperiului“6, limbã de comunicare care era vorbitã de 285 mi-
lioane de persoane într-un imperiu care cuprindea vreo 130 de limbi naþionale.
Timp de 70 de ani, adicã într-un anumit segment al secolului al XX-lea, limba
rusã a rãspândit în cele 15 republici atitudini ºi comportamente, ideologie ºi
reacþii. Aceastã rãspândire coercitivã a limbii ºi a culturii sale continuã sã ferti-
lizeze florile rãului, cãci ea a dat naºtere unui impresionant bruiaj de mutaþii
mondovizionale referitor la esenþele identitare.

Cine eram noi, locuitorii Republicii Moldova, în fosta URSS? A fost inven-
tatã noþiunea de „popor sovietic“, dar cu siguranþã aceastã noþiune nu putea sã
ascundã din punct de vedere ºtiinþific lapsusul de „limbã“, deoarece nu a existat
niciodatã o „limbã sovieticã“. Puterea coercitivã a limbii ruse a venit prin
mass-media, literaturã ºi — ce poate fi mai rãu ºi mai violent? — prin alfabetul
chirilic în care s-a înveºmântat limba noastrã maternã — româna. Mama mea îºi
aminteºte cã dupã „eliberarea“ din 1944, peste noapte, s-a trecut la liceu de la al-
fabetul latin la cel chirilic, fãrã nicio formã de recurs. Aceastã coerciþie excesivã,
deformantã, abuzivã ºi completamente ideologizatã a aruncat populaþia Repu-
blicii Moldova într-un abis profund, ale cãrui tuneluri mai zãpãcesc ºi astãzi

3 CONFUZIA IDENTITARÃ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 39

————————
6 Savantul Gh. Moldovanu consemneazã cã Antonio Nebrija, autorul primei gramatici a limbii spaniole,

a dedicat opera sa intitulatã Gramatica Castellana de la Lengua Castellana (1492) reginei Isabella. Cu ocazia
finalizãrii lucrãrii Antonio Nebreja s-a înfãþiºat la curte, oferindu-i reginei opera sa. Confuzã, regina a întrebat
care este rostul acestei cãrþi, iar arhiepiscopul deAvila i-a rãspuns: „Majestate, limba este un instrument perfect
al Imperiului“. Vezi Moldovanu Gh., Politicã ºi planificare lingvisticã, Chiºinãu, 2007, p. 33.



societatea noastrã în tranziþie. Sã vedem cum ºi cine a þinut piept abuzurilor aca-
paratoare ale limbii ruse.

M-am nãscut într-un sat pitoresc din lunca Prutului, cu nume rãsunãtor —
Alexandru Ioan Cuza, re-botezat mai târziu de gãgãuzi Hadji-Abdul, iar de so-
vietici Suvorovo. Încã din copilãrie am avut nestingherita posibilitate de a asculta
radioul ºi a privi televizorul (TVR 1) în limba românã fãrã probleme (vecinã-
tatea de frontierã a antenelor permitea acest lucru). Bunicii mei scriau în românã,
adicã folosind alfabetul latin. Încã din fragedã copilãrie aveam o întrebare ce mã
frãmânta mereu — de ce sã scrii în românã folosind alfabetul chirilic? Îmi amin-
tesc de un episod frustrant al adolescenþei mele. O vecinã, rusoaicã de la Cahul,
prietena mea din copilãrie, mi-a reproºat la o ceartã cã noi, moldovenii, nu avem
nici mãcar alfabet. Am venit acasã ºi foarte indignatã l-am întrebat pe taicã-meu
de ce scriem cu litere ruseºti ºi nu scriem aºa, ca la TVR 1 ºi în cãrþile româneºti
pe care le aveam în casã. Tatãl meu m-a atenþionat sã nu cumva sã pun asemenea
întrebãri pe la ºcoalã. Or, fobia faþã de scrisul în limba românã în baza alfabetu-
lui chirilic a dat naºtere altui fenomen — celui de apropriere a unei limbi strãine
ºi a culturii pe care o aducea cu ea. În copilãrie am citit ºi am cunoscut aproape
toate capodoperele literaturii universale în limba rusã. Aceastã literaturã tradusã
a lãsat o urmã adâncã în viziunile mele de viitor lingvist ºi poliglot. În aceeaºi
perioadã, la fel ca ºi alþi compatrioþi de ai mei, cu preponderenþã stabiliþi la oraº,
am devenit o bilingvã convinsã, româna fiind limba maternã, iar rusa fiind o a
doua limbã maternã prin apropriere. Coerciþia limbii ruse era conceputã în min-
tea celor ca mine drept un fetiº pe atunci. Limba imperiului, vãzutã ca un idol,
genereazã un panaceu identitar, deseori interpretat ca „înnobilare“ (sã ne amin-
tim de rolul limbii franceze în saloanele aristocraþiei ruse). În perioada sovieticã
era mult mai convenabil sã fii rus decât de orice altã naþionalitate. Moldovenii,
georgienii, asiaticii, evident, erau consideraþi oameni de mâna a doua. În oraºe,
toþi preferau sã se dea drept ruºi.

„... A trãi într-o þarã a cãrei limbã nu o cunoºti, sã vieþuieºti în ea liber, în
afara cantonamentelor turistice este cea mai periculoasã aventurã... e mai peri-
culos decât sã înfrunþi jungla, deoarece eºti nevoit sã enervezi limba, sã te men-
þii la periferia complementaritãþii ei, adicã sã încerci sã pãtrunzi infinitul limbii
fãrã a ajunge în profunzime“7. Dar iatã cã ruºilor stabiliþi în Basarabia, iar mai
apoi imigraþi în Republica Moldova le-a reuºit perfect aceastã „bâlbâialã“ so-
cio-lingvisticã, creând nu enclave marginale pe fãgaºul excluziunii sociale, dupã
cum ar fi de aºteptat (aidoma celor arabe din Franþa), ci comunitãþi puternice, a
cãror limbã a iradiat sau, mai bine zis, a radiat ca o bombã atomicã populaþia
bãºtinaºã, aceasta fiind supusã unui profund proces de rusificare.

Coerciþia limbii în acea perioadã avea toate instrumentele politice ºi ideolo-
gice la dispoziþie, inclusiv cele mai eficiente: educaþia ºi mediile de informare în
masã. Epurarea curriculei ºcolare la limba ºi literatura românã a constituit lovi-
tura de graþie, scriitorii din Transnistria, fosta Republicã Autonomã Sovieticã
Socialistã Moldoveneascã, devenind nume de referinþã ale aºa-zisei creaþii lite-
rare moldoveneºti. Totuºi, Eminescu ºi Creangã au „supravieþuit“ acestei epurãri.
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În universitãþi, disciplinele ideologice erau predate de cele mai multe în
limba rusã, studenþii bãºtinaºi vorbitori de limbã românã fiind nevoiþi sã susþinã
examene ºi colocvii în limba rusã, deci le era încãlcat dreptul firesc la studii în
limba maternã.

Treptat, fãrã a fi decretatã limbã de stat în constituþie, rusa a pãtruns violent
în toate sferele comunicãrii socio-culturale, populaþia autohtonã fiind supusã
unei asimilãri lingvistice involuntare. Izolarea completã de România a fãcut ca
Prutul sã se transforme într-o apã mai adâncã decât oceanul, imposibil de tra-
versat. Am fãcut aceastã comparaþie deoarece prin asociaþie mã gândesc la limba
francezã din Quebec, despãrþitã ºi ea de þara de origine prin Oceanul Atlantic. Aº
merge mai departe: limba francezã din Quebec, în pofida influenþei inevitabile a
limbii engleze, este mult mai autenticã ºi mult mai conservatã decât limba ro-
mânã vorbitã în Republica Moldova (mã refer la registrul nonconvenþional).

Bilingvismul, în condiþiile Republicii Moldova, poate fi definit metaforic
drept bigamie lingvisticã ce se datoreazã satisfacþiei cotidiene.

A fi bi sau multilingv ce ar însemna, ca atare? L. Bloomfield defineºte bilingvis-
mul ca fiind „însuºirea a douã limbi ca ºi cum ambele ar fi materne“. Aceastã
poziþie absolutistã are în vedere, de fapt, „bilingviºtii perfecþi“, „bilingviºtii na-
tivi“ sau „ambilingviºtii“. E. Weinreich defineºte bilingvismul într-o manierã
mai puþin absolutã: „Este bilingvist cel care posedã cel puþin una din cele patru
calitãþi (a vorbi, a înþelege, a citi, a scrie) într-o altã limbã decât cea maternã“.
E. Haugen se situeazã decisiv în competenþele de producere: „E vorba de bi-
lingvism atunci cînd individul poate sã producã enunþuri cu sens în altã limbã
decât cea maternã“. C. Hagège considerã cã o persoanã este bilingvã atunci
când competenþele lingvistice sunt comparabile în ambele limbi.8

Georges Mounin considerã cã „bilingvismul este maniera unui individ de a
vorbi cu uºurinþã în douã limbi. De asemenea — coexistenþa a douã limbi în
aceeaºi comunitate, cu condiþia ca majoritatea locutorilor sã fie realmente bi-
lingvã: ca exemplu ne serveºte bilingvismul spaniol-catalan pentru Catalonia
spaniolã. Unii sociolingviºti americani pãstreazã termenul de bilingvism numai
în primul caz, dar folosesc diglossia (diglosie) pentru bilingvismul colectivi-
tãþilor“.9 Dicþionarul Larousse de termeni lingvistici prezintã o definiþie exhaus-
tivã a acestui termen, înregistrând 7 semnificaþii: utilizarea în alternanþã de cãtre
acelaºi individ a douã limbi diferite în dependenþã de mediul în care se aflã (plu-
rilingvism), utilizarea limbii de origine în comunitatea imigranþilor ºi a limbii
oficiale pentru comunicarea în exteriorul comunitãþii, utilizarea dialectu-
lui/limbii minoritar(e) în comunicarea cotidianã ºi a altei limbi instituþionalizate
în comunicarea oficialã, comunicarea rezultatã din contactul limbilor în cazul
mutaþiilor masive ale populaþiilor (gaulois/latin), ansamblul de dispozitive ofi-
ciale (cazul Belgiei) care asigurã sau tind sã asigure fiecãreia din cele douã limbi
vorbite statutul de limbã oficialã, miºcare prin care se încearcã generalizarea
prin mijloace oficiale ºi educaþie utilizarea curentã a unei limbi strãine pe lângã
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cea maternã (cazul Georgiei — nota noastrã), aptitudinea de a se exprima cu
uºurinþã într-o limbã strãinã învãþatã expres.10

Actualmente în Republica Moldova locuim în condiþiile unei diglosii, care a
degenerat într-un conflict lingvistic. Conflictul lingvistic este inevitabil într-o so-
cietate bilingvã sau multilingvã, deoarece, din perspectiva noþiunii de coerciþie
lingvisticã, una din limbile vorbite îºi revendicã statutul de limbã dominantã. Ar
fi interesant sã rãspundem la întrebarea: a avut limba rusã vreodatã acest statut
în Republica Moldova? Din experienþa istoricã putem afirma cã limba rusã a tins
sã devinã limbã dominantã, ºi nu doar în perioada sovieticã, ci încã de la 1812.
În pofida tuturor tentativelor, inclusiv prin mesajul religios ortodox, limba rusã
nu a devenit dominantã în spaþiul românesc din Basarabia. Totuºi, conflictul
lingvistic s-a perpetuat ºi constituie o realitate în prezent.

Propunem sã diferenþiem diglosia intrinsecã de cea extrinsecã. Diglosia so-
cietalã este extrinsecã, iar diglosia care exprimã capacitatea folosirii registrelor
diferite ale uneia ºi aceleiaºi limbi ar fi cea intrinsecã. Anume acest fenomen de
diglosie intrinsecã a indus în eroare societatea Republicii Moldova cu privire la
natura limbii vorbite ºi la autodefinirea identitãþii în Republica Moldova. Într-o
familie unde soþul este din sudul, iar soþia din nordul Moldovei, am asista la un
registru combinat cu ortoepie, regionalisme din ambele zone. Vom menþiona
drept exemplu ºi limba normativã folositã în comunicarea oficialã (la birou,
ºcoalã, universitate) sau sociolectele, care sunt folosite în comunicarea zilnicã la
piaþã, în transport cu ºoferii, cu persoanele de la þarã; acestea au registrul im-
pregnat de împrumuturi ruseºti în convorbirile cu persoanele din Transnistria
(românizarea cuvintelor ruseºti). În acest sens vom cita opinia Sandei-Maria Ar-
deleanu: „În interacþiunea verbalã, locutorul, oricare ar fi originea sa socialã,
sexul, profesia etc., va alege dintre toate registrele cel care îi este mai apropiat
pentru a-ºi atinge scopurile în actul comunicãrii. De asemenea, situaþia comuni-
cativã ºi contextul în care acest schimb verbal are loc determinã alegerea dia-
lectului folosit, iar dialogul la serviciu, în familie sau într-o ºedinþã academicã
va fi diferit“.11 Aceastã diglosie, barbarã, de altfel, în realitãþile Republicii Mol-
dova, este rezultatul unei izolãri excesive de multe decenii pe care a cunoscut-o
limba românã din Republica Moldova faþã de cea a României, þara-mamã. Ro-
mâna din România a beneficiat între timp de „patrimoniul distribuit“ (termen
propus de Walter) al limbii franceze, în timp ce româna din Republica Moldova
a suportat influenþa devastatoare a limbii ruse, care ºi-a impus fondul lexical contra
oricãrei logici a utilizatorilor.

Tânãra generaþie din Moldova pare sã fi depãºit deja lipsa izolãrii, îndreptându-se
încetul cu încetul de la diglosie spre poligloþie.

Nu fac parte din tânãra generaþie a Moldovei, care vorbeºte trei sau patru
limbi, fie prin nativitate, fie prin instruire. În cazul meu, româna este limba mea
maternã, rusa am însuºit-o de la 5 ani datoritã comunicãrii zilnice la grãdiniþã.
Franceza este prima limbã strãinã însuºitã la universitate, spaniola fiind a doua.
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Aceastã formã de poligloþie este rãspânditã printre colegii mei filologi, care dife-
rã doar prin limba maternã, pentru unii dintre ei fiind rusa sau gãgãuza.

Fãrã îndoialã, o persoanã poliglotã este în majoritatea cazurilor eruditã.
Schleiermacher scria foarte semnificativ despre poligloþi: „aceºti maeºtri admi-
rabili ce se plimbã cu egalã uºurinþã printre limbi, pentru ei o limbã însuºitã de-
vine mai apropiatã decât cea maternã“.12 Cunoaºterea mai multor limbi implicã
indubitabil activarea mai multor centre neuronale care se referã la multiple
realitãþi extralingvistice: a iubi în francezã, a gândi filosofic în românã, a cânta
în spaniolã, a înjura în rusã sau englezã. Aceastã funcþie civilizatoare a limbii
face sau nu referinþã la identitãþi multiple? Apartenenþa identitarã ar fi oare o
ficþiune opacã ºi evanescentã?

George Steiner, exponent al trilingvismului activ, este jenat sã se autoiden-
tifice englez, francez sau neamþ, el fiind descendent dintr-o familie mixtã ºi toate
trei limbile fiind însuºite încã din fragedã copilãrie. Steiner afirmã cã-i este greu
sã precizeze care a fost prima limbã în care a început sã vorbeascã: „Nu-mi
amintesc care a fost prima mea limbã. ªi de-ar fi sã mã gândesc, îmi vine la fel
de uºor atât în englezã, cât ºi în francezã sau germanã. Alte limbi pe care le cu-
nosc, indiferent cã le vorbesc, le scriu sau le citesc, le-am însuºit datoritã antre-
nãrii conºtiente“.13 Cazul lui Steiner este unul fericit pentru un poliglot — a se
autoidentifica într-o manierã multidimensionalã, o autoidentificare care ajunge
pânã la un cosmopolitism acceptabil, atât cât sã permitã îmbogãþirea intercultu-
ralã, toleranþa ºi libera circulaþie de valori. Însã cum sã definim autoidentificarea
poligloþilor nativi ai spaþiului postcomunist?

În Republica Moldova influenþa limbii ruse a generat un bi sau multilingvism
obþinut prin nativitate (în virtutea cãsãtoriilor mixte evreieºti, româneºti, ruseºti,
gãgãuze sau bulgare) care se referã la o singurã identitate — cea ruseascã. Mai
mult de atât, sunt multe cazuri în care pãrinþii sunt de naþionalitãþi diferite, iar
copiii lor nu cunosc nici limba tatãlui, nici cea a mamei, doar limba rusã, limba
de formare la ºcoalã sau la universitate (exemplul universitãþilor din Comrat ºi
Taraclia). Acest fenomen al reducerii lingvistice nu ar trebui sã se rãspândeascã
în Europa, care are ca scop însuºirea a cel puþin douã limbi strãine, în afara celei
materne.

Identitatea homo europeus ar deveni în viitorul apropiat o identitate redusã
sau prolificã din punct de vedere lingvistic civilizator? Rãspunsul va veni cu
timpul. Un lucru este cert — poziþia limbii ruse nu va mai putea niciodatã sã se
compare, nici sã ajungã la cea a limbii engleze spre exemplu, sau franceze, care
a ocupat solid al doilea loc în topul limbilor de comunicare europeanã. Astãzi,
asistãm la o schimbare de generaþii, în care una este cel puþin bilingvã (românã-
englezã) sau tri-cvadrilingvã (românã-englezã-francezã-rusã).

Nu întâmplãtor am situat rusa pe a patra poziþie. Interesul pentru aceastã
limbã s-a micºorat mult din cauza schimbãrilor socio-economice ale tranziþiei ºi
emigrãrii în masã a cetãþenilor Moldovei în strãinãtate. Facilitatea pentru limbi

7 CONFUZIA IDENTITARÃ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 43

————————
12 F. Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire, Paris, 1999, p. 63, traducerea noastrã.
13 G. Steiner, Après Babel, Paris, Albin Michel, 1998, p. 173.



a populaþiei republicii noastre este un atuu incontestabil, însã tragedia com-
patrioþilor noºtri bilingvi sau poligloþi mai rezidã în problema eternei cãutãri a
identitãþii.

Autoidentificarea ca moldovean sau român continuã sã fie confuzã, atât în
abordãrile politicienilor cât ºi în cele ale oamenilor simpli, care discutã despre
politicã. Aceastã confuzie are rãdãcini lingvistice, istorice, dar ºi juridice: limba
românã este numitã „moldoveneascã“ în articolul 13 al Constituþiei Republicii
Moldova. Influenþa limbii ruse s-a rãsfrânt asupra limbii române, care ºi-a pier-
dut apanajul latin original ºi a suportat influenþele parazitare cum ar fi împrumu-
turile improprii, ortoepia palatalizatã strãinã auzului românesc.

Rãul a fost fãcut, grefa coerciþiei lingvistice a fost implantatã ºi ea a dat ger-
meni de sorginte socialã: diglosia intrinsecã ºi falsul intenþionat, care pericli-
teazã identitatea cetãþenilor Republicii Moldova. Diglosia intrinsecã este un fe-
nomen propriu oricãrei limbi, dar în condiþiile Republicii Moldova aceasta a ob-
þinut o conotaþie socio-politicã, ce a separat societatea moldoveneascã în douã
pãrþi mari care se opun. Soluþia acceptatã de cãtre populaþia moldoveneascã este
cea a cosmopolitismului — toþi vorbesc româna, însã unii o numesc românã, alþii
— moldoveneascã. Acuitatea discuþiilor ar trebui sã depãºeascã limitele diglo-
siei sociale româno-ruseºti ºi sã se îndrepte spre perspectiva europeanã: poate cã
nu este esenþialã întrebarea: cum sã numim limba vorbitã în Republica Moldova,
românã sau moldoveneascã?, ci cum sã facem ca populaþia, mai ales ºefii de stat,
politicienii sã vorbeascã mai mult de douã limbi? A dori integrarea europeanã
fãrã putinþa de a comunica în limbile europene cele mai rãspândite ar fi o dorinþã
ciuntitã. Viitorul lingvistic al Europei constã în extinderea comunicãrii intercul-
turale, care la rândul sãu este de neconceput în afara apanajului poliglot. Limbile
deschid hotarele ºi orizonturile.

„Limba este infinitã (fãrã sfârºit), de aici trebuie sã suportãm consecinþele,
limba începe, mai întâi de toate, cu limba“14. Prioritãþi la nivel de politici de stat
în RM:

— actualizarea Legii cu privire la funcþionarea limbilor pe teritoriul Republi-
cii Moldova, inclusiv legea publicitãþii;

— modificarea articolului 13 din Constituþia Republicii Moldova prin afir-
marea adevãrului ºtiinþific: limba vorbitã în Republica Moldova este limba ro-
mânã;

— asanarea climatului lingvistic din Republica Moldova prin reducerea coer-
ciþiei limbii ruse ºi promovarea unor politici corecte în ceea ce priveºte statutul
limbii române ºi cunoaºterea acesteia de cãtre funcþionarii publici;

— trecerea limbii ruse predate în ºcoli ºi licee în modulul disciplinelor opþio-
nale;

— ameliorarea statutului limbii române pe teritoriul Republicii Moldova prin
românizarea internetului, mass media.
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