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Una cald", prea multe reci...
Pe la începutul lunii noiembrie a anului 2008, o decizie luat la nivelul Bibliotecii
Congresului American a încins spiritele pe malurile Bâcului – americanii au anun!at c au
modificat tehnic codul interna!ional ISO 639-2, identificând limba „moldoveneasc ” drept
o variant a limbii române. Elementele de identificare „mo” "i „mol” urmau a fi înlocuite cu
„ro”, „ron” "i „rum”. Astfel, modific rile efectuate de respectiva institu!ie scot, practic,
limba „moldoveneasc ” din codurile ISO.
În România, acest fapt a devenit cunoscut îndeosebi prin intermediul ziarului
„Gardianul”, care, în edi!iile sale din 8 "i 11 noiembrie 2008, a prezentat diferite chestiuni
referitoare la aspectul în cauz 1. #tirea din „Gardianul” a fost preluat "i de c tre unele din
periodicele din Republica Moldova2.
Cum a fost receptat aceast hot râre de c tre vorbitorii de „moldoveneasc ” am
putut afla tot din ziarul bucure"tean: „Decizia Bibliotecii Congresului American de a scoate
limba moldoveneasc din codurile ISO a inflamat o parte a opiniei publice din Republica
Moldova, de la toate nivelurile, precum "i pe unii cet !eni de na!ionalitate moldoveneasc
care fie c studiaz , fie c muncesc pe teritoriul României. Reac!iile, trimise atât pe
forumul ziarului nostru, cât "i «pe site-ul Bibliotecii Congresului American», a"a cum ne-a
avertizat Bogdan St ncescu, ini!iatorul acestei propuneri de modificare, sunt dintre cele
mai virulente”.
La prima vedere, semnifica!iile unei astfel de ac!iuni nu sunt deloc senza!ionale. În
realitate, situa!ia cap t o cu totul alt turnur dac ne gândim la eforturile extraordinare
ale sus!in torilor moldovenismului. Decizia american reprezint o veritabil bil neagr
pentru ace"tia. La nivel general, în condi!iile în care reac!iile din partea României au un
caracter mai degrab discret "i neconving tor, diverse foruri "i institu!ii interna!ionale
arat , prin atitudinea "i prin ac!iunile lor, c nu în!eleg s mar"eze pe linia promovat cu
obstina!ie de la Chi"in u. Desigur, se poate invoca drept contraargument faptul c , relativ
recent, în octombrie 2007, Uniunea European a recunoscut, printr-un acord bilateral,
existen!a limbii „moldovene"ti”. Îns "i acest act a fost posibil din cauza (in)explicabilei
pasivit !i existente la Bucure"ti.
În acest context, hot rârea institu!iei americane cap t "i o alt semnifica!ie – este
de-a dreptul jenant faptul c statul român, cel interesat de drept în ap rarea "i promovarea
intereselor "i drepturilor românilor de pretutindeni, nu se implic într-un mod
corespunz tor în gestionarea unor situa!ii care afecteaz bunul mers al lucrurilor din
imediata sa vecin tate. Un exemplu "i mai clar în aceast privin! este ceea ce s-a
întâmplat, spre sfâr"itul lunii noiembrie 2008, în Parlamentul European, când deputa!ii
români au votat, practic, împotriva solicit rilor legitime ale românilor din Timoc3.
„Dumnezeu î!i d , dar nu-!i bag "i-n traist ”, arat o veche vorb româneasc (ori, poate o
fi moldoveneasc !). #i, ca sa fim "i mai tran"an!i, s ne aducem aminte de spusa lui
Einstein: „Dou lucruri sunt infinite – universul "i prostia omeneasc . #i nu sunt prea sigur
de primul...”.
Dar s revenim la chestiunea men!ionat la început; faptul c s-au înregistrat
reac!ii virulent antiromâne"ti nu trebuie s ne mire – sunt, deja, tradi!ionale. De
asemenea, este aproape indubitabil c o bun parte a acestora au fost comandate "i dirijate
de c tre factorii interesa!i. Îns , în afara reflexelor antiromâne"ti anticipate "i a"teptate, nu
putem spune c a existat o reac!ie negativ a ansamblului opiniei publice din stânga
Prutului la adresa deciziei americane. Din contr !
Din perspectiva intensului proces de legitimare "i de consolidare a a"a-zisei
identit !i moldovene"ti, ceea ce au f cut americanii echivaleaz cu o adev rat condamnare
a unui fals lingvistic "i istoric. Sec "i simplu. Furia adep!ilor moldovenismului este
explicabil . Îns , problematic este un alt aspect – exist un num r de persoane, destul de
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mic, din fericire, care consider normal procesul edific rii "i afirm rii unei identit !i
„moldovene"ti”. Nici nu are rost s ne întreb m cum de s-a ajuns la a"a ceva. Procesul de
masificare "i de manipulare a con"tiin!elor a avut oarecare rezultate dincolo de Prut. Din
p cate, nici în aceast privin! nu putem spune c organismele abilitate ale statului român
au adoptat o atitudine vertical . Or, în condi!iile în care ne fur m singuri c ciula, s nu ne
mir m de apari!ia unor astfel de reac!ii.
Trecând, îns , peste aceste aspecte prea pu!in pl cute pentru noi, s ne p str m
optimismul "i s în!elegem c istoria are legile sale implacabile. La urma urmei, Historia
magistra vitae...

A se vedea, în aceast privin! , articolele semnate de Alexandru Calmâcu, Limba moldoveneasca a fost scoasa de
americani din codurile ISO "i Moldovenii contesta scoaterea limbii lor din codurile ISO, accesibile online la adresele
http://www.gardianul.ro/index.php?pag=nw&id=123976&catid=12&p=limba-moldoveneasca-a-fost-scoasa-deamericani-din-codurile-iso.html
"i
http://www.gardianul.ro/index.php?pag=nw&id=124089&catid=12&p=
moldovenii-contesta-scoaterea-limbii-lor-din-codurile-iso.html.
2 Unul dintre acestea a fost „Jurnal de Chi"in u” - Limba moldoveneasc a fost scoas de americani din codurile
ISO, accesibil online la adresa http://www.jurnal.md/article/9718/.
3 Tiberiu Lovin, Petric R chit , Românii de la sud de Dun re, tr da!i de proprii parlamentari, articol accesibil
online
la
adresa
http://www.romanialibera.ro/a139920/romanii-de-la-sud-de-dunare-tradati-de-propriiiparlamentari.html.
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