LIMBA ROMÂNÃ, ROMÂNIA ªI CHINA*
DAN DUNGACIU**

La români, limba a fãcut statul ºi nu statul limba

Dacã ar fi sã rãspundem la întrebarea de ce trebuie ca statul român, prin reprezentanþii sãi, sã sãrbãtoreascã Limba Românã în fiecare an, pe 31 august, rãspunsul
este unul singur: pentru cã îi datoreazã enorm. La români, limba a fãcut statul ºi
nu statul limba. Vorba adâncã a lui Eminescu, dupã care „limba e stãpâna noastrã“,
are semnificaþii multiple, dincolo de ontologia heideggerianã: limba românã a
fost liantul ºi nucleul dur a ceea ce literatura de specialitate numeºte etno-simbolism, fundamentul oricãrei construcþii naþionale ajunsã la faza de statalitate.
Spre deosebire de alte popoare, românii nu au avut alte mecanisme de þinere
laolaltã: state medievale care sã îi cuprindã pe toþi, sisteme comune de taxare,
universitãþi, apartenenþe politico-religioase. Românii au avut limba. ªi pe baza ei
s-a construit ºi constituit restul. Aºa cum pentru evrei Biblia a fost patria lor cãlãtoare, cum frumos scria Heine, pentru români, limba a fost patria lor vorbitoare...
Nu statul a decis, precum la alte naþii latine, cum trebuie sã arate limba – ci ea
s-a plãmãdit, într-o osmozã ºi unitate deopotrivã enigmatice ºi miraculoase, dacã
ar fi sã îl parafrazãm pe Gheorghe Brãtianu, în jurul unor repere ferme, ne-statale,
ne-instituþionalizate, care au culminat cu opera lui Mihai Eminescu.
De asta statul român a fost ºi este profund dator limbii române ºi de aceea
trebuie sã o sãrbãtoreascã oricând ºi oriunde s-ar afla emisarii sãi.

Academia Românã – un proiect lingvistic
care anticipeazã statalitatea împlinitã

În sprijinul acestei idei de limbã ca fundament al proiectului naþional ºi al viziunii unei statalitãþi împlinite vine ºi înfiinþarea Academiei Române. Proiectul de
statut a fost elaborat chiar din anul 1860, dupã care a urmat o perioadã de pregãtire ºi s-au fãcut primele donaþii. La 1 aprilie 1866, la propunerea lui C. A. Rosetti,
————————
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prin decret al Locotenenþei Domneºti se înfiinþeazã în Bucureºti Societatea Literarã Românã, „cu scopul de a stabili ortografia limbii române, de a elabora ºi
publica dicþionarul ºi gramatica limbii române“. Ea urma sã fie alcãtuitã, pentru
început, din 21 de membri aleºi din toate provinciile româneºti, chiar dacã aflate
în afara statului român la vremea respectivã; un lucru care denotã viziune, nu
doar culturalã, ci ºi politicã.
Între fondatori sunt 7 din Principatele Unite (Vasile Alecsandri, Costache
Negruzzi, Vasile Urechea-Alexandrescu, Ion Heliade Rãdulescu, August Treboniu
Laurian, C. A. Rosetti ºi Ion C. Massimu), 3 din Transilvania (Timotei Cipariu,
Gavriil Munteanu ºi George Bariþiu), 3 din Basarabia (Alexandru Haºdeu, Constantin Stamati ºi Ioan Strãjescu), 2 din Bucovina (Alexandru Hurmuzaki ºi
Ambrosiu Dimitrovici), 2 din Banat (Alexandru Mocioni ºi Vincenþiu Babeº) ºi
2 aromâni de la sud de Dunãre (Ioan D. Caragiani ºi Dimitrie Cozacovici). Apoi
acestor nume li se vor adãuga ºi alte personalitãþi chiar începând de anul urmãtor
precum Titu Maiorescu. Primul preºedinte al Societãþii Literare Române, devenitã în 1867 Societatea Academicã Românã ºi în 1879 Academia Românã, a fost
Ion Heliade Rãdulescu. Pe 12 august 1869 încep dezbaterile pe marginea Dicþionarului limbii române, considerat „o urgentã necesitate chiar pentru viitorul nostru
naþional“.
Construcþia Academiei Române, centratã pe limba românã ºi vizând teritoriile
în care se vorbea aceasta, a fost ea însãºi un proiect politic vizionar care avea sã
se împlineascã la 1 decembrie 1918.

1 Decembrie adunã românii ºi limba lor laolaltã

„România dodoloaþã“ a fost exprimarea politicã maximalã a spaþiului de
rãspândire a limbii române. Suprapunerea nu a fost, nici pe departe, completã.
Istoricul Nicolae Iorga remarca chiar ºi atunci cã „România este înconjuratã de
români“.
Dincolo de asta, 1 decembrie 2018 a fost clipa astralã a românilor pe care,
anul care vine, o vom omagia, sperãm, cum se cuvine. În mod natural, cu un pic
de inteligenþã, România are toate datele sã sãrbãtoreascã senin ºi roditor 100 de
ani de Românie modernã, independentã ºi mare.
Beneficiara schimbãrii esenþiale de viziune istoricã de dupã primul rãzboi
mondial, impecabil exprimatã de preºedintele american Woodrow Wilson –
„principiul naþionalitãþior“ care devenea noua „idee-forþã“ a istoriei ºi în acest
spaþiu – România nu are, în realitate, nimic de împãrþit cu niciunul dintre vecinii
ei. Nici mãcar cu Ungaria! La vremea respectivã, Ungaria nu exista, doar un Imperiu care a cãzut la examenul istoriei la fel cum fãcuserã ºi altele. Disputa româno-maghiarã pe acest dosar e ridicolã sau falsificatã: Dacã Budapesta are nemulþumiri legate de soarta Imperiului Habsburgic (repetãm, nu ale Ungariei, cãci
aceasta nu exista atunci ca stat cu reprezentare internaþionalã), acestea trebuie
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adresate nu Bucureºtiului, ci... Washingtonului, cãci el a consfinþit la implementarea acestui principiu, alãturi de partenerii victorioºi (Marea Britanie, Franþa etc.)
în rãzboi. „Pax americana“ bazatã pe principiul naþionalitãþilor – asta înseamnã,
de fapt, Trianonul.
Acesta este motivul pentru care ideea demult sugeratã de noi a unei statui a preºedintelui american Woodrow Wilson la Bucureºti, inauguratã cu ocazia Centenarului, ar fi nu doar o corecþie istoricã necesarã, dar ºi un gest strategic esenþial.
O mânã întinsã Ungariei de a ne asuma, împreunã, ce s-a petrecut acum 100 de
ani. O mânã care, deocamdatã, pare suspendatã...
Indiferent însã de conjuncturi, cu ocazia Centenarului, nu trebuie sã uitãm de
importanþa strategicã a limbii ºi valenþelor ei diferenþiatoare în aceastã zonã.
Românii au fost ºi sunt – cum s-a spus – „o insulã latinã într-o mare slavã“, iar
limba românã o limbã de extracþie latinã. Nu e inutil sã repetãm asta, mai ales
azi. Latinitatea noastrã a fost ºi trebuie sã rãmânã un reper identitar ºi strategic
major.

Românii ºi latinitatea. O reamintire necesarã

În mod fatal, orice asumare naþionalã trebuie sã vizeze apartenenþa României
la „blocul latinitãþii“ orientale ºi importanþa acestei adeziuni la forjarea conºtiinþei de
sine care avea sã se împlineascã la 1918 prin Unirea tuturor românilor. Dimensiunea latinitãþii a fost elementul primordial al „potenþialului etnosimbolic“ al
românilor în cursul istoriei, uneori exagerat, chiar, din raþiuni strategice. Astãzi,
în perspectiva lui 2018 (Centenarul) ºi 2019 (Preºedinþia UE), ideea latinitãþii ºi
a limbii latine ca prima instituþie europeanã este o excelentã oportunitate de utilizare internã ºi internaþionalã.
La nivel european, proiectul latinitãþii trebuie sã plece inclusiv de la constatarea eºecului proiectului european la nivel identitar, sursa crizelor multiple la
care asistãm astãzi pe continent. Faptul cã, niciodatã, indiferent de circumstanþe,
din 1994 încoace, europenii nu s-au identificat ca „numai europeni“ mai mult de
4% (iar „numai naþionali“ ºi „naþionali ºi europeni“ undeva la 82-84%) indicã
resorturile profunde ale crizei continentului nostru. Fãrã un fundament cultural
(spiritual) solid, o identitate europeanã nu se poate naºte ºi, de aici, nici un proiect
european consistent. Latinitatea/limba latinã este un ingredient fundamental într-o
asemenea construcþie ºi aceastã idee trebuie sã fie unul dintre obiectivele promovãrii ºi asumãrii unui asemenea proiect.
Pe aceastã bazã, vor trebuie cercetate într-un eventual proiect românesc dedicat
limbii latine ºi latinitãþii, toate dimensiunile acestora:
• Harta distribuþiei limbii latine ºi a alfabetului latin la nivel continental ºi
global (de ce constatãm o preponderenþã a alfabetului latin);
• Configuraþiile politice ºi geopolitice care s-au constituit de-a lungul veacurilor în jurul ideii de latinitate;
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• Potenþialul politic ºi economic al unei asemenea configuraþii astãzi ºi rolul
României într-o asemenea construcþie;
• Va trebuie elaboratã pentru prima datã la nivel mondial o cercetare care sã
reflecte în volume publicate în limbi de circulaþie europeanã ce înseamnã ºi cum
se manifestã o „geopoliticã a latinitãþii“, pe ambele dimensiuni evocate deja: dimensiunea obiectivã (ce înseamnã astãzi blocul latinitãþii ºi ce dimensiuni obiective are), dar ºi subiectivã (autopercepþia acestui grup/bloc lingvistic ºi identitar,
dar ºi percepþia lui din exterior ca bloc unitar în mãsura în care aºa ceva existã).
• Dincolo de geopolitica latinitãþii se poate trece, în mãsura în care „latinitatea“
este asumatã ca o componentã strategicã a europenitãþii, la o geopoliticã a Europei
în actualul context. Legãtura dintre latinitate ºi Europa în aceastã ecuaþie existã
doar în mãsura în care prima contribuie la identitatea culturalã ºi, pe aceastã bazã,
strategicã, a celei de-a doua. O Europã fãrã o identitate asumatã NU va deveni
niciodatã un actor strategic sau geopolitic global. Este, cum ar spune latinii, o
condiþie sine qua non. Triada latinitate-identitate-geopoliticã este din acest punct
de vedere esenþialã ºi nici un termen din ea nu poate fi eludat sau eliminat.
• Asemenea eforturi epistemice precum cele sugerate mai sus presupun un
travaliu de cercetare care ar putea lesne pune bazele unui institut specializat ºi
dedicat exclusiv unei asemenea teme.
Diaspora recentã ºi limba românã

Mai este un motiv pentru care latinitatea trebuie sã devinã sau sã redevinã
obiect de cercetare în România, respectiv aºa numita diasporã recentã a României,
localizatã, deloc întâmplãtor, în statele latine: Italia, Spania, Franþa, Portugalia.
Un proiect dedicat latinitãþii ºi a relaþiei României de azi cu acest spaþiu trebuie
sã vizeze ºi prezenþa româneascã, masivã, la nivel de milioane, în aceste spaþii.
Cum faci sã prezervi, în spaþiul latinitãþii ºi al Europei, limba românã? Prin
ce mecanisme, prin ce mijloace, construind ºi promovând ce fel de instituþii?
Studiile sociologie aplicate acestor chestiuni ne indicã urmãtoarea configuraþie. Prima generaþie de emigranþi încearcã, fãrã sã reuºeascã pânã la capãt, sã
se integreze în respectivele comunitãþi de destinaþie. E un efort complicat, niciodatã
împlinit pânã la capãt, cãci, cu toate eforturile, nu vor vorbi limba precum nativii, nu vor fi „de-ai lor“ ºi vor purta permanent stigmatul naºterii pe alte meleaguri. Acest eºec parþial de integrare, conºtientizat, evident, este resimþit mai
mult sau mai puþin dureros. De aici ºi ideea fixã cã urmaºii nu mai trebuie sã treacã
niciodatã prin aºa ceva, iar acest deziderat moral se subsumeazã tuturor eforturile educative, instituþionalizate sau nu, aplicate celei de-a doua generaþii. Aceasta,
tocmai pentru a nu mai fi precum pãrinþii ei, este instruitã la ºcoli locale, integratã
profund în comunitate, iar limba nativã, în cazul nostru, românã, devine preocupare secundarã, eventual un hobby. Pãrinþii, tocmai din teama de nu rata integrarea
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„completã“ a copiilor în societãþile gazdã, nici nu forþeazã asta, asumându-ºi, în
numele unei integrãri plenare, riscul deznaþionalizãrii.
Cu a treia generaþie se produce altceva. A doua generaþie, nãscutã în statele
gazdã ºi integratã, fãrã complexe, dar ºi mai prost vorbitoare a limbii pãrinþilor
lor, îºi permite sã discute deschis cu copii ei despre originile bunicilor. Aici apare,
la acest nivel, interesul pentru locurile de baºtinã. Nepoþii vin sã vizitele locurile
natale ale bunicilor, interesul pentru origini sporeºte, inclusiv cel pentru limbã.
Studiile sociologice aratã cã apetitul lingvistic creºte la a treia generaþie, de
aici ºi avertismentul cã o eventualã decuplare de România, inclusiv la nivelul posibilitãþii de instruire în limba românã, a celor plecaþi, nu e o fatalitate, iar acþiunile statului trebuie calibrate în consecinþã.
Limba – ºi supravieþuirea acesteia – are raþiunile ei pe care raþiunea, uneori,
nu le poate pricepe.

Narcisismul micilor diferenþe. Confruntãrile
limbii române

Dacã am vorbit despre statutul limbii române în Occident (noua diasporã), sã
spunem câteva vorbe despre statutul acesteia în vecinãtate (comunitãþile istorice).
Nu stã foarte bine la nivel de recunoaºtere publicã/politicã. Freud numea procesul „narcisismul micilor diferenþe“. Este vorba, în esenþã, despre manifestarea
tensiunilor ºi a urii în raport cu cel cu care eºti, în esenþã, mai apropiat, cu care
ai mai multe în comun, mai mult de împãrþit. Duºmanul „apropiat“ este mult mai
periculos decât duºmanul „îndepãrtat“.
Exemplele abundã ºi nu e cazul sã dãm decât un exemplu: lupta fioroasã din
fosta Iugoslavie ºi disputele violente între diverse popoare/populaþii care aveau
incomparabil mai multe lucruri în comun decât deosebiri.
Nu e vorba despre a merge pe o explicaþie de tip freudian, destul sã enumerãm
aici câteva dispute actuale ale limbii române. Am selectat patru.
• Republica Moldova: Rãzboiul lingvistic din stânga Prutului nu e epuizat, cãci
limba românã nu ºi-a gãsit – formal, nu substanþial – locul cuvenit în Constituþia
Republicii Moldova, în ciuda Hotãrârii Curþii Constituþionale Nr. 36/ 05.12.2013
care stipula cã denumirea oficialã a limbii în Republica Moldova este „limba românã“, nu „limba moldoveneascã funcþionând pe baza grafiei latine“ (Art. 13).
Deocamdatã, Parlamentul Republicii Moldova nu a adus Constituþia republicii în
conformitate cu decizia Curþii ºi nu a modificat articolul cu pricina în Constituþie.
De unde ºi „libertatea“ unora de a utiliza în continuare sintagma „limbã moldoveneascã“, inclusiv la nivelul site-ului oficial al Preºedinþiei Republicii Moldova.
• Ucraina: Oficial, Kievul pãstreazã, încurajeazã ºi menþine – la fel ca ºi
Chiºinãul – diferenþa între „moldoveni“ ºi români ºi „limbã moldoveneascã“ ºi
limbã românã. Este unul dintre cazurile cele mai flagrante ale ne-cooperãrii
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româno-ucrainene. Recent, noua lege a educaþiei proaspãt promulgatã de Preºedintele Poroºenko ºi care, în esenþã, blocheazã învãþãmântul în limba maternã la
toate nivelele, nu face decât sã mai dea o loviturã (ºi) statutului limbii române în
acest stat, statut care, dupã cãderea URSS-ului, aparent paradoxal, a intrat într-o
degradare vertiginoasã. În plus, ca tacâmul sã fie complet, Institutul Cultural de la
Kiev, solicitat de multã vreme de partea românã, a rãmas deocamdatã pe hârtie, din
pricina unor impedimente administrative pe care Kievul, „democratic ºi pro-european“, nu vrea sub nici un chip sã le soluþioneze în favoarea proiectului.
• Serbia: Copiind, parcã, modelul sovietic al „moldovenismului“ opus identitãþii româneºti, Belgradul susþine cã în regiunile locuite de români, în special în
Valea Timocului, nu locuiesc de fapt români, ci o populaþie „vlahã“. Dupã modelul
sovietic al modificãrii limbii române ºi transformare în „limba moldoveneascã“,
autoritãþile sârbe au inventat chiar „limba vlahã“, dupã ce au adoptat, în 2012,
un aºa-zis alfabet vlah, cu grafie slavonã. Este vorba în realitate despre alfabetul
sârbesc cãruia i-au mai fost adãugate cinci caractere. Decizia de adoptare a alfabetului vlah a fost luatã în ciuda faptului cã, pe 27 ianuarie 2012, Adunarea
Parlamentarã a Consiliului Europei a aprobat un amendament privind introducerea
unui mecanism de monitorizare a modului în care sunt respectate drepturile minoritãþii române din Serbia.
• Chestiunea aromâneascã: Bãtãlia aici este legatã de statutul dialectului
aromân, pe care unii îl vor transformat în „limbã“, diferitã, evident, de limba românã ºi, pe aceastã bazã, se doreºte consacrarea inclusiv a diferenþelor etnice
între român ºi „aromân“. Disputa are, evident, încãrcãturã politicã, iar actorii implicaþi în ea sunt mulþi, diverºi ºi tenace.
Sã mai spunem o singurã chestiune aici, anecdoticã, legatã de bãtãliile identitare în care este implicatã limba românã în imediata noastrã vecinãtate.
Singura vizitã a unui preºedinte al R. P. Chineze în Republica Moldova a avut
loc în perioada 19 – 20 iulie 2001, când preºedintele Jiang Zemin, la invitaþia
preºedintelui Vladimir Voronin, a fost prezent la Chiºinãu. Delegaþia a fost dusã
– cum altfel? – la Cricova, pentru o masã festivã ºi o degustare. Acolo au participat, ca invitaþi, mai mulþi oficiali ºi diplomaþi. Sã reamintim cã Vladimir Voronin
ºi Partidul Comuniºtilor din RM tocmai câºtigaserã alegerile parlamentare
(21 februarie 2001) pe o platformã net anti-româneascã ºi radical împotriva etnonimului „român“ sau glotonimului „limbã românã“.
I s-a dat cuvântul, în deschidere, extrem de ceremonios, Preºedintelui Jiang
Zemin. Acesta, la fel de ceremonios, a privit audienþa ºi a spus: „voi începe alocuþiunea mea spunând câteva cuvinte în... limba românã!“. Toatã asistenþa a
înmãrmurit, privirile s-au aþintit spre generalul Voronin care, vizibil mai palid,
nu a îndrãznit sã îl corecteze pe preºedintele Republicii Populare Chineze.
Atunci când se pãrea cã nu mai are cum, cu sprijin chinez, limba românã a
repurtat un surprinzãtor succes de etapã în R. Moldova. „Incidentul“ de la Cricova
a fost cel mai comentat moment al vizitei lui Jiang Zemin la Chiºinãu.
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Vizita de la Chiºinãu pe care am invocat-o s-a petrecut acum aproape 17 ani
ºi ea mãsoarã, într-un fel, un eºec al relaþiei bilaterale româno-chineze: eºecul
nefructificãrii generaþiei de lideri politici chinezi care vorbeau sau înþelegeau
limba românã. Nu mai are rost acum sã clarificãm dacã de vinã au fost oamenii
sau vremurile. Important e sã conºtientizãm cã o etapã ulterioarã de construcþie
a relaþiei bilaterale se bazeazã azi pe mult mai puþin.
România nu mai e pe harta strategicã ºi economicã a Chinei, liderii politici ºi
financiari de la Beijing nu mai recitã versuri româneºti, traducãtorii s-au redus
vizibil în ciuda faptului cã mai existã în China impecabili vorbitori de limba românã sau traducãtori eminenþi de poezie româneascã.
România pare cã a pierdut startul ºi în raport cu vecinii sãi. Cine merge la
Budapesta, vede o clãdire elegantã, în apropierea parlamentului maghiar, pe care
scrie Bank of China. E un pas semnificativ. Investiþiile chinezeºti în Ungaria sunt
undeva la 4 miliarde, în România de patru ori mai puþin. Budapesta are zbor direct
la Beijing, Bucureºtiul doar aspirã la asta.
ªi totuºi. Chiar dacã China are investiþii ºi proiecte mai serioase ºi în Ungaria
ºi în Polonia, comparativ cu România, realitatea este cã, de fapt, pe China nu o
intereseazã nici Polonia nici Ungaria ca atare – o intereseazã Uniunea Europeanã.
Din aceastã perspectivã, dacã aº fi chinez, când m-aº uita strategic la Europa de
Est, aº vedea urmãtorul lucru. Proaspãtul preºedinte francez Macron, care va fi
unul dintre motoarele proiectului european, alãturi de cancelarul Angeka Merkel,
este acum în vizitã în Europa de Est (n.n.: la data prezentãrii conferinþei). Ostentativ, a evitat state precum Polonia sau Ungaria, ºi ºi-a început vizita la Bucureºti.
Sigur, se poate spune cã e o întâmplare sau o chestiune de agendã. Dar nu e nici
una nici alta. Este un semnal limpede cã Europa nu mai este dispusã sã înghitã
dizidenþele încruntate ale unor rãsãriteni ºi cã va acþiona sau reacþiona în consecinþã.
Dacã nu eºti CA noi, nu poþi sã fii CU noi. Acesta va fi semnalul pe care îl
va transmite tot mai apãsat Bruxellesul.
ªi dacã aºa stau lucrurile, dacã aº fi chinez, nu aº cãuta sã mã instalez în state
dizidente, cãci nu mã intereseazã dizidenþa lor. Mã intereseazã UE, deci nucleul
dur, ºi acolo se poate ajunge mai lesne nu prin Budapesta sau Varºovia, ci prin
acele state care ºi-au declarat adeziunea fermã la acest nucleu, respectiv România.
Nu e o chestiune de nostalgii, simpatii sau reverenþe istorice, ci o chestiune pragmaticã, bazatã pe realitãþi ºi perspective de termen scurt ºi mediu, la care, dacã
stai sã cauþi ºi te intereseazã, poþi gãsi ºi justificãri discursive de tipul unei bogate
colaborãri între cele douã state cu ceva vreme în urmã (pânã la urmã, România
a fost al treilea stat din lume care a recunoscut Republica Popularã Chinezã!).
De aceea Bucureºtiul trebuie sã rãmânã important pentru Beijing. Din pricina
potenþialului ei regional, dar ºi de potenþial canal deschis cãtre nucleul dur al UE,
cel þintit în realitate de China.

12

DAN DUNGACIU

8

Poate cultura, schimburile academice sau traducerile sã contribuie la o apropiere mai rapidã ºi la conºtientizarea promptã a unui potenþial de colaborare încã
nefructificat? Probabil cã da, într-o oarecare mãsurã. Fãrã sã ne facem mari iluzii,
sã recunoaºtem, totuºi, cã o mai bunã cunoaºtere a României în China ºi, de ce
nu, o mai corectã ºi relaxatã asumare a Chinei la Bucureºti, ar face mai uºoarã
trecerea spre posibilul parteneriat dintre noi.
Efortul de a compensa, atât cât se mai poate, ratarea unei generaþii de politicieni
chinezi care rostea versuri de Eminescu, este teribil. El trebuie fãcut cu conºtiinþa
limpede cã acea generaþie nu va mai veni, poate, niciodatã.
Cu toate acestea, faptul cã omagiem limba românã la Beijing, este o asumare
ºi un semnal cã meritã, cel puþin, încercat.
Vã mulþumesc!

