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Summary. Bilingualism is a spread phenomena, 
which generates an increased interest for specialists from 
different fi elds, like linguistics, psychology, didactics, 
politology, sociolinguistics. The bilingualism typology 
is various and it is in a continuous modifi cation. From 
the psycho-pedagogical, political and cultural points of 
view the most important processes are connected with 
the individual bilingualism and with the collective 
bilingualism. The individual bilingualism refers to 
pedagogical and cultural problems, but the collective 
bilingualism is connected with aspects that refer to 
the complicated and social processes, that can due to 
the tensions or confl icts which are based on linguistic 
confl icts. In the Republic of Moldova the bilingualism 
is generated by Romanian and Russian languages, 
which compete for a long time and this competition 
represents permanent focus of linguistic confl icts. 
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Rezumat. Bilingvismul este un fenomen 
răspândit, care în perioada actuală generează un 
interes sporit din partea mai multor specialiști din 
domenii diferite, cum ar fi  lingvistica, psihologia, 
didactica, sociologia, politologia, sociolingvistica 
ș.a. Tipologia bilingvismului este foarte vastă și se 
modifi că în permanență, însă cele mai importante 
procese de ordin psihopedagogic, social-politic și 
cultural sunt legate de bilingvismul individual și 
de bilingvismul colectiv. În timp ce bilingvismul 
individual pune probleme mai mult de ordin 
pedagogic și cultural, bilingvismul colectiv are multe 
aspecte legate de anumite procese politice și sociale 
complicate, ce pot conduce la tensiuni și ciocniri, 
care au la bază confl ictul lingvistic. În Republica 
Moldova situația de bilingvism este dată de limbile 
română și rusă, care concurează timp îndelungat și 
această concurență reprezintă un focar permanent de 
confl icte lingvistice.

Cuvinte-cheie: contact lingvistic, confl ict 
lingvistic, bilingvism individual, bilingvism colectiv, 
semilingvism, diversitate lingvistică, multilingvism.

Bilingvismul reprezintă o formă a contactului 
dintre limbi, care se manifestă prin faptul că o per-
soană, un grup de persoane sau întreaga societate 
utilizează în mod curent două limbi, care, de regulă, 
în procesul comunicării, au funcţii diferite şi gradul 
de cunoaştere al acestora este diferit. Cei care în-
cearcă să elaboreze o tipologie a bilingvismului se 
confruntă cu problema complexității fenomenului, 
care se regăsește în „listele” tot mai vaste de varie-
tăți, cum ar fi  aceasta:

- bilingvismul vorbitorilor culţi;
- bilingvismul vorbitorilor obişnuiţi;
- bilingvismul colectiv sau de masă;
- bilingvismul superstrat germanic şi limbile ro-

manice occidentale;
- bilingvismul superstrat slav şi limba română;
- bilingvismul colectiv ofi cial;
- bilingvismul enclavelor lingvistice;
- bilingvismul individual;
- bilingvismul natural;
- bilingvismul voluntar;
- bilingvismul decretat [1]. 
Cei care studiază fenomenul vor completa 

această listă cu noi și noi forme și denumiri, în func-
ție de aspectul studiat și de situația concretă.

Bilingvismul, în linii mari, se manifestă mai 
pregnant pe două planuri: cel individual şi cel so-
cial. Bilingvismul individual de multe ori apare în 
cad rul familiei (căsătorii mixte, contacte perma-
nente cu persoane care vorbesc o altă limbă etc.) 
sau este o alegere conștientă, generată de anumite 
necesităţi/preferinţe, când persoana respectivă achi-
ziţionează a doua limbă în mod benevol, de multe 
ori printr-o formă sau alta de învăţare. 

Se poate observa că bilingvismul individual/
benevol/ pragmatic/ este cel care stimulează prog-
resul, pune în funcţiune capacităţile intelectuale şi 
contribuie la dezvoltarea spirituală şi culturală a 
persoanei. Şi asta, în primul rând, pentru că învă-
ţarea (conştientă) limbilor cere nu doar efort, ci şi 
capacităţi, înclinaţii, talent, dorinţă, calităţi pe care 
nu toţi oamenii le posedă în aceeaşi măsură: unul 
învaţă limbile mai uşor, din zbor, altul – cu multă 
difi cultate. Persoanele care ştiu două sau mai multe 
limbi, la nivel de performanţă, nu doar ca o compe-
tenţă elementară, au fost întotdeauna înalt apreciate, 
cunoaşterea limbilor numărându-se printre calităţile 
intelectuale cele mai căutate.  

Bilingvismul este forma primară şi cea mai 
răspândită a contactului lingvistic şi este generat 
de esenţa dialogală a comunicării, care presupune 
existenţa emiţătorului şi a receptorului, când aceş-
tia pot fi  vorbitori de limbi diferite. În orice grup 
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ne-monolingv dialogul, comunicarea foarte rar de-
păşeşte numărul de două limbi, care, de exemplu, 
în familiile mixte, sunt cele două limbi native ale 
părinţilor, limba mamei şi limba tatălui. Acest mo-
del bilingv se răspândeşte şi asupra grupurilor mai 
mari, în care, oricâte limbi ar fi  vorbite de membrii 
grupului, comunicarea, în general, se desfăşoară 
în nu mai mult de două limbi. Iar în plan social, o 
comunitate devine bilingvă datorită existenţei mai 
multor indivizi ce posedă două limbi.

Anume bilingvismul individual a atras iniţial 
atenţia specialiştilor, care au examinat modul în 
care un individ utilizează două sisteme lingvistice 
diferite, astfel că primele şi, de fapt, cele mai mul-
te defi niţii se referă la bilingvismul individual. De 
exemplu, Bloomfeld, încă prin 1935, defi nea bi-
lingvismul ca posedare de către o persoană a com-
petenţelor de vorbitor nativ în două limbi, aceasta 
presupunând cunoaşterea perfectă a fi ecărui idiom; 
or ideea că bilingv este doar acela care posedă în 
egală măsură două limbi nu totdeauna este confi r-
mată de realitate. De cele mai multe ori, vorbind 
despre bilingvism, cercetătorii invocă gradul de 
cunoaştere a limbii a doua, nematerne (schematic, 
cele două limbi sunt prezentate ca L1 – limba ma-
ternă, L2 – limba străină/nematernă). Felul în care 
o persoană achiziționează o limbă străină și pune în 
aplicare competențele sale, performanțele obținute 
de bilingvi, vârsta de la care copiii pot începe să 
învețe limbile străine etc. etc. sunt probleme care 
se afl ă de mult timp în atenția mai multor specialiști 
din diverse domenii, cum ar fi  lingvistica, psiholo-
gia, sociologia, pedagogia, neurologia ș.a. [A se ve-
dea 2 ș.a.] Din perspectiva modului de manifestare 
a competențelor lingvistice, bilingvismul individual 
capătă cele mai diverse denumiri și caracteristici, cu 
semnifi cații adeseori disjunctive, printre care ates-
tăm: bilingvism echilibrat, bilingvism dominant, 
bilingvism precoce, bilingvism tardiv, bilingvism 
simultan, bilingvism consecutiv (cu variante de ti-
pul bilingvism precoce simultan, bilingvism precoce 
consecutiv ș.a.), bilingvism al adolescenților, biling-
vism al adulților etc.

Multitudinea situațiilor în care vorbitorii recurg 
la două limbi, felul în care se descurcă cu fi ecare 
din ele, particularitățile de gândire, de exprimare, de 
percepție, de cultură etc., pe care le etalează biling-
vii și multe alte aspecte, legate de contactul dintre 
limbi la nivel individual, au generat numeroase cli-
șee, speculații și idei preconcepute, numite de unii 
specialiști „mituri despre bilingvism”. Califi cativul 
de „mit” are în vedere faptul că asemenea aserțiuni 
sunt false, și asta pentru că există destul de multe 

prejudecăți în ceea ce privește percepția bilingvis-
mului și a efectelor sale. 

Un reputat specialist în materie, François Gros-
jean, afi rmă că în legătură cu bilingvismul au apă-
rut numeroase mituri, cum ar fi  că bilingvii vorbesc 
fără accent cele două limbi, că limbile sunt învăța-
te doar în copilărie, că toți bilingvii sunt în mod 
obligatoriu biculturali ș.a. [3]. În ceea ce privește 
aspectele psihopedagogice, ce se referă la învăța-
rea limbilor  și la condițiile în care se obțin compe-
tențele de comunicare în două limbi, de asemenea, 
există numeroase cercetări, dar și o vastă „mitolo-
gie”, care reiese din practicile individuale și din 
percepția personală a celor care s-au confruntat 
cu această problemă. Printre părerile mai mult 
sau mai puțin răspândite sunt cele că bilingvismul 
echilibrat poate fi  achiziționat doar în copilărie, că 
cei care sunt bilingvi din copilărie vor fi  mai târziu 
traducători foarte buni; că o limbă străină poate fi  
învățată doar după ce copilul și-a însușit în totali-
tate limba maternă sau că bilingvismul este o ex-
cepție, regula fi ind monolingvismul ș.a.[4].  

În condițiile actuale, când mobilitatea populației 
este deosebit de activă în toate țările, problema în-
vățării/predării limbilor a devenit o preocupare con-
stantă a Consiliului Europei, dar și a altor organisme 
internaționale, interesate de comunicarea efi cientă 
și de înlăturarea barierelor lingvistice prin învățarea 
limbilor. Conform standardelor promovate de CE, 
gradul de cunoaștere a limbilor poate fi  diferit și se 
poate încadra în unul din nivelurile comune de refe-
rință, și anume:

- A1: Nivelul introductiv sau de descoperire 
(Niveau introductif ou découverte; Breakthrough) 

- A2: Nivelul intermediar sau de supravieţuire 
(Niveau intermédiaire ou de survie ; Waystage) 

- B1: Nivelul-prag (Niveau seuil; Threshold) 
- B2: Nivelul avansat sau utilizator independent 

(Niveau avancé ou utilisateur indépendant; Vantage) 
- C1: Nivelul autonom (Niveau autonome; 

Effective Operational Profi ciency) 
- C2: Nivelul de măiestrie sau perfecţiune 

(Maîtrise; Mastery) [5, p.30].
Bineînțeles că aplicarea acestei grile de cunoaș-

tere are loc în cazul în care persoanele ori învață 
limbile printr-o formă de școlarizare, ori sunt intere-
sate să obțină un certifi cat de competențe lingvistice 
în anumite limbi. Uniunea Europeană promovează 
și susține învățarea limbilor străine, exprimând de-
zideratul ca fi ecare cetățean să cunoască, în afară de 
limba maternă, cel puțin încă două limbi. Aceasta ar 
contribui la o mai bună înțelegere și conlucrare între 
oameni și între comunități, dar și la instaurarea unui 
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nivel mai mare al toleranței față de limba și cultura 
celuilalt.

Bilingvismul colectiv sau social, care cuprinde 
parţial sau total o anumită comunitate, este de cele 
mai multe ori impus, fi ind rezultatul unor contacte 
economice sau de altă natură, al unor acţiuni poli-
tice, promovate de structurile statale. Exemple cla-
sice în acest sens reprezintă politicile lingvistice ale 
ţărilor metropole în teritoriile colonizate, unde era 
impusă limba colonizatorilor, ca limbă a autorită-
ţilor, cu funcţii mai largi şi cu un prestigiu social-
economic mai înalt decât al limbilor băştinaşe. Un 
astfel de bilingvism impus este și cel din Republica 
Moldova, unde limba rusă a fost intens promovată 
de către autoritățile țariste după anexarea Basarabi-
ei în 1812, precum și în perioada sovietică, atunci 
când rusa avea un statut privilegiat în toate republi-
cile fostei URSS.

Bilingvismul social este cu precădere consecin-
ţa contactului dintre limbi la nivelul colectivității, 
când oamenii deprind o altă limbă selectiv, ghidați 
doar de necesitățile curente de comunicare, și își în-
sușesc anumite structuri lexicale și gramaticale în 
mod intuitiv, de la vorbitorii nativi cu care vin în 
contact. De cele mai multe ori, în asemenea situa-
ții, are loc însușirea nesistematizată, haotică a limbii 
dominante, din motivul că aceasta este promovată de 
autorități și are un prestigiu mai mare. Un astfel de 
contact lingvistic generează și cele mai multe prob-
leme de exprimare, atât în limba maternă, cât și în 
limba străină, deoarece preluarea stihinică a unor for-
me din limba străină se face prin corelarea acestora 
cu sistemul propriei limbi și din perspectiva acesteia, 
ajungându-se la forme de exprimare hibride, proveni-
te din amestecul celor două idiomuri. În felul acesta a 
apărut fenomenul numit de mulți autori semilingvism, 
ceea ce este „incapacitatea individului de a vorbi clar, 
coerent și elaborat în vreuna dintre limbi, înapoierea 
culturală și depersonalizarea sa” [6].

 Anume acest bilingvism necontrolat modifi că 
confi gurația limbii vorbite, în cazul nostru a româ-
nei infl uențate de rusă, în care apar numeroase aba-
teri de la normele limbii literare. Printre acestea se 
atestă cel mai des: împrumuturile nejustifi cate, de 
tipul picenie (biscuit), davlenie (tensiune arterială), 
culioc (pungă de plastic), malină (zmeură), bancă 
(borcan), coftă (bluză); calchieri ca necătând, cu 
sărbătoarea!, nu se primește; devieri la utilizarea 
prepozițiilor: a plecat la Italia, locuiește sub Odesa, 
este îndrăgostit în muzică; accentuarea incorectă și 
pronunția infl uențată de fonetismul limbii ruse: dip-
lómă, țelevízor, dólar; expresii traduse mot-à-mot: 
au jucat nunta, a dat cu fața-n glod, anul școlar e 

pe  nas; forme argotice: karoce, prikol, tusofkă, pa-
țan etc. În unele zone cu vorbitori de română, cum 
ar fi  Transnistria sau regiunea Odesa, fenomenul ia 
proporții catastrofale, reprezentând o formă avan-
sată de asimilare lingvistică [7, p.68-69]. Despre 
degradarea limbii române vorbite în condițiile bi-
lingvismului social s-au scris nenumărate articole 
[a se vedea, de exemplu, 8 ș.a. ] și această degradare 
este una dintre cauzele nemulțumirii față de un ase-
menea tip de bilingvism, care îi afectează doar pe 
băștinași, pe când vorbitorii de limbă rusă rămân, în 
mare parte, monolingvi. Situația când rusofonii nu 
vorbesc limbile țărilor/republicilor în care locuiesc 
este una generalizată în spațiul ex-sovietic și acest 
lucru generează tensiuni permanente în societate. 
În Lituania, spre exemplu, lucrurile arată astfel: „În 
timpul perioadei sovietice, limba lituaniană a fost, 
puțin câte puțin, înlocuită de limba rusă. Rusifi carea 
a fost și mai dură decât în timpul perioadei de gu-
vernare a  țarilor ruși. A fost promovată o politică de 
bilingvism, în care era stipulată doar obligativitatea 
pentru lituanieni de a învăța limba rusă, în timp ce 
rușii nu-și băteau capul să învețe limba lituaniană… 
Cunoașterea limbii ruse devenise o necesitate soci-
ală, și, pe la sfârșitul anilor 1980, erau deja în jur de 
90% de tineri lituanieni, cu vârste cuprinse între 16 
și 25 de ani, care vorbeau fl uent rusa. Acest „biling-
vism” a condus la degradarea foneticii, morfologiei, 
sintaxei și, mai cu seamă, a vocabularului lituanian” 
[9].

Acest „dezechilibru lingvistic” conduce, de 
regulă, la situațiile de confl ict lingvistic, deoare-
ce fi ecare parte luptă pentru supremația propriei 
limbi și pentru utilizarea acesteia în toate sferele 
vieții sociale. Astfel, „conceptul de confl ict ling-
vistic ar putea fi  aplicat de fi ecare dată, când două 
grupuri diferențiate din punct de vedere lingvistic 
coabitează în cadrul aceleiași organizări statale, iar 
unul din cele două grupuri are față de celălalt avan-
taje legale sau de facto” [10, p. 66]. Avantajele sunt 
pentru limba dominantă, care capătă o răspândire 
mai mare și o utilizare mai largă în toate sferele vie-
ții sociale, precum și un statut juridic preferențial, 
iar limba dominată are răspândire mai redusă și mai 
puține drepturi. 

Confl ictul lingvistic poate fi  unul latent sau poa-
te izbucni cu putere în anumite condiții, cum au fost 
cele din perioada destrămării imperiului sovietic. În 
fosta URSS limba rusă era dominantă, ea avea toate 
funcțiile limbii de stat, înlocuind limbile celorlalte 
popoare în cele mai multe domenii ale vieții sociale, 
de exemplu, în instituțiile statului, în administrație, 
în știință, în învățământ ș.a. 
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Or, situația limbii ruse după 1989 s-a schim-
bat. Cu toate că în societatea noastră, în Republica 
Moldova, se vorbește destul de mult în limba rusă, 
aceasta nu mai are privilegiul de a fi  limbă domi-
nantă, ca în perioada URSS, deși vorbitorii de lim-
bă rusă fac periodic tentative de a-i reda statutul de 
limbă ofi cială, pentru a putea rămâne în continuare 
monolingvi. Încă din 1989 până în prezent, fap-
tul că mulți rusofoni nu cunosc și nu utilizează în 
comunicare limba de stat este un motiv de disen-
siuni, care degenerează, din când în când, în decla-
rații dure din ambele părți și în diverse provocări 
cu tentă politică. Mulți rusofoni – fi e că nu vor, nu 
pot, nu sunt obligați, nu sunt motivați, nu sunt inte-
resați etc. să învețe și să utilizeze limba română – 
încearcă   să recapete statutul de limbă dominantă 
pentru rusă, invocând drepturile omului, legislația 
lingvistică (învechită și anacronică, dar în favoarea 
limbii ruse), precum și faptul că ar avea loc o dis-
criminare pe criterii lingvistice, atunci când pentru 
angajarea în anumite funcții se cere cunoașterea 
limbii de stat. Însă mulți vorbitori de rusă, inclusiv 
majoritatea studenților, consideră că învățarea și cu-
noașterea limbii române este un avantaj pentru ei și 
o posibilitate reală de a se încadra în societate.

Autoritățile fac pași concreți, meniți să-i susți-
nă pe cei care vor să învețe limba română în cadrul 
unor cursuri pentru diverse categorii de specialiști 
din domeniul economiei naționale. Într-o informație 
de ultimă oră se arată că „benefi ciarii cursurilor de 
limbă română spun că au nevoie de aceste cunoștin-
țe pentru a se descurca mai bine la școală și pentru 
a se înțelege mai ușor cu vorbitorii de română. Din 
1 septembrie, vor studia româna și profesorii alo-
lingvi din toate raioanele țării. La moment au fost 
depuse peste 2000 de cereri”[11]. 

Integrarea în societate, în câmpul muncii prin în-
vățarea limbii de stat este acceptată mai mult de per-
soanele cu studii superioare și de specialiști cu studii 
medii, care vor să-și mențină locul de muncă. Pe de 
altă parte, există mulți rusofoni, în special din Gă-
găuzia, orientați spre piața de muncă din Rusia, iar 
pentru aceștia limba română nu mai prezintă interes 
și învățarea acesteia este considerată ca o povară în 
plus, chiar și în școală. Ideea că înăsprirea condițiilor 
de susținere a examenelor de BAC îi va determina 
pe toți elevii rusofoni să învețe mai cu sârg limba ro-
mână în unele cazuri poate să rămână doar la nivel 
de prezumpție. În ultimul timp, mai multe familii de 
rusofoni își transferă copiii la școlile din Transnistria, 
unde, în opinia lor, este mai ușor de învățat, iar cu 
studiile de acolo vor avea mai lesne acces în Rusia. 
De exemplu, în satul Beșalma din UTA Găgăuzia, la 

începutul anului școlar 2014-2015 circa 60 la sută 
din absolvenții claselor a IX-a nu s-au mai înscris la 
liceu, ci au plecat să-și continue studiile în regiunea 
transnistreană sau în Rusia [12]. 

 Astfel, pentru rusofoni se profi lează o situație 
cu mai multe variante, legate de studierea/cunoaște-
rea limbii române. 

O tendință pozitivă este cea de a studia limba 
română în cadrul cursurilor și al altor forme de ca-
lifi care și școlarizare, aceasta fi ind o opțiune conști-
entă, în special a persoanelor califi cate, cu un nivel 
bun de studii. Există și școli, licee rusești, mai cu 
seamă în mediul urban, în capitală, în care limba 
română este predată la un nivel înalt, iar majoritatea 
absolvenților acestor școli se pot integra în societa-
te, pot accede la studii superioare în limba română. 
Mulți profesori și alți specialiști menționează o anu-
mită creștere a interesului pentru învățarea limbii 
române. Iată opinia unei profesoare de română de 
la un liceu cu predare în limba rusă din Chișinău: 
„Dacă după ce am terminat studiile la universitate 
auzeam în repetate rânduri fi e în clasă, fi e în stra-
dă vorbe dureroase, chiar ofensatoare de genul „На 
фига мне ваш цэранский язык? (De ce am nevoie 
de limba voastră țărănească?, n.red.)”, acum există 
un interes în rândul părinților și elevilor de a învăța 
limba română, care trebuie menținut neapărat” [13].

Altă tendință, situată la polul opus, este cea de 
abandon și de neglijare a limbii de stat în urma ori-
entării spre școlile și spre piața muncii din Rusia. 
Este vorba de opțiunea persoanelor preponderent 
tinere sau a familiilor acestora. Intensifi carea pro-
ceselor migraționiste, precum și un anumit tip de 
propagandă politică ar putea amplifi ca acest proces, 
în special în comunitățile cu populație preponderent 
rusofonă, cum sunt cele din UTA Găgăuzia. 

În sfârșit, există un număr destul de mare de 
persoane în vârstă, vorbitoare de rusă, care, deși 
au trăit toată viața lor în Republica Moldova, nu 
au învățat limba română și nici nu o vor învăța, 
pentru că ori sunt pensionari, ori au trecut deja de 
apogeul carierei lor profesionale, ori pentru că lu-
crează în domenii în care se pot descurca fără cu-
noașterea limbii române, de exemplu în agricultură 
sau ca muncitori necalifi cați. Multe persoane din 
această categorie au cunoștințe  elementare de ro-
mână, însă manifestă multă reticență sau chiar ură 
față de limba română și față de tot ce este românesc, 
enclavizându-se în propria limbă și cultură. Acesta 
este grupul nostalgicilor după vremurile apuse, ori-
entați spre trecut; deși acum ei nu mai au putere de-
cizională, contingentul lor poate infl uența evoluția 
unor anumite situații, în special în campaniile elec-
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torale sau la referendumuri, când diverse forțe poli-
tice pedalează anume pe  elementele nostalgice și pe 
dorința unora de a rămâne doar în spațiul rusofon.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că 
situația de bilingvism din Republica Moldova este 
determinată nu doar de vorbitorii nativi ai limbilor 
română și rusă, adică de moldoveni și de ruși, ci și 
de reprezentanții altor etnii, în special, ucrainenii, 
găgăuzii și bulgarii, care în mare parte își abando-
nează propriile limbi materne și adoptă limba rusă. 
De aceea, în Republica Moldova, limbile care con-
tează în comunicarea instituțională, la nivelul so-
cietății, în ansamblu, sunt româna și rusa, celelalte 
limbi, minoritare, au o pondere comunicativă redu-
să și reprezintă doar forme de manifestare a culturii 
spirituale a etniilor respective. Statul susține prin di-
verse mijloace dezvoltarea și promovarea limbilor 
minoritare, ca valori spirituale ale întregii societăți. 
Anume acest aspect este accentuat de documentele 
de politici lingvistice europene, care acordă atenție 
și susținere limbilor minoritare, celor cu puțini vor-
bitori sau pe cale de dispariție.   

 Astfel, conform „Cartei Europene a limbilor 
regionale sau minoritare”, prin expresia limbi regio-
nale sau minoritare se înțeleg limbile:

i. folosite în mod tradițional într-o anumită zonă 
a unui stat de către cetățenii acelui stat, care con-
stituie un grup numeric inferior restului populației 
statului; și 

ii. diferite de limba (-ile) ofi cială a (ale) acelui 
stat; ea nu include nici dialectele limbii (-ilor) ofi -
ciale a (ale) statului, nici limbile migranților [14].

În prezent, în Republica Moldova statutul de 
limbi minoritare îl au 8 limbi: bulgară, găgăuză, 
germană, idiș, poloneză, romani, rusă, ucraineană. 

Situația de bilingvism român-rus și rus-român, 
este determinată și de faptul că limba rusă, în vir-
tutea tradițiilor moștenite de pe timpul sovietic, are 
încă un rol destul de important în societate. Sta-
tutul ei, ca limbă de comunicare interetnică, este 
stipulat de legislația în vigoare și este susținut cu 
multă tenacitate de minoritățile naționale, în spe-
cial de găgăuzi, ucraineni, bulgari, care utilizează 
limba rusă în toate domeniile vieții sociale, aceas-
ta, de fapt, înlocuindu-le propriile limbi naționale. 
Conform Legii cu privire la funcţionarea limbilor 
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (1989), 
care deși anacronică, rămâne până acuma în vigoa-
re, limba rusă se utilizează pe teritoriul republicii 
în paralel cu limba de stat în calitate de limbă de 
comunicare între naţiuni. Dacă ar fi  să evaluăm rata 
bilingvismului rus-național, am putea constata că 
aceasta este destul de mare și că ponderea limbii 

ruse este, în unele regiuni/comunități una semni-
fi cativă. Moldova, spun observatorii, este singurul 
stat ex-sovietic în care minorităţile etnice, numite 
de altfel impropriu neruse, adică ucrainenii, găgău-
zii, bulgarii, evreii, parţial romii – sunt supuse unui 
proces de rusifi care prin menţinerea învăţământului 
public pentru acestea doar în limba rusă. Sub aspect 
lingvistic, ucrainenii, găgăuzii şi bulgarii au fost şi 
rămân un fel de anexă a comunităţii etnice ruseşti, 
mai cred analiştii [15].  

Uniunea Europeană susține diversitatea lingvis-
tică și culturală prin mai multe proiecte, care sunt 
promovate și în Republica Moldova. Unul dintre 
acestea este Language Rich Europe (Bogăția ling-
vistică a Europei), care își propune să elaboreze 
strategii prin a căror aplicare diversitatea să nu de-
vină o povară, un impediment în cooperarea și co-
laborarea dintre oameni, ci din contra, să contribuie 
la îmbogățirea spirituală și la îmbunătățirea vieții.

Obiectivele generale ale proiectului Language 
Rich Europe. Tendințe în politicile și practicile mul-
tilingvismului în Europa sunt:

- facilitarea schimbului de bune practici în pro-
movarea dialogului intercultural şi incluziunii soci-
ale prin intermediul predării şi învăţării limbilor;

- promovarea cooperării europene în elaborarea 
politicilor şi practicilor lingvistice dintr-o serie de 
sectoare educaţionale şi din societate pe ansamblu;

- ridicarea gradului de conştientizare în ce pri-
veşte recomandările UE şi Consiliului Europei de 
promovare a învăţării limbilor şi diversităţii lingvis-
tice în Europa [16, p.6].

Diversitatea lingvistică trebuie bine monito-
rizată, este necesar ca europenii să înțeleagă și să 
accepte diversitatea, să învețe a fi  toleranți, pentru 
a găsi punți de înțelegere în orice situație. Uniunea 
Europeană, Consiliul Europei și alte organisme in-
ternaționale acordă o mare atenție acestor proble-
me, deoarece practica demonstrează că, de cele mai 
multe ori, tentativele de instaurare a supremației 
unui grup, a unei comunități etnice, a unei țări etc. 
sunt însoțite sau precedate de confl icte lingvistice, 
de încercarea de a instaura supremația unor anumite 
limbi în detrimentul altora. 

Actualmente se desfășoară un proces difi cil de 
amenajare lingvistică, în special în țările postsovie-
tice, în care supremația limbii ruse, în detrimentul 
limbilor naționale, are rădăcini adânci și lucru-
rile se schimbă cu greu, iar focarele de confl icte 
politico-lingvistice mocnesc întotdeauna și izbuc-
nesc cu regularitate. 

În funcție de evoluția situației, discursul ofi ci-
alităților europene în privința limbilor este ajustat și 

25 de ani de la adoptarea legislației lingvistice
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modifi cat, pentru a refl ecta cât mai corect procesele 
care au loc. Una dintre ultimele ajustări se referă la 
conceptul de multilingvism, promovat sub aspectul 
diversității lingvistice și culturale. S-a dovedit că di-
versitatea, mozaicul lingvistic și cultural este extrem 
de interesant și fascinant anume prin polifonia și va-
rietățile inedite, irepetabile ale diverselor culturi. Or, 
accentuarea permanentă a diversității, a multiling-
vismului și multiculturalismului poate conduce la 
diferite forme de izolare și enclavizare, însă în con-
dițiile de astăzi comunitățile nu mai pot trăi în izola-
re, țările și oamenii trebuie să coopereze, iar pentru 
aceasta ei trebuie să-și însușească și valorile celorlalți 
– vecini, compatrioți, colegi etc. Din aceste motive, 
multilingvismul, ca model de „fărâmițare” culturală 
și lingvistică este înlocuit de un alt concept, cel de 
plurilingvism, care presupune un alt nivel de relații 
și de cooperare între oameni cu diverse limbi și cul-
turi. Specialiștii consideră că „o societate plurilingvă 
este alcătuită din indivizi care sunt în majoritate plu-
rilingvi sau multilingvi, spre deosebire de o societate 
multilingvă care poate fi  alcătuită din indivizi mono-
lingvi, dar vorbitori de limbi diferite” [17].

Altfel spus, „prin plurilingvism se înțelege în 
mod generic folosirea mai multor limbi de către 
acelaşi individ, spre deosebire de multilingvism care 
reprezintă coexistența mai multor limbi în cadrul 
unui grup social” [18]. Declarația de la Barcelona și 
Tratatul de la Lisabona prevăd însușirea a cel puțin 
două limbi străine încă din primii ani de școală, în 
afara limbii materne, în scopul integrării europene 
și asigurării mobilității profesionale și culturale.

În prezent, în Republica Moldova, conform no-
ului Cod al Educației, „Statul garantează formarea 
și dezvoltarea competenței de comunicare în limba 
română, după caz, în limbile minorităților naționale, 
și cel puțin în două limbi de circulație internaționa-
lă, din care una este limba engleză” (Art. 11, p.2). 
Aceste prevederi reprezintă o modalitate de adaptare 
a politicilor educaționale (implicit lingvistice) la ac-
tualele cerințe și standarde ale Uniunii Europene. 

Autoritățile, dar și societatea civilă, trebuie să 
trateze cu maximă atenție și discernământ proble-
mele legate de funcționarea limbilor, avându-se 
în vedere, în primul rând, valoarea culturală și 
social-spirituală a fi ecărei limbi, astfel încât biling-
vismul și multilingvismul să servească la dezvolta-
rea și consolidarea societății, și nu la dezbinarea ei. 
În acest sens, este nevoie de un program echilibrat 
de politici lingvistice, care, deocamdată, lipsește în 
țara noastră.
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