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Prelegeri de Ziua Limbii Române

Credem în izbânda Limbii Române!

Începând cu anul 2004, când fusesem ales preşedinte al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, am fost întrebat în repetate rânduri: De ce Academia nu-şi 
reiterează poziţia în privinţa limbii române?

De ce s-o facă? întrebam la rându-mi. La ce bun să revii mereu asupra 
unui adevăr indubitabil, dacă în 1996, Adunarea Generală a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, prin declaraţia sa, a confi rmat „opinia ştiinţifi că argumen-
tată a specialiştilor fi lologi din Republică şi de peste hotare (aprobată prin 
Hotărârea Prezidiului AŞM din 9.09.1994), potrivit căreia, denumirea corectă 
a limbii de stat (ofi ciale) a Republicii Moldova este Limba Română”.

De atunci încoace, poziţia Academiei de Ştiinţe a rămas fermă şi univocă. 
În plus, în 2005 a fost lansată o iniţiativă importantă ce s-a constituit deja 
într-o tradiţie – a rosti, într-o şedinţă festivă a Adunării AŞM, prelegeri aca-
demice de Ziua Limbii Române. Personalităţi ilustre s-au perindat de-a lungul 
anilor la tribuna Academiei de Ştiinţe cu impresionante conferinţe publice. În 
2005 acesta a fost academicianul Silviu Berejan, în 2006 – membrul cores-
pondent Anatol Ciobanu, în 2007 – Doctor Honoris Causa, membru titular 
post-mortem al AŞM Grigore Vieru, în 2008 – doctor habilitat în fi lologie 
Vasile Pavel, în 2009 – Doctor Honoris Causa al AŞM Ion Ungurea-
nu, în 2010 – membrul de onoare al AŞM Adrian Păunescu, în 2011 – 
academicianul Mihai Cimpoi, în 2012 este invitat cu o prelegere poetul 
Nicolae Dabija, membrul de onoare al Academiei Române.

Toate aceste discursuri, care tălmăcesc fenomenul limbii ca pe unul 
inerent dezvoltării spirituale a unui popor, reprezintă nu doar un consistent 
material ştiinţifi c, ci şi un indispensabil suport didactic, deschizător de noi 
orizonturi educaţionale. Astfel stând lucrurile, Academia a decis tipărirea 
unui  tiraj dublu al ediţiei speciale „Akademos” pentru a-l pune la dispoziţia 
a 500 de instituţii de învăţământ şi biblioteci publice.   

Din păcate, nu reuşise să evolueze cu o prelegere în aula Academiei 
de Ziua Limbii Române academicianul Nicolae Corlăteanu, savant notoriu, 
patriarhul lingvisticii româneşti de dincoace de Prut. Iată de ce am considerat 
absolut oportun să inaugurăm această ediţie cu celebrul său „Testament”, 
care exprimă, de fapt, mesajul întregii noastre societăţi: „Cred în izbânda 
limbii române şi a neamului românesc!” 
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