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Titlul prelegerii: Inginerii identităţii moldoveneşti 

Synospis: 
 
Una din sarcinile esenţiale atribuite scriitorilor şi « intelighenţiei creatoare » din Moldova 
sovietică, de la formarea în 1928 a primei organizaţii literare în RASSM (Transnistria) pînă la 
destrămarea Uniunii sovietice în 1991, a fost crearea unor valori culturale considerate 
fundamentale pentru „naţiunea socialistă” moldovenească, în principal limba literară şi 
patrimoniul cultural. Spre deosebire de procesul de creare a majorităţii naţiunilor europene din 
secolul al XIX-lea, în Moldova sovietică elaborarea şi aplicarea proiectului naţional trebuie să 
se desfăşoare într-un răstimp mult mai scurt, pentru a recupera întîrzierea faţă de naţiunile 
(inclusiv cele sovietice) mai avansate în acest sens. Scriitorii, savanţii şi artiştii moldoveni sînt 
puşi la cîrma unei întreprinderi voluntariste de mare amploare, realizate prin intervenţia 
directă şi sub supravegherea atentă a autorităţilor republicii. Totuşi, nici în anii 1920-1930, 
nici în perioada de după cel de-al doilea război mondial, acest proiect naţional nu este unul 
unitar şi consecvent. El face obiectul unor dispute prelungite între două grupuri de intelectuali 
moldoveni : „moldovenişti” vs. „românişti”, „basarabeni” vs. „transnistreni”, „vechea” vs. 
„noua” generaţie. Către mijlocul anilor 1950, victoria provizorie a taberei intelectualilor 
„basarabeni” (de orientare latentă pro-română) duce la o „românizare” crescîndă a limbii 
literare şi a patrimoniului cultural „moldovenesc”. Această victorie nu este însă definitivă. 
După „re-stalinizarea” administraţiei Republicii moldoveneşti de la sfîrşitul anilor 1950, 
chestiunea limbii şi „moştenirii culturale” fac periodic obiectul unor noi controverse şi 
interdicţii. În timp ce autorităţile luptă cu înverşunare împotriva „românizării” limbii şi 
culturii „moldoveneşti”, un proces generalizat de rusificare cuprinde toate sferele republicii. 
Între timp, oamenii de cultură – mai ales cei „oficiali” – continuă să lucreze la educarea şi 
consolidarea unei identităţi moldoveneşti cu conţinut „sovietic”. Disonanţa între discursul-de-
faţadă şi discursul-pentru-sine al oamenilor de cultură moldoveni asupra elementelor 
constitutive ale identităţii moldoveneşti se suprapune cu o ruptură care se lărgeşte cu timpul 
între sentimentul de apartenenţă cultivat în privat de elitele culturale moldovene, care 
explodează odată cu perestroika, şi percepţia de sine a maselor de moldoveni sovietici, educaţi 
să se perceapă ca atare de către aceleaşi elite culturale.  
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