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SETUL DE RESURSE NR. 11 

 
Scrisoare adresată Regelui privind separarea Valoniei de Flandra 
 
La 15 august 1912, renumitul avocat, politician și scriitor belgian Jules Destrée a scris o 
scrisoare regelui din acea vreme, Albert I al Belgiei, prin care apăra limba și cultura franceză din 
această țară. Destrée susține că limba și identitatea sunt strâns legate. Iată un extras din 
scrisoarea sa: 
 
„Există o dovadă mai relevantă și mai decisivă chiar decât dualitatea funciară a regatului 
Vostru, mai incontestabilă decât dovezile care pot fi aduse de pământ, peisaje, activități, 
temperamente și credințe, și aceasta este limba. (O limbă este un tezaur acumulat de-a lungul 
generațiilor de către o comunitate umană. Limba a cuprins amintirea și ecoul moravurilor, 
credințelor, durerilor acestei comunități. Limba trezește în cei care o vorbesc impresii vagi care 
provin din zilele a căror amintire nu este clară, de când erau copii și gângureau pe genunchii 
mamei și chiar din vremuri mai îndepărtate, din corespondențe cu strămoșii din timpuri 
imemoriale. Există mister în atașamentul față de o limbă, fiindcă acesta ține mai curând de 
inconștientul nostru profund decât de ființa noastră rațională. Doar când vedem astfel 
problema putem să ne gândim la milioanele sale de rădăcini subțiri care sunt înfipte în trecutul 
cel mai îndepărtat și putem înțelege caracterul sacru al unei limbi și cât de delicate și imposibil 
de soluționat numai prin procedeele inteligenței sunt problemele pe care le ridică utilizarea 
sa)”.  
 
Destrée folosește limba drept argument ultim pentru identitate atunci când, în continuare în 
scrisoarea sa, spune: „(Sunteți rege) peste două popoare. În Belgia există valoni și flamanzi; nu 
există belgieni.”  
 
Începând din anii 1920, au fost adoptate o serie de legi prin care neerlandeza și germana sunt 
recunoscute drept limbi oficiale în Belgia, pe lângă limba franceză.  
 
Sursa : Site-ul „Les Belges, leur histoire”   
 
 „Dacă ești spaniol, vorbește spaniola” 
 

 
 
În acest desen apare un slogan politic folosit în Spania în timpul dictaturii generalului Francisco 
Franco (1939-1975), alături de imaginea lui Franco însuși. Textul este următorul: 
„Dacă ești spaniol, vorbește spaniola”  
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Sloganul era folosit pentru a descuraja folosirea limbii catalane în special în Catalonia după ocuparea 
acestei regiuni de către armata lui Franco, atât în ultima parte a Războiului Civil, în 1939, cât și după 
război. Restricții privind utilizarea limbii catalane fuseseră impuse și în alte perioade din istoria 
Spaniei. 
 
Sursa: Wikimedia commons 
 
 „Limba Republicii este limba franceză”. 
„Limba Republicii este limba franceză” 
 
În 1992, guvernul francez a modificat Constituția Franței pentru a include următoarea 
formulare: „Limba Republicii este limba franceză”. Cu toate acestea, există multe limbi 
minoritare în Franța, una dintre ele fiind bretona, care este vorbită în Bretania. Limba bretonă 
este considerată un element important care marchează identitatea acestei regiuni, iar cei care 
vorbesc această limbă consideră că păstrarea ei este vitală pentru generațiile viitoare. Cu toate 
acestea, păstrarea limbii nu este bine primită de toți francezii, existând numeroase opinii 
potrivit cărora diversitatea lingvistică ar afecta negativ identitatea națiunii și ar conduce la ...  
„o balcanizare a Franței” (fostul ministru de Interne al Franței, Jean-Pierre Chevènement) 
„dislocarea identității franceze” (ziarul Le Figaro) 
 
Sursa: Jon Henley, 27.06.1999, The Guardian  
 
 


