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Limbă şi

identitate în Republica Moldova
Diana-Maria Roman
... o limbă moldovenească diferită de limba română, sau chiar
numai de dialectul dacoromân, pur şi simplu nu există ;
e o himeră, creată de o anumită politică etnico-culturală
străină, fără nicio bază reală. (Coşeriu, 1996a, p. 22)
şi

Savantul lingvist onest este dator să ia atitudine faţă de acest
fals, să-i dezvăluie esenţa şi să-l combată cu ajutorul demonstraţiilor ştiinţifice. (Coşeriu, 1995, p. 52, apud Bojoga,
2016, p. 90)

Introducere
Situaţia

din actuala Republică Moldova reflectă exemplul concret pe care limba îl joacă
,,în istoria unei comunităţi, în existenţa şi în rezistenţa unui neam, în păstrarea conşti
inţei de sine a fiinţei naţionale". Numai menţinându-şi graiul, transmis din generaţie în
generaţie, în condiţii nu totdeauna fireşti şi facile, au izbutit românii moldoveni de peste
Prut să rămână „o comunitate etnică distinctă" de concetăţenii lor, aduşi în acest teritoriu ca urmare a politicii demografice a fostei Uniuni Sovietice (Avram, 1992, p. 249).
Deşi nespectaculoasă şi destul de dezorganizată, cea mai impresionantă formă a
acestei rezistenţe, caracterizată printr-o înverşunare aparent paşnică, a fost cea dusă în
anonimat de către toţi cei care au continuat să folosească, neîntrerupt, limba română
atât în vorbire, cât şi în scriere, dovedind un ataşament instinctiv „faţă de elementul cel
mai durabil al specificului naţional" , în ciuda tuturor modalităţilor prin care stăpânirea
rusă, ţaristă ori sovietică, a produs pagube limbii române din acest teritoriu de-a lungul
perioadelor de dominaţie (Avram, 1992, p. 250).
Teza existenţei unei aşa-zise „limbi moldoveneşti", diferită de limba română, a fost
lansată, din raţiuni exclusiv politice expansioniste, pentru prima dată, în perioada interbelică, în cadrul Uniunii Sovietice, ca axă fundamentală a proiectului identitar denumit
,,moldovenism", care trebuia să susţină şi să legitimeze „poporul moldovenesc" corespondent, justificând, totodată, reanexarea Basarabiei după formarea Republicii Autonome
Sovietice Socialiste Moldoveneşti (Cărăuş, 2002, apud Bojoga, 2010).
Chiar dacă, în timpul lungii ocupaţii ruseşti, din punct de vedere lingvistic, la nivel
dialectal, s-au manifestat fenomene specifice de tipul calcurilor şi al împrumuturilor din
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limba rusă, originea comună a celor două limbi, aşa-zisa "limbă moldovenească" şi
româna, este incontestabilă (King, 2002), mulţi lingvişti români, români basarabeni,
occidentali şi chiar sovietici recunoscând şi argumentând această identitate din perioada
sovietică şi până astăzi (Vintilă-Rădulescu, 1992).

Repere spaţio-temporale
Basarabia, cunoscută astăzi drept Republica Moldova, constituie teritoriul dintre Prut şi
Nistru, care, în partea nordică, ajunge până dincolo de Hotin, reprezentând „marginea
răsăriteană a spaţiului în care au locuit triburile geto-dace şi în care, mai târziu, s-a
format şi afirmat poporul român" (Scurtu, 2003, p. 19).
Deşi, încă din secolul al XVIII-lea, întreaga Moldavă istorică a fost privită de către
ruşi ca propria zonă de influenţă (Hofbauer, Roman, 1995), prima desprindere oficială
a Basarabiei a avut loc la începutul veacului al XIX-lea, când Rusia ţaristă, în urma
Războiului Ruso-Turc, a anexat acest teritoriu (Scurtu, 2003), o acţiune consfmţită prin
Tratatul de la Bucureşti din 28 mai 1812. Însă momentul anexării a reprezentat „numai
un episod din marşul rusesc" care urmărea atât cucerirea Constantinopolului, cât şi
ieşirea Rusiei spre strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi mările calde, Marea Egee şi Marea
Mediterană (Ciorănescu, 2002, p. 37; Fruntaşu, 2002; Sparionoapte, 2005).
Până în 1918, graniţa dintre Basarabia şi ceea ce a mai rămas din Moldova istorică
fusese Prutul, "de la intrarea acestuia în ţara Moldovei şi până la locul unde se întâlneşte
cu fluviul Dunărea" (Scurtu, 2003, p. 52), cu excepţia zonei lsmail, care a revenit,
alături de Cahul şi Cetatea Albă, la Moldova în 1856 (Marin et al., 2000), după încheierea Războiului Crimeii, dar care a fost reanexată de către Rusia în 1878, după un alt
război ruso-turc (Vintilă-Rădulescu, 1992).
Între secolele al XIV-lea şi al XIX-lea, teritoriul care urma să poarte numele Basarabia
nu cunoştea nicio denumire specială, fiind o componentă a Principatului Moldovei. Doar
partea sudică, constituită din Chilia şi Cetatea Albă, se numea Ţara Basarabească. Odată
cu momentul anexării din 1812, ruşii încep să utilizeze denumirea de Basarabia pentru
teritoriul ocupat (Boldur, 2014), aceasta încetăţenindu-se pentru întregul spaţiu dintre
Prut şi Nistru, în scurt timp, fiind acceptată şi de către "puterile europene" (Scurtu,
2003, p. 56).
La 27 martie/9 aprilie 1918, Basarabia revine la patria-mamă, în cadrul României Mari,
fiind pierdută însă ulterior în favoarea Uniunii Sovietice, la început, pentru scurt timp,
între anii 1940 şi 1941, şi, ulterior, din anul 1944, pentru mai multe decenii. După ultima
anexare, teritoriul este transformat în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească,
cuprinzând aproape toată fosta republică autonomă, în vreme ce partea de sud a
Basarabiei, Bucovina şi ţinutul Hertei au fost atribuite Ucrainei (Vintilă-Rădulescu,
1992). Pe fondul dezmembrării Uniunii Sovietice, Republica Moldova îşi proclamă
independenta la 27 august 1991 (Scurtu, 2003).

LIMBĂ ŞI IDENTITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Chestiunea

175

aşa-zisei „limbi moldoveneşti"

După momentul anexării din 1812 a spaţiului numit în mod curent Basarabia, oficialităţile
Imperiului Ţarist se preocupă „din ce în ce mai mult de naţionalismul de inspiraţie
grecească" ce se întinsese de-a lungul Dunării de jos. După 1820, politica culturală din
acest teritoriu se concentrează concomitent „asupra rusificării sistemului administrativ
şi a integrării progresive a zonei în structuri imperiale mai largi", prin anumite măsuri :
introducerea limbii ruse ca limbă oficială, dependenţa de Patriarhia Moscovei a Bisericii
basarabenilor şi „eliminarea dreptului cutumiar moldovean" (King, 2002, p. 25).
Utilizând inclusiv cuvântul Basarabia, şi nu Moldova (Cărăuş, 2011), intenţiile ţariş
tilor au fost, mai degrabă, de anulare a „oricărei manifestări de naţionalism" şi de
întărire, astfel, a loialităţii faţă de ţar şi imperiu, şi nu de a pretinde că moldovenii şi
vecinii din Principatele Române formau naţiuni separate (King, 2002, p. 25), nepunându-se la îndoială identitatea limbii „moldoveneşti" cu limba română, în ciuda faptului că ruşii o numeau şi „moldovenească" (Coşeriu, 1996a). De fapt, prin denumirea
de „limbă moldovenească", ţariştii desemnau, de cele mai multe ori, limba vorbită, nu
cea scrisă (Negru, 2000), iar utilizarea, în administraţia publică, a acestei sintagme, în
special după unirea Principatelor din anul 1859, ascunde dorinţa neutralizării eventualelor aspiraţii ale basarabenilor de alipire la statul românesc nou-creat (Bahnaru, 2015).
Plecând de la aceste premise, ţariştii au iniţiat o politică lingvistică de rusificare,
prin care se urmărea restrângerea treptată a folosirii instituţionale a limbii române,
aceasta fiind interzisă în administraţie, apoi în şcoală, pentru ca, la finalul secolului, să
fie interzisă chiar şi în biserică (Ştefănescu, 2016). În pofida acestei realităţi, până în
1918, generaţii întregi de copii studiază, în particular, româna, folosind manualul de
limbă română cu litere latine al lui I. Doncev (Codreanca, 2012, 2015).
Istoria „limbii moldoveneşti", ca bază a doctrinei moldovenismului, începe în secolul următor, când, în cadrul Uniunii Sovietice, la 12 octombrie 1924, este creat „capul
de pod" pentru „expansiunea ideologică-statală" a sovieticilor (Fruntaşu, 2002, pp. 146-147),
o republică autonomă aparţinătoare de Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, numită
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, ce coincidea cu regiunea
transnistreană. Teritoriul devine locul ideal pentru experimentarea unui asemenea proiect,
cu atât mai mult cu cât populaţia de acolo era „minoritară […] , analfabetă, rurală în
majoritate, pasivă din punct de vedere politic şi cultural" (Negru, 2000, p. 17).
„Mai întâi, cineva, într-un birou, a inventat o identitate naţională şi, apoi, au avut
loc nişte procese «fireşti» şi instituţionalizate, care au făcut invenţia să funcţioneze ... "
(Cărăuş, 2011, p. 31). Conştienţi de faptul că „unitatea unei culturi este dată, în mod
esenţial, de unitatea formei de expresie a acesteia" (Chivu, 2003, p. 128), identitatea
moldovenismului s-a sprijinit de la bun început atât pe interpretarea voit deformată a
istoriei românilor, cât şi pe fixarea unei false opoziţii din punct de vedere etnolingvistic
între români şi „moldoveni" (Dungaciu, 2005, apud Bojoga, 2010), făcându-se uz de
practici culturale variate, prelucrate în Europa Occidentală a sfârşitului de secol XVIII
şi a începutului secolului al XIX-lea. Îmbinarea acestora s-a realizat pe un fond nou,
specific unei culturi proletare opuse tradiţiei culturale anterioare, cea a elitelor intelectuale, considerată burgheză şi, implicit, antagonică societăţii comuniste pe cale de
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formare. În noile condiţii trasate, limba este forţată să respecte şi ea, cu stricteţe, logica
internă a acestui proiect cultural cu scopul de a deveni pe înţelesul celor simpli, deci al
muncitorilor şi al ţăranilor (Bojoga, 2010).
Se insistă tot mai mult asupra faptului că românii şi moldovenii din Basarabia şi
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească ar fi două grupuri etnonationale
complet diferite, care vorbesc limbi diferite şi care au trăsături istorice, culturale şi
biologice separate, ideea vehiculată prinzând contur atât ca "element standard în discursul sovietic" care viza problema Basarabiei, cât şi ca principală justificare în manifestarea pretenţiilor teritoriale ale Moscovei (King, 2002, p. 61).
Denumirea de "limbă moldovenească" a fost lansată din raţiuni de ordin politic,
naţionalist şi ideologic, fiind angrenaţi, în procesul de elaborare a componentelor noii
identităţi care trebuia să fie specifică exclusiv moldovenilor, savanţi sovietici "de o
probitate ştiinţifică dubioasă" (Bojoga, 2010, p. 234). Aceştia, prin invocarea unor
"argumente absolut puerile ca valoare ştiinţifică, dar bazate pe intimidarea şi ameninţarea oamenilor de cultură şi de bună-credinţă" (Ciobanu, 2009, p. 41), au depus eforturi considerabile pentru a-i da o fundamentare ştiinţifică (Vintilă-Rădulescu, 1992).
În examinarea chestiunii "aşa-zisei limbi moldoveneşti" au fost distinse două aspecte,
unul practic, celălalt teoretic, care se intersectează de foarte multe ori, justificându-se şi
sprijinindu-se reciproc. La nivel teoretic, proclamarea, în mod programatic, a caracterului
de sine stătător al „limbii moldoveneşti", cel puţin în ceea ce priveşte limba literară, în
raport cu româna, a fost realizată, în spaţiul soviectic al anilor 1930, de către L.A. Madan
şi M.V. Serghievski, argumentele invocate, chiar la început, fiind de ordin extralingvistic:
evoluţia în condiţii de izolare faţă de restul comunităţii româneşti (Vintilă-Rădulescu, 1992).
Limita superioară a vicierii adevărului istoric şi lingvistic a fost semnalată în perioada
lui N .I. Marr, care lansase teoria conform căreia limba aparţine suprastructurii, având
caracter de clasă, lucru care ar fi tăcut imposibil ca limba comunităţii socialiste din
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească să coincidă cu limba statului burghez
România. Din dorinţa de a alimenta cât mai mult teza nonidentitătii celor două limbi,
exploatându-se, implict, şi „saturarea deliberată a limbii literare moldoveneşti cu cuvinte,
sensuri şi expresii împrumutate sau calchiate din rusă şi ucraineană", în folclorul ştiin
ţific, au apărut, fără a avea o paternitate foarte clară, afirmaţii radicale de tipul celor
care ar fi susţinut ideea că "limba moldovenească" nu este nici măcar o limbă romanică,
ci una mixtă, slavo-romanică, sau chiar o limbă slavă (Vintilă-Rădulescu, 1992, p. 265).
Însă, pentru ca teza să reziste în faţa reacţiilor care ar fi putut apărea pe fondul
încercărilor de contracarare şi să fie cât mai convingătoare la nivelul maselor, consolidarea nonidentitătii trebuia să se realizeze şi din interiorul limbii. De aceea se apelează
şi la argumente lingvistice interne, care ţin, în special, de domeniile fonetic şi lexical.
Anumiţi lingvişti sovietici, R.A. Budagov şi I.V. Vărticean, au susţinut, în unele lucrări
de specialitate "ideea influentei ruse şi ucrainene asupra structurii gramaticale a «limbii»
moldoveneşti", primul înţelegând prin aceste fenomene formarea cuvintelor, adică sufixe
şi prefixe mai productive decât în română, iar ultimul afirmând inclusiv că legea conform
căreia flexiunea, considerată, în toată literatira de specialitate, ,,latura cea mai puţin
penetrabilă a structurii gramaticale" nu ar funcţiona în cazul "limbii moldoveneşti".
Perioada de după anii 1950 se caracterizează atât prin menţinerea tezei existentei unei
limbi moldoveneşti diferite de limba română, cât şi prin atenuări şi nuanţări ale ideilor
deja amintite, fără a se invoca noi argumente (Vintilă-Rădulescu, 1992, pp. 266-267).
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La nivel practic, atât momentele de început, cât şi cele din perioada imediat postbepot fi caracterizate printr-o stare de derută, sub forma manifestării "ideii marxiste
de «dezvoltare» dialectică, în spirală, pe calea unei succesive «negări a negaţiei»",
apărută odată cu fiecare nou cincinal sau chiar şi mai frecvent, eforturile concentrându-se
„asupra stabilirii normelor limbii literare, asupra căreia se putea acţiona mai uşor, şi
care merge mână în mână cu cea a alfabetului" ((Vintilă-Rădulescu, 1992, p. 263).
Analizând „istoria interpretării şi a conservării limbii literare naţionale în Moldova
Sovietică, începând cu anii douăzeci ai secolului trecut până în prezent", se constată
alternarea unor încercări care vizau crearea de „diferenţe mai mari sau mai mici faţă de
limba română vorbită în România". Acţiunile constau în "eforturi de evidenţiere, cu
intensitate diferită, a caracterului independent al limbii moldoveneşti", cât şi „de atribuire, în mod practic, a unor nuanţe orale, uzuale şi ruseşti" , limbii literare utilizate
aici, putându-se delimita şase faze (Heitmann, 2014, p. 14).
Impactul pe care trebuia să îl aibă influenţa rusească nu era unul manifestat în direcţia creării, aşa cum s-a afirmat uneori, a unei noi limbi romanice est-europene, ci, mai
degrabă, se urmărea, îndeaproape, condamnarea la dispariţie a variantei intelectuale a
limbii române aflate în uz în Basarabia (Chivu, 2003). În prima fază, derulată între anii
1924 şi 1928, separatismul lingvistic era relativ. În întâiul său an de existenţă, invocându-se faptul că "«dialectul moldovenesc» era prea sărac în posibilităţile sale de
exprimare", conducerea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti "a decis
să pună, la baza activităţii culturale comune, «limba română»" (Heitmann, 2014, p. 14).
Odată cu primul cincinal (1928-1932) se marchează „prima tentativă de rupere a
«limbii moldoveneşti» de tradiţia literară românească" (Vintilă-Rădulescu, 1992, p. 263).
Calificând limba română literară drept „o limbă a boierilor români", care, obligatoriu,
trebuia înlocuită cu „limba poporului moldovan", L.A. Madan promovează la nivel
fonetic "schimbarea bazei dialectale a limbii literare moldoveneşti, notată cu alfabet
rusesc, luând ca model graiul moldovenesc din ţinutul Orheiu", înglobat în republică,
iar la nivel lexical "înlocuirea (inclusiv a împrumuturilor româneşti din rusă) prin cuvinte
compuse create artificial din elemente «neaoşe», preconizând un vocabular ştiinţific care
trimite la încercările de popularizare din secolul al XVIII-lea a unor autori de gramatici
şi manuale" (Ţepelea, 1995, p. 31).
Tipul acesta de promovare a implicat şi "atacarea fondului neologic romanic atât de
specific limbii române literare modeme", fiind propusă substituirea elementelor acestuia
cu echivalente ruseşti sau prin calcuri, uzând de materialul lexical popular (Guţu Romalo,
1994a, p. 12). În consecinţă, încep să apară, în locul cuvintelor zise româneşti, cuvinte
,,nouă mai buni": " adunare - îngrămădire, apropiat aprochietnic , arhivă - păstrălniJî,
binefacere - ghinifăcătorii, calitativ - cumătăJâinic, cantitativ – cetimnic , cascadă apăcad, conducere – cârmî , cravată - gâtlegău, cultural – culturnic , exemplificare childuiri , exemplu - arătari, experienJă - şercare ,fabricare - fabricuiri, frigider - răşitomic,
introduceri – precuvântari , locomotivă - aburomergător, a repeta - a dă, plural multiratic etc. ; termeni ştiinţifici calchiaţi uneori din ruseşte : accent - lojiturî, acid – acrealî
lică

(acrareu), adjectiv - alăturalnic, avion - sânguriburător, barometru - aeromăsurător,
cuprins - căpitelnic, dicJionar - cuvântelnic, declinare – aplecare , ghilimele - lăbiutî,
hidrogen - aponăscător, lingvistică - limboştiinJî, manual - învăJălnic, ortografie dreaptă scrieri, oxigen - aeronăscător, nazal - nasnic, observa/ie - însemnare etc. ; cuvinte
luate direct din vocabularul rusesc : artă - iscuşnişie, autor – avtor , busolă - compas,
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cabină - budcă, centimetru – santimetru , centru - Jăntru, congres - sjezd, cutie –
corobcî , compas - Jârculi, creion - carandaş, expoziJie - vâstavcî, lucrare - zadanii,
locomotivă- paravoz, ocean – ochian , scară- maştab, Jigări -papiroasîetc." (Cotelnic,
2017, pp. 41-42).
Prin relatinizarea pe care o propune, al doilea cincinal (1933-1937) reprezintă o
revenire de scurtă durată la modelul românesc, vizându-se inclusiv alfabetul, deoarece
se constatase că, prin intermediul madanismului, se crease, într-un mod cu totul nefiresc,
un abis lingvistic între Republica Moldovenească şi Basarabia, teritoriu la care Imperiul
Sovietic încă aspira (Vintilă-Rădulescu, 1992). Însă, de data aceasta, baza nu mai era
constituită de dialect, ci de limba literară română (Heitmann, 2014).
Perioada înregistrată după reanexarea Basarabiei din 1940 se caracterizează printr-o
reluare mult mai bine pusă la punct a încercării de separare a celor două „limbi",
,,moldovenească" şi română, atât „prin menţinerea fonetismelor moldoveneşti generale",
cât şi a unui lexic în majoritate „rustic şi arhaizant" (Turculeţ, 1996, p. 164).
Următoarea perioadă, puţin mai lungă (1937-1950), al cărei început coincide atât cu
anexarea Basarabiei, cât şi cu formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
(Heitmann, 2014), este marcată de stabilirea noilor norme ale limbii moldoveneşti literare, procesul de deromânizare fiind argumentat, la acel moment, şi din punct de
vedere ideologic, prin opoziţia manifestată faţă de caracterul „burghez" al limbii
române, de către I.D. Ciobanu, cel care trasează şi principiile ortografiei cu alfabet
rusesc (Vintilă-Rădulescu, 1992).
Între anii 1950 şi 1955, în ciuda renunţării la justificarea ideologică, continuă eforturile de a îndepărta cu orice preţ limba literară din Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească de limba română, atât la nivel fonetic, prin procesul dialectizării pe baza
graiului din zona noii capitale, Chişinău, cât şi la nivel lexical, prin „ruralizare", ,,arhaicizare", ,,delatinizare" şi „dezoccidentalizare", compensate „prin slavizare, respectiv
rusificare" (Vintilă-Rădulescu, 1992, p. 264).
De-abia după 1955-1956, se constată o atenuare a exceselor din fazele anterioare,
intrându-se treptat, însă sigur şi definitiv într-o „situaţie de relativ echilibru şi normalitate" : ortografia este revizuită, dialectizarea fonetică excesivă este eliminată, elementele care fuseseră excluse anterior, considerate munteneşti sau „aporturi latine ori
latino-romanice occidentale", sunt reacceptate în lexic, în acest mod „renunţându-se la
obsesia diferenţierii cu orice preţ de norma literară românească şi chiar acceptându-se
implicit sau chiar explicit modelul acesteia" (Vintilă-Rădulescu, 1992).
La 31 august 1989, româna este considerată limbă oficială în Republica Moldova,
iar reglementările aferente, ca expresie evidentă a unei noi atitudini lingvistice a autorităţilor din Basarabia, făgăduiau atât un concret şi mult aşteptat proces de reabilitare a
limbii române în raporturile acesteia cu toate celelalte sisteme lingvistice utilizate pe
teritoriul românesc aflat dincolo de Prut, sub forma derusificării tuturor variantelor
lingvistice prin realinierea la normele românei literare unice şi a sincronizării acestora
cu nivelul atins în perioadele de separare în cadrul componentei neologice (Avram,
1992), cât şi reconsiderarea importanţei limbii române ca limbă oficială în structura
statală (Guţu Romalo, 2003).
Lupta pentru limba română în actuala Republică Moldova după 1990 a continuat în
mai multe direcţii şi pe mai multe planuri. La Chişinău, au fost publicate lucrări normative, realizându-se „unificarea normelor limbii române standard utilizate în cele două
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state independente: România şi Republica Moldova" (Turculeţ, 1996, p. 166), cu scopul de a asigura un veritabil proces de derusificare a limbii, la baza căruia trebuia să
primeze pregătirea prin şcoală a generaţiilor, complementare fiind acţiunile continue de
popularizare a normelor unitare ale limbii române literare atât în domeniul ortografiei
şi al ortoepiei, cât şi al terminologiei tehnico-ştiinţifice, de cultivare a exprimării, editarea de gazete, cărţi, manuale, difuzarea de emisiuni de radio şi televiziune, spectacole
culturale, înlocuirea firmelor şi a toponimelor neromâneşti sau numai scrise cu alfabet
rusesc etc. (Avram, 1992).
Chiar dacă, în 1994, din considerente ideologice, Constituţia stipulează că limba
vorbită pe teritoriul Republicii este "limba moldovenească", după acest moment, s-au
organizat numeroase conferinţe cu participarea unor lingvişti de pe întreg mapamondul,
care au adus argumente în favoarea inexistentei acesteia (Cărăuş, 2011).

Identitatea aşa-zisei „limbi moldoveneşti"
cu limba română - o realitate lingvistică
Receptarea teoriei existenţei „aşa-zisei limbi moldoveneşti" în afara spaţiului Uniunii
Sovietice, atât în lingvistica occidentală, cât şi în cea românească, nu pare să se fi produs mai repede de anii 1950. Dacă lingviştii occidentali au respins în unanimitate această
teorie, în România, nu putea fi posibilă o combatere deschisă a independenţei celor două
limbi din cauza condiţiilor epocii, mulţi lingvişti români fie eludând problema, fie
limitându-se la o simplă consemnare a discuţiilor purtate în Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste, fără comentarii (Vintilă-Rădulescu, 1992). Teza că idiomul romanic
folosit în actuala Republică Moldova este limba română a fost larg discutată mai ales
după 1989 (Guţu Romalo, 2003), în acest demers fiind implicaţi şi lingvişti basarabeni.
Cei care au susţinut existenta unei limbi „moldoveneşti" au confundat criteriul genealogic cu cel geografic şi istoria lingvistică cu cea politică, fiind de părere că, independent de influenta rusească internă, ,,limba moldovenească" s-ar fi rupt de română,
devenind o limbă de sine stătătoare, fenomen realizat "printr-un proces de diferenţiere
- de divergenţă pozitivă şi negativă", din cauza anexării Basarabiei de către Rusia, în
1812. Astfel, frontierea Prutului, încă din epoca ţaristă, s-ar fi transformat şi într-una
de natură lingvistică, deoarece, prin separarea politică, cele două graiuri moldoveneşti,
cel din Basarabia şi cel de la vest de Prut, ar fi ajuns să se dezvolte în direcţii diferite,
în aşa fel încât unul a devenit român, iar celălalt a rămas moldovenesc (Coşeriu, 1996a,
p. 23).
Strategia care a stat la baza elaborării aşa-zisei „limbi moldoveneşti" a fost că unităţile comparate, adică graiurile din Republica Moldova şi româna literară din România,
nu coincideau, procedeul fiind, de fapt, ilicit, incorect din punct de vedere ştiinţific,
deoarece „graiurile trebuie comparate cu unităţi de acelaşi nivel" (Coşeriu, 1995, p. 53,
apud Bojoga, 2016, p. 106). "Limba română n-a fost niciodată numită - şi nu se poate
numi - «română» sau «moldovenească», fiindcă român românesc şi moldovean moldovenesc nu sunt termeni de acelaşi rang semantic." (Coşeriu, 1996a, pp. 29-30)
S-a ajuns astfel la o forţată şi rău intenţionată sinonimizare a termenilor grai şi limbă,
promotorii moldovenismului încercând, pentru a satisface nevoia ca limba naţională

180

PATRIMONIU

ŞI

nou-elaborată să corespundă „identităţii

IMAGINAR LINGVISTIC

etnice şi tradiţiilor poporului «moldovenesc»"
1996a, p. 26), să extindă uzul terminologic respectiv şi asupra limbajului cult,
pe care îl identifică cu subdialectul moldovenesc (Rusnac, 1996).
Or, poporul aşa-zis „moldovenesc" nu era unul nou, lipsit de limbă comună şi literară, iar considerarea graiurilor de pe malurile Prutului drept româneşti s-a realizat cu
mult înainte de momentul pierderii Basarabiei (Coşeriu, 1996a). Chiar din primul
mileniu, având conştiinţa că se trag din romani, românii şi-au spus astfel, ,, român fiind
echivalentul propriu al etnonimului latin romanus ". Indiferent de zona în care se aflau,
„ toţi românii s-au simţit români şi s-au numit români" , termenii etnici implicaţi având
un radical comun, astfel că această realitate se constituie într-un argument esenţial care
le validează unitatea etnică: români, în zona de la nord de Dunăre, ,,aromâni sau aromâni, istroromâni sau rumeri şi meglenoromâni", în zona de la sud de Dunăre (Eremia,
1996, p. 228).
Din secolul al XIV-lea şi până la începutul secolului al XIX-lea, Basarabia a constituit partea nord-orientală a Principatului Moldovei, în care s-au identificat dialecte
dacoromâne de tip moldovenesc (Tagliavini, 1977). Până în 1812, limba română, folosită
de o parte şi de alta ale Prutului, se dezvoltă în cadrul unui proces unic, în direcţia
stabilită firesc de evoluţia socioistorică a comunităţii şi de condiţiile locale specifice
(Guţu Romalo, 2003), ea nedevenind limbă română după acest an ca urmare a influenţei munteneşti şi a adoptării neologismelor latine şi occidentale, cu atât mai mult cu cât
aşa-zisa Caza,nie a lui Varlaam (1643), tipărită în Moldova, este numită Carte românească
de învăţătură, adresându-se „întregii «seminţii româneşti»" (Coşeriu, 1996a, p. 25).
Înainte de 1812, la bisericile şi mănăstirile din Basarabia, au fost găsite cărţi tipărite
în ţările româneşti, unele datând chiar din secolul al XVII-lea, cum ar fi Psaltirea în
versuri a lui Dosoftei, mitropolitul Moldovei, şi şcoli româneşti care fuseseră înfiinţate
pe lângă mănăstiri şi parohii, şi chiar o şcoală „domnească", cu rol în pregătirea copiilor negustorilor şi ai boierilor din zona Chişinăului (Ciobanu, 1992).
La început, român, -ă devine, ,,în conştiinţa primilor oameni de cultură din spaţiul
carpato-dunărean", expresia obârşiei comune a tuturor celor care populau acest teritoriu,
iar unitatea idiomului vorbit genera, în adâncul conştiinţei lor, ideea unităţii acestui
popor romanic. De aceea termenul se utilizează în calitate de întreg, ca noţiune generică,
făcându-se referire, de fapt, atât la orice varietate de vorbire romanică nord-dunăreană,
deci muntenească, moldovenească, bănăţeană, oltenească, cât şi la orice varietate de
vorbire romanică sud-dunăreană, istroromână, aromână şi meglenoromână (Berejan,
2007, p. 61).
După anexarea Basarabiei în 1812, locuitorii actualei Republici Moldova sunt recunoscuţi drept români de către intelectuali ai locului : ,, ... dă posibilitatea de a cunoaşte
limba rusă celor 800 de mii de români, care locuiesc în Basarabia, aflată de mai mult
de douăzeci de ani sub stăpânirea Rusiei..." (Margela, 1827, p. 1, apud Codreanca,
2015, p. 145), această recunoaştere păstrându-se şi după un deceniu şi ceva: ,,Limba
valaho-moldovenească este limba română şi denumirea român nu este întâmplătoare.
Până la întemeierea Voievodatului Moldovenesc, locuitorii ambelor Principate erau
cunoscuţi cu numele comun români" (Ghinculov, 1840, pp. 1-2, apud Codreanca, 2012,
p. 50).
Termenul român/românesc , aplicat limbii, ,,ca denominaţie a unui standard unic",
este folosit de către autorii primelor gramatici şi ai altor materiale didactice atât în
(Coşeriu,
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Principate, cât şi în Basarabia, fiind utilizat chiar şi în titlurile publicaţiilor scriitorilor
care veneau din Basarabia în Ţară (Berejan, 2007, p. 62). Mult timp după anexarea
Basarabiei, ,,contrar prescripţiilor oficiale de a utiliza în exclusivitate" sintagma „limbă
moldovenească", în prefeţele unor cărţi de specialitate, autorii folosesc, în continuare, sintagma limba română: Şt. Margela, Gramatica rusească-românească (1827);
I. Hinculov, Schiţă asupra regulilor gramaticii moldo-valahe (1840); I. Doncev, Cursul
primitiv de limba rumână (1865) (Mătcaş, 1995, p. 125).
Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, calificativul român(esc) se încetăţeneşte
în literatura de specialitate europeană şi mondială ca „denumire generică pentru tipul
de vorbire romanică orientală" din nordul Dunării, ulterior, după unirea din 1859,
dobândind un alt sens, ,,legat de denumirea limbii naţionale a noului stat de limbă
romanică, cel de limbă de cultură (adică literară), apărută în zona cea mai de est a
masivului romanic" (Berejan, 2007, p. 62).
În schimb, adjectivul moldovenesc (ca şi adjectivul muntenesc), făcând referire la
limbă, este un cuvânt format pe teren romanic şi începe să fie folosit relativ târziu, ,,abia
de prin a doua jumătate a secolului al XIV-lea", după formarea celor două ţări româneşti
ca state separate, ca semn distinctiv pentru denumirea „locală a uneia dintre cele două
ramuri (varietăţi) ale masivului glotic romanic nord-dunărean", reflectând perimetrul
de răspândire a ramurii corespunzătoare ((Berejan, 2007, p. 63): ,,Aşadar, limba română
poate servi drept numitor comun al dialectelor valah şi moldovenesc" (Ghinculov, 1840,
pp. 1-2, apud Codreanca, 2012, p. 50).
Prin urmare, calificativul moldovenesc se poate aplica, de fapt, numai acelei varietăţi
de vorbire dacoromână care se individualizează prin anumite trăsături specifice suplimentare: ,,lipsa africatelor c şi g", ,,prezenţa africatei dz", ,,palatalizarea consoanelor
labiale p , b , v , j, ,,trecerea vocalelor atone e şi ă" în i şi î , în special în poziţie finală,
,,prezenţa unor unităţi lexicale regionale" ş.a. (Berejan, 2007, p. 26).
Or, pentru ca limba din fosta Basarabie să poată purta, chiar şi convenţional, denumirea moldovenească, ar fi fost nevoie de acceptarea în întregime a acestor particularităţi dialectale moldoveneşti, multe fiind întâlnite şi în alte zone româneşti, dar care, în
cadrul Moldovei istorice, ,,sunt preponderente", constituind „specificul glotic al regiunii", particularităţi pe care oamenii de cultură să le fi ridicat la rangul de normă literară,
ca expresie a unei „noi culturi" diferite de cea românească comună. Însă o „nouă cultură", considerată „curat «moldovenească»", care să se fi concretizat în cadrul unei „alte
limbi literare", atât separat, cât şi în perfectă antinomie cu româna, nu s-a putut constitui ((Berejan, 2007, p. 43), cu atât mai mult cu cât schimbările lingvistice nu se
produc atât de repede pentru a se putea forma, într-un timp destul de scurt, o altă limbă
literară, deci limba literară „moldovenească" (Caragiu-Marioţeanu, 1995).
Astfel, în ceea ce priveşte „limba exemplară" (Coşeriu, 1996a, 1996b), folosită în
toate sferele culturii din Republica Moldova, atât în scriere, cât şi în vorbire, aceasta
nu reflectă specificul varietăţii locale moldoveneşti a dialectului dacoromân, deoarece
la procesul ei de formare au contribuit, cum este normal, toate varietăţile regionale ale
limbii române (Berejan, 2007), iar susţinerea în continuare a denumirii de „limbă moldovenească" reprezintă expresia intenţiei „de a împiedica dezvoltarea polifuncţională
deplină a limbii române din Basarabia", dar şi de a menţine acele stări care au împiedicat dezvoltarea sa (Turculeţ, 1996, p. 169).

182

PATRIMONIU

ŞI

IMAGINAR LINGVISTIC

În schimb, vorbirea din fosta Basarabie, fără a înceta, în mod categoric, să fie o
varietate locală a limbii române comune, este, ,,istoriceşte, vorbire moldovenească",
păstrându-şi, şi la momentul actual, specificul dialectal tradiţional. Ca locuitori ai acestui teritoriu moldovean, oamenii sunt perfect îndreptăţiţi să se considere ca atare, deci
moldoveni, şi, totodată, să facă uz, în procesul vorbirii de zi cu zi, de graiul local
(Berejan, 2007, p. 77), ,,cu moliciunile şi sfătoşeniile lui, cu ritmurile lui tărăgănate şi
cu râsul-plânsul din vocabulele lui late ca o stepă" (Simion, 1995, p. 8).
Întregul în totalitatea sa nu poate, aşadar, să poarte numele niciuneia dintre denumirile varietăţilor concrete ale limbii române, fiindcă fiecare dintre acestea constituie o
componentă a întregului (Berejan, 2007). Ierarhic, limba română literară se situează pe
o treaptă superioară, ,,un idiom cu caracter universal, funcţionând în toate sferele de
activitate umană" (Corlăteanu, 1996, p. 38), deci deasupra diferenţelor de ordin dialectal (Bojoga, 2013), şi nu invers, deoarece graiul este subordonat limbii literare, fiind
o formă regională a limbii comune (Coşeriu, 2005). ,,Prin urmare, nimeni nu are dreptul (nici ştiinţific, nici juridic, nici moral) să atribuie limbii oficiale de cultură, folosită
în republică, o denumire neadecvată conţinutului său impropriu prin însăşi definiţia sa."
(Berejan, 2007, p. 28)
În domeniul lingvisticii, de aproximativ două secole s-au instituit câteva criterii,
genealogic, tipologic şi areal, pe care specialiştii le aplică în momentul în care caracterizează o anumită limbă, punctele de vedere ale romaniştilor bazându-se întru totul pe
adevărul ştiinţific (Bojoga, 2013), nu pe alte tipuri de argumente, aşa cum procedaseră
sovieticii în încercările lor de a convinge că limba moldovenească este o limbă distinctă
de româna vorbită în actuala Românie.
Analizată din punct de vedere genealogic, limba de pe teritoriul dintre Prut şi Nistru
şi chiar de dincolo de Nistru ţine de dialectul dacoromân, poziţia ocupată de acesta în
cadrul limbii istorice române reprezentând rezultatul unor „procese de divergenţă şi
convergenţă" atât anterioare, cât şi ulterioare despărţirii dialectelor şi al influenţelor
exercitate asupra acestuia, în mod special, după delimitarea sa de celelalte trei (Coşeriu,
1996a, p. 21).
Genealogic, dacoromâna, în opoziţie cu restul dialectelor, caracterizate ca fiind „mult
mai conservatoare şi mai puţin «dezvoltate»", este şi cea „care păstrează cele mai multe
elemente latine nespecifice şi specifice", şi dialectul cel mai avansat la nivelurile fonetic şi gramatical (de exemplu, privitor la formarea cuvintelor şi la dezvoltarea sistemului verbal). Tipologic, toate dialectele româneşti urmează acelaşi tip lingvistic. Cu toate
acestea, dacoromâna a dezvoltat, în interiorul acestui tip romanic general, un subtip
care se caracterizează prin „hipertrofia determinării", mai ales în cazul grupului nominal (Coşeriu, 2005).
Din punct de vedere areal, dialectul dacoromân se caracterizează : la nivelul vocabularului, prin existenţa influenţei maghiare, pătrunsă chiar în vocabularul de bază, atât
în graiuri, cât şi în limba comună (,, chip , fel, gând neam , oraş, seamă, a bănui, a
cheltui etc."), dar fără să fie semnalată într-o altă arie lingvistică; ,,prin faptul că a
dezvoltat o limbă comună şi literară supradialectală", la nivelul acesteia, individualizându-se „prin influenţa latină clasică şi neolatină occidentală" pe care a asimilat-o, atât
prin adoptarea pasivă a elementelor latineşti şi occidentale „în cadrul limbajelor tehnice
şi ştiinţifice", cât şi prin adaptarea acestora la sistemul limbii române, prin „dezvoltarea de virtualităţi ale acestei limbi, creaţie sistematică stimulată doar de influenţa
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occidentală (aşa, de exemplu, în domeniul verbelor, avem astăzi, în «familia» lui a duce
pe lângă a aduce , şi a conduce a introduce a produce a reduce a traduce etc. , în
«familia» lui a pune , pe lângă a apune a supune , şi a depune a impune a opune a
propune etc.)" (Coşeriu, 1996a, p. 22).
Specificul dacoromânei în opoziţie cu celelalte dialecte româneşti devine caracteristic şi pentru graiul românesc vorbit în cele două teritorii estice, Basarabia şi Transnistria,
neconstituindu-se, de fapt, aici nicio limbă, alta decât limba română, niciun alt dialect
al limbii române, la nivelul celor patru dialecte istorice, niciun grai de sine stătător în
interiorul dialectului dacoromân, care ar avea trăsături specifice, cum sunt, de exemplu,
graiurile bănăţean şi maramureşean, şi nici măcar un grai autonom în cadrul subdialectului moldovenesc (Coşeriu, 1996a).
În fapt, vorbirea locuitorilor din teritoriul aflat în stânga Prutului aparţine aceluiaşi
sistem de graiuri şi subgraiuri constatat în partea dreaptă a Prutului, iar aceasta nu ţine
exclusiv de subdialectul moldovenesc : ,,partea de nord şi centru ţine de aşa-zisul grai
moldovenesc, care, după cum ştim, ajunge până în Ardeal şi până în Maramureş, şi
partea de sud (la sud de Cahul, adică în Ismail şi în Cetatea Albă), care ţine de graiul
muntean, cu fonetica graiului muntean" şi cu particularităţile sale lexicale. Singura
deosebire care poate fi constatată este că, în Basarabia, limitele între graiurile moldovenesc şi muntenesc apar ceva mai la sud decât în dreapta Prutului. În realitate, nicio
izoglosă esenţială nu corespunde liniei Prutului, deci niciuna nu are traiectoria nord-sud,
toate orientându-se de la vest la est (Coşeriu, 1996b, p. 211; Coşeriu, 1996a).
În toate cazurile în care fosta Basarabie constituie o zonă lingvistică continuă, aceasta
depăşeşte, cu mult, graniţele respectivului teritoriu, cuprinzând o mare parte din spaţiul
lingvistic românesc, iar formele caracteristice acestuia coincid cu cele din limba comună
şi literară, anulându-se, deci, premisele imaginate de către adepţii sau de către „constructorii" moldovenismului, care susţineau că limba nou-creată trebuia să fie „strict
autohtonă" şi „exclusivă" (Coşeriu, 1996a, p. 26), şi validându-se, totodată, afirmaţiile
dialectologilor cu privire la lipsa de coincidenţă a frontierelor provinciilor istorice ale
României cu cele ale diferitelor particularităţi de la nivelurile fonetic, morfologic sau
lexical din limba română. Cum s-a remarcat, trasarea unor astfel de graniţe a avut ca
scop, mai degrabă, servirea unor interese pur politice, fiind evidentă absenţa unei convergenţe cu aspectul lingvistic specific perimetrului românesc (Pop, 1941).
Chiar în punctele cu grai moldovenesc situate mult înspre zona de est a Republicii
Moldova pot fi recunoscute „caractere generale ale vorbirii româneşti" din ariile de est
şi de nord ale dacoromânei. Mai mult, în anumite situaţii apar chiar trăsături din zona
Transilvaniei şi a Crişanei: ,,conjunctivul cu şi, dentalele palatale t ', d ', provenite din
k', g ' (înt 'ină < închină) etc.", fapte de limbă care pot fi explicate atât prin transhumanţă,
cât şi prin migraţie de populaţie din Transilvania până în zone îndepărtate, dincolo de
Prut şi Nistru (Brâncuş, 1996, p. 47).
Acele forme care sunt, în acelaşi timp, generale, cuprinzând toată Basarabia, şi
specifice, având Prutul drept limită, pot fi constatate foarte rar şi numai în cadrul vocabularului. De exemplu, pleşcat „chel", care apare şi în Bucovina şi pentru care, în zona
de sud, este utilizat chel , e „aproape specific şi aproape general". Generale, dar nu întru
totul specifice sunt lănţuh - lănţug „lanţ", înregistrat şi în Bucovina de Nord, şi baistruc
„copil din flori", înregistrat şi în Bucovina, şi într-un punct din Moldova din dreapta
Prutului. Nefiind generale, dar putând fi considerate specifice, sunt grieri „creieri" şi
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iar atât specifice, cât

şi

generale sunt numai sobor

„catedrală" şi

sărnice „chibrituri". În ciuda faptului că toate aceste forme pot fi, simultan, generale şi

specifice, ele "n-ar putea asigura autonomia graiului basarabean : cu câteva cleioance
cu câteva sărnice şi cu câţiva baistruci nu se face o limbă!" (Coşeriu, 1996a, p. 24).
Tipologic, aşa-zisul grai „basarabean" ,,ţine de tipul lingvistic romanic în realizarea
românească a acestuia (având aceleaşi preferinţe în cadrul acestui tip) şi de subtipul
dacoromân", caracterizat prin aceeaşi „hipertrofie a determinării" şi cu manifestarea
aceloraşi „tendinţe": ,,multe forme «înaintate» în acest sens (ca uniia , alJiia, aicea
atuncea , sau chiar aşă-ia, acolo-ia aista-ia) sunt caracteristice şi pentru graiul popular
şi regional din Basarabia". Din punct de vedere „areal", graiul „basarabean" apare
integrat în aria dacoromână, putându-se delimita acelaşi inventar de trăsături specifice,
inclusiv "influenţa maghiară şi rolul în constituirea limbii comune (la a cărei dezvoltare
şi fixare au contribuit. .. ) ", acesta nefiind atras, chiar sub influenţele străine manifestate,
,,în altă arie ori subarie lingvistică" (Coşeriu, 1996a, p. 23).
Este foarte bine ştiut faptul că numărul de graiuri din dacoromână, identificate de
lingvişti, români sau nu, variază de la două : moldovenesc şi muntenesc (Al. Philippide,
I. Iordan şi Em. Vasiliu), la trei: bănăţean, moldovenesc şi muntenesc (G. Weigand),
la patru: adăugându-se graiul crişean la cele trei menţionate anterior (E. Petrovici), la
cinci : cele menţionate anterior plus graiul maramureşean (în opinia lui S. Pop şi, mai
târziu, a lui R. Todoran), ultima delimitare fiind acceptată şi astăzi de către majoritatea
oamenilor de ştiinţă, neputându-se, deci, dovedi individualitatea unui aşa-zis grai „basarabean", în opoziţie cu toate celelalte deja validate, situaţia fiind identică în ceea ce
priveşte graiurile transilvănean şi dobrogean (Caragiu-Marioţeanu, 1995; Brâncuş, 1996).
Indiferent de tipologie, modificările pe care le-a suferit limba română vorbită în
actuala Republică Moldova nu trebuie considerate surprinzătoare, nici cantitativ şi nici
calitativ, acestea fiind uşor explicabile în contextul influenţei neîntrerupte a limbii ruse
ca „limbă dominantă (imperială)". Este bine-cunoscut faptul că, în cadrul unei comunităţi sociale, se poate identifica o presiune a sistemului limbii "dominante" asupra celei
"subordonate" (Berejan, 2007, p. 21), exercitată din două direcţii şi în contextul fostei
Basarabii: ,,din exterior", din cauza mediului „rusesc", purtătorii limbii române "fiind
constrânşi" să devină „bilingvi"; ,,din interior", prin amestecul în „conştiinţa vorbitorilor" a două sisteme glotice, româna, ca limbă maternă, şi rusa, ca limbă oficială
(Berejan, 2007, p. 70).
Or, spre deosebire de Moldova şi Ţara Românească, provincii româneşti supuse încă
din secolul al XIX-lea unei influenţe ruseşti sporadice, Basarabia „este sub presiunea
permanentă" a limbii ruse imediat după momentul anexării din 1812, una exercitată pe
cale orală, la început, dar care, ulterior, a avut o amploare deosebită pe cale savantă,
prin intermediul administraţiei, al şcolii şi al Bisericii (Sparionoapte, 2005, p. 20).
În Principate, în secolul al XIX-lea, relaţiile de ordin politic, militar şi de altă natură
au creat condiţii prielnice împrumutului lexical din rusă, constatându-se un aflux de
termeni ruseşti atât din domeniul militar, cât şi din cele care ţineau de viaţa socioculturală, termeni care au reuşit să pătrundă în vocabularul românesc în special pe cale orală.
De asemenea, odată cu schimbările de ordin administrativ, prin aplicarea Regulamentului
organic, ,,lege fundamentală de modernizare a structurilor administrative din societatea
românească", numeroşi termeni din acest domeniu au fost preluaţi, de data aceasta pe
cale cultă (Sparionoapte, 2005, p. 42), amploarea fenomenului fiind semnalată de către
diverşi observatori contemporani (Avram, 1992).
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Chiar dacă Basarabia a fost anexată înaintea Regulamentului organic, situaţia lingvistică
din provincie era asemănătoare cu cea din Principate, pătrunderea împrumuturilor ruseşti
în româna vorbită în acest teritoriu având loc tot în urma unor măsuri administrative.
Unele dintre cuvintele împrumutate în acest interval continuă să fie folosite în româna
actuală: " ceai , ceaşcă, lipovan opis , mojic, rus spirt , far, votcă, zacuscă" etc., iar
altele - de exemplu " pud rascolnic , rădvan, şleapcă" etc. -, dat fiind că au trecut în
vocabularul pasiv, fie pentru că nu au mai corespuns realităţilor, fie pentru că au fost
înlocuite de neologisme, sunt utilizate, mai ales, de către persoane cu o anumită pregă
tire „lingvistică, livrescă sau dialectală" (Sparionoapte, 2005, p. 84).
Împrumuturile lexicale din rusă, realizate în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, s-au
adaptat la normele specifice limbii române prin încadrarea diverselor părţi de vorbire,
în special substantive, adjective şi verbe, în sistemul flexionar românesc. În ceea ce
priveşte limba din secolul al XIX-lea, s-a constatat că verbele cu origine rusească,
relativ puţine, s-au încadrat în conjugarea a IV-a, cu finala în -i . " avolni perivodi
pohodi predstavisli " etc., iar adverbele, precum „niznai, smirnă" şi interjecţiile de tipul
padi , paşol, stupai " sunt, asemenea părţilor de vorbire româneşti corespondente,
invariabile (Sparionoapte, 2005, p. 95).
În secolul XX, vocabularul limbii române a fost compartimentul lingvistic cel mai
afectat de schimbările sociopolitice care au avut loc în această perioadă : Revoluţia
Socialistă din Octombrie 1917, al Doilea Război Mondial şi anexările teritoriale făcute
de Uniunea Sovietică. În acest interval, în Republica Moldova, pe fondul schimbărilor
de ordin politic, influenţa limbii ruse se accentuează semnificativ, exercitându-se atât pe
cale orală, cât şi pe cale cultă, fiind constatate multe împrumuturi aparţinătoare tuturor
domeniilor (Sparionoapte, 2005).
Reprezentând rezultatul interferenţei lingvistice, se constată acum, şi în graiul românilor, şi al vorbitorilor bilingvi de pe malul stâng al Prutului - care, în lipsa educaţiei
lingvistice româneşti, nu cunoşteau "în aceeaşi măsură şi cu suficientă diferenţiere
ambele limbi" , apariţia unui număr mare de rusisme lexicale, semantice şi sintactice
(Coşeriu, 1996a, p. 27), surprinzător fiind nu faptul că acestea există, ci că nu sunt în
număr şi mai mare (Avram, 1992).
Aceste fenomene lingvistice, dar şi altele nu trebuie considerate însă ca fiind specifice numai acestei zone, ele putând fi identificate în toate limbile naţionale ale fostei
Uniuni Sovietice, cu atât mai mult cu cât ilustrează procese care continuă şi astăzi în
cele mai multe formaţiuni statale postsovietice, în contextul în care prestigiul limbii ruse,
„limbă dominantă" din punct de vedere „politico-cultural" şi "tehnico-ştiinţific" , "parcă
ar juca rolul unui «virus lingvistic», ce paralizează sinergia «imunitară» a limbii subordonate (indigene)" (Berejan, 2007, p. 21).
Calcurile existente în vorbirea românilor trăitori în acest teritoriu sugerează posibile
analogii cu fapte care au avut deja curs în limba română. ,,Frapante, până la coincidenţă,
sunt asemănările cu fenomene din perioada de constituire" a limbii române literare
petrecute sub influenţa a diverse limbi, în primul rând, latina şi limbi romanice occidentale, identitatea vizând mai degrabă procedeele decât rezultatele concrete, în ipostaza
de cazuri particulare, care, în mod obişnuit, prezintă numai asemănări. Astfel, de fapt,
influenţa rusă din ultima perioadă a istoriei limbii române vorbite la est de Prut "a
re-produs calcuri încercate în trecut sub alte influenţe", latine, franceze, germane etc.
La nivelul calcurilor lexicale, deopotrivă semantice sau de structură, a fost dovedit
„paralelismul cu produsele orientării neaoşiste, antineologice", etapă legată de numele
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lui Aron Pumnul, dar cu reprezentanţi în diverse provincii româneşti chiar anterior
activităţii acestuia (Avram, 1992, p. 257).
Antecedente surprinzătoare au fost confirmate şi pentru anumite calcuri sintactice
având ca obiect verbul : calchierea regimului verbal şi folosirea pronominală (reflexivă)
sau nepronominală (activă) a unui verb. Astfel, construcţia curentă în Republica Moldova
"a se îndrăgosti (amoreza, înamora) în/întru cineva sau ceva ", folosind deci prepoziţi
ile în sau întru în locul lui de , ca rezultat al influentei ruseşti, poate fi reperată în alte
arii ale limbii române, unde a apărut sub influenta construcţiei germane sich in jemandem verlieben (Avram, 1992, p. 258).
De asemenea, construcţia verbului ,, a împiedica " cu dativul în locul acuzativului sau
a verbului " a învinui " cu prepoziţia în , folosită în locul lui de , sunt identice cu calcuri
mai vechi, apărute ca urmare a influenţei vechi slave sau slavone, una care a avut „o
circulaţie limitată şi o conotaţie livrescă". În cazul altor calcuri sintactice, se impune
prudenţă în interpretare, dat fiind că acestea apar şi în alte arii ale limbii române, în
ipostaza de variante regionale, opuse, deci, normei. Un exemplu semnificativ în acest
sens este cazul construcţiei pronominale (reflexive) a verbului „a râde" - (De) ,,ce te
râzi? ", care nu trebuie pusă pe seama influenţei ruse, deoarece este o construcţie populară, cu vechime şi atestări în mai multe regiuni româneşti (Avram, 1992, pp. 258-259).
Nici măcar fenomenul rusismelor lexicale „nu are calitatea unui factor de diferenţi
ere totală" între vorbirea românilor din Basarabia şi a celor din Ţară, iar păstrarea/
pătrunderea împrumuturilor ruseşti trebuie raportate la menţinerea şi în alte graiuri
româneşti a unor lexeme care reprezintă efectul unor dominaţii străine mai vechi, ,,contacte preponderente şi influenta lingvistică aferentă". Ca exemple reprezentative, ar fi
regionalismul ardelenenesc de origine maghiară ghiufe "chibrituri" şi termenul de origine
turcă, devenit literar, chibrit (Avram, 1992, pp. 259-260).
Multe elemente de vocabular de acest tip, folosite, în româna de peste Prut, cu
scopul de a numi fiinţe, obiecte, acţiuni etc., sunt considerate nejustificate, dublând,
oarecum inutil, cuvintele limbii române, deoarece, pentru satisfacerea tuturor nevoilor
specifice comunicării, româna are propriile forme lexicale, bine conturate şi fixate,
nefiind necesar să se recurgă la elemente lexicale străine (Popuşoi, 2013; Crijanovschi,
2000).
În plus, chiar dacă se sugerează că ar fi foarte numeroase, rusismele lexicale din
vorbirea basarabenilor aparţin, în mare parte, în cazul termenilor consideraţi literari,
domeniului "nomenclaturilor «tehnice»", şi nu lexicului structurat, ele nepătrunzând în
vocabularul de bază (Coşeriu, 1996a, p. 23). Or, alături de structura ei gramaticală,
"hotărâtor pentru individualitatea unei limbi" nu este masa vocabularului, ci fondul
principal de cuvinte (Vintilă-Rădulescu, 1992, p. 267).
Specialiştii situează aceste fapte de limbă în afara oricărei regularităţi (Coşeriu,
1996a), iar dacă sunt analizate din perspectiva limbii române literare, sunt catalogate
drept greşeli de limbă (Popuşoi, 2013), pe care vorbitorii monolingvi din Basarabia nu
le comit, iar "intelectualii scrupuloşi" le evită, şi nu reguli şi norme acceptate în sistemul lingvistic românesc (Coşeriu, 1996a, p. 23), ele dispărând în mare măsură după
1990, fapt explicabil, deoarece influenta rusă în ambele planuri, politic şi lingvistic, a
intrat acum în declin (Sparionoapte, 2005).
În timp, toate aceste influenţe au conferit limbii române vorbite în Republica Moldova,
pe bună dreptate, o imagine „schimonosită", vehiculându-se calificări dintre cele mai
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,,jalnică"/,,deplorabilă", ,,precară"/,,mize

rabilă", ,,dramatică"/,,tragică", ,,dezastruoasă"/,,catastrofală"

(Avram, 1992, p. 253),
de uzul oficial"

,,schilodită, inexpresivă, mancurtizată, ofilită, extenuată, respinsă

(Ciobanu, 2009, p. 52).
Cu toate acestea, limba română de peste Prut a reuşit să îşi conserve structura gramaticală, în special partea morfologică, iar, conform regulilor lingvistice universale, nu
pronunţia, nu elementele de vocabular sau modelele sintactice sunt repere, respectiv
dovezi pentru a decide dacă un enunţ poate sau nu să aparţină unei anumite limbi, ci
gramatica pe care se sprijină conexiunile „dintre părţile componente ale enunţului, după
formele morfologice aplicate unităţilor de limbă (inclusiv celor străine)" (Berejan, 2007,
p. 99).
De aceea o limbă literară care se bazează pe graiurile „moldoveneşti" şi care păstrează
structurile esenţiale ale acestora, în special morfologice, cu toate rusismele şi creaţiile
„ad-hoc" existente, nu poate „fi altceva decât o formă a limbii române; o formă, fără
îndoială, aberantă şi hibridă, anacronică şi absurdă, dar totuşi o formă a limbii române,
ba chiar numai a dialectului dacoromân" (Coşeriu, 1996a, p. 27), care respectă normele unice supradialectale ale limbii române, răspândite în tot perimetrul „spiritualităţii româneşti" (Rusnac, 1996), şi nu o nouă limbă romanică cu statut similar
limbilor italiană, spaniolă şi chiar română (Coşeriu, 1996a), aşa cum voiau să dovedească sovieticii.
În acest sens, în perioada de ocupaţie rusească, fie ţaristă, fie sovietică, modelul de
limbă al scriitorilor şi intelectualilor basarabeni din secolul al XIX-lea, atât al celor care
au rămas în Basarabia, de la C. Stamati la A. Mateevici, cât şi al celor ce trecuseră în
Ţară, de la Al. Russo şi Al. Daniei până la B.P. Hasdeu şi C. Stere, ,,a fost totdeauna
limba cultă şi literară din Principate şi, apoi, din România" (Coşeriu, 1996a, p. 26).
Prin urmare, secolul al XIX-lea a marcat o etapă hotărâtoare în evoluţia limbii române
din toate provinciile în care se vorbea aceasta, deci şi în fosta Basarabie : constituirea
,, unui instrument lingvistic capabil să facă faţă exigenţelor dezvoltării moderne a societăţii româneşti, în general, şi a culturii, în special", limba literară unică depăşind
„graniţele administrative şi statale, existente atunci şi abolite sau modificate de mersul
ulterior al istoriei" (Guţu Romalo, 1994a, p. 5).
Prin lucrările lor de gramatică, basarabenii Şt. Margela, I. Ghinculov, I. Doncev au
dovedit că „au conştientizat importanta promovării limbii române" literare în condiţiile
secolului al XIX-lea. I. Doncev, autorul unicei gramatici a limbii române editate în
Basarabia cu litere latine, din veacul respectiv, a folosit metalimbajul gramatical românesc modem : ,, articol gen nume substantiv , adjectiv, declinare nominativ genitiv "
etc. (Colesnic-Codreanca, 2011, p. 132). I. Ghinculov a clasificat şi a descris, la modul
teoretic, atât părţile de vorbire ale limbii române, cât şi categoriile gramaticale specifice,
aducându-şi contribuţia şi la analiza din punct de vedere ştiinţific a sistemului său lexical, şi la descrierea acelor diferenţe fonetice pe care le implicau dialectele limbii române
(Codreanca, 2015).
Circulaţia cărţilor româneşti, care fuseseră tipărite în dreapta Prutului, pe teritoriul
fostei Basarabii, a fost multă vreme liberă, după anexarea din 1812 a provinciei, ulterior,
mai mult sau mai puţin clandestină (Coşeriu, 1996a), cea mai rezistentă instituţie fiind
Biserica, ce a continuat să tipărească şi să răspîndească cărţile de cult româneşti
(Ciobanu, 1992; Sparionoapte, 2005).
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apartenenţei naţionale" (Guţu Romalo, 1995, p. 51), scriitorii de vază din fosta Basarabie,
de la I. Druţă, Gr. Vieru, L. Damian la D. Matcovschi, M. Cimpoi, N. Dabija şi alţii,
atunci când şi-au dorit să se exprime în limba lor, au scris în limba română cultă şi
literară, în ciuda folosirii, uneori, a unor "justificabile regionalisme", optând spontan
,,nu pentru surogatul hibrid care li se oferea cu atâta insistentă", "limba moldovenească",
ci pentru „produsul istoric natural" (Coşeriu, 1996a, p. 27).
În concluzie, scopul acţiunii „moldoveniste" sovietice de a crea o „limbă moldovenească" a avut exclusiv o miză politică expansionistă, care, în aparenţă, era generoasă
şi nobilă : ,,a afirma şi a promova identitatea naţională specifică a poporului moldovenesc
dintre Prut şi Nistru (şi de dincolo de Nistru)". Însă identitatea unui popor nu se poate
afirma nici prin negare sau suprimare, nici prin separarea de tradiţiile sale autentice,
reprezentate, în primul rând, de limba pe care o foloseşte, şi nici prin desprinderea „de
unitatea etnică din care face parte, tăindu-i rădăcinile istorice şi altoindu-l pe alt trunchi
ori în vid". În fond, s-a produs anularea pretinsei identităţi „naţionale, istorice şi culturale a poporului «moldovenesc»", fenomen catalogat, din punct de vedere politic, drept
un real „genocid etnica-cultural", un delict care nu trebuie considerat „mai puţin grav
decât genocidul rasial", în ciuda faptului că „nu implică eliminarea fizică a vorbitorilor".
În ceea ce priveşte acţiunea de promovare, în orice condiţii şi sub orice formă, a unei
„limbi moldoveneşti" în opoziţie cu limba română, aceasta poate fi catalogată, la nivel
lingvistic, fie „o greşeală naivă", fie „o fraudă ştiinţifică", iar „din punct de vedere
istoric şi practic, este o absurditate şi o utopie" (Coşeriu, 1996a, pp. 29-31).

Concluzii
Lansarea teoriei „aşa-zisei limbi moldoveneşti" s-a realizat la începutul secolului XX,
în cadrul Uniunii Sovietice, odată cu formarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste
Moldoveneşti, din considerente exclusiv politice, chiar dacă prima desprindere de Ţară
a acestui teritoriu s-a produs în secolul al XIX-lea, când a fost anexat de către Imperiul
Ţarist.

Opoziţia cu limba română, instaurată cu forţa de către sovietici, nu s-a datorat „vorbitorului neavizat", ci "forurilor oficiale" (Guţu Romalo, 1994b, p. 3), astfel că basarabenilor li s-a inoculat, treptat, ideea că reprezintă un grup etnonational diferit de
români, individualizându-se faţă de aceştia prin particularităţi istorice, lingvistice şi
culturale, care, cumulate, ar dovedi că formează "poporul moldovenesc", vorbitor al
„limbii moldoveneşti". Pentru validarea acestor pretinse realităţi, imaginate şi susţinute
prin tot felul de metode propagandistice, sovieticii au depus eforturi majore, implicând
oameni de ştiinţă din diverse domenii: lingvistică, literatură, istorie, politică, etnografie (Bojoga, 2013).
Conştienţi fiind că limba literară este un element unificator, care se constituie ca
„liant la nivel naţional", contribuind astfel „la clarificarea şi întărirea conştiinţei de
apartenenţă la un anumit popor, la o anumită cultură" (Guţu Romalo, 1994b, p. 3), în
plan lingvistic, ruşii au încercat, în mod cu totul artificial, să creeze diferenţe între
vorbirea basarabenilor şi româna vorbită în România, vicierea adevărului realizându-se
în etape succesive în timpul regimului sovietic.
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Însă lingviştii, români, români basarabeni, occidentali şi chiar sovietici, demarează,

cu începere din anii 1950, prin diferite lucrări de specialitate, combaterea teoriei
„limbi moldoveneşti", invocând diverse argumente lingvistice,
atât dialectale, cât şi literare.
Astfel, din punct de vedere ştiinţific, s-a dovedit că, în ciuda tuturor presiunilor
ideologice, a jocurilor politice şi a denaturărilor, vorbirea românilor de la est de Prut
nu a putut fi transformată într-o nouă limbă romanică. Chiar şi la nivel dialectal, vorbitorii de etnie română din fosta Basarabie au folosit tot timpul forme de limbă vorbită
identice cu cele utilizate în toată această perioadă şi la vest de Prut.
Limba maternă, folosită atât de către românii din România, cât şi de către „moldovenii" români din actuala Republică Moldova, este, cu certitudine, limba română :
„Nimeni nu a văzut deosebiri semnificative între varianta supradialectală şi normată de
la Chişinău şi cea din România" (Beltechi, 1996, p. 120), calificativul „moldovenesc"
din sintagma „limbă moldovenească" nejustificându-se, şi de aceea „singurul glotonim
menit să fixeze denumirea corectă a limbii oficiale în Republica Moldova trebuie să fie
limba română" (Pavel, 1996, p. 241).
independenţei aşa-zisei

