INTEGRAHEA SOCIO-CULTUIi.ALĂ
A MOLDOVENILORHEZlDENŢI
IN BUCUREŞTI
DE
MARILENA
TIUGAN
S'ocidâţileurbane contemporane- conglomerale de populaţie provenită
din regiuni geografice şi lingvistice diferite -- nu sînt dominate de o cultură
simplă şi unificată, ci de sub-culturi variate, fiecare cu istoria ei şi perspectivele ei de evoluţie. Ele nu au un sistem social unitar, fiind ale ă t uit e din
diferite cornunităţi, fiecare cu propria ei configuraţie, ---aşa încît oraşele se
definesc drept complexede comunităţi.
Integrarea s o ci a 1ă, în vcondiţiile urbanizării, Înseamnă adaptarea
grupurilor de imigranţi In noul mediu social şi presupuneînsuşirea - de către
aceştia -, a valorilor şi normelor ansamblului urban. 1nleqrarea Il r b a fi ([
devine, astfel, o cale de rezolvare a contradicţiei dintre constituirea unui-nou
mod de viaţă şi normele şi valorile socio-culturale de (tip tradiţional/nativ.
Din punct de vedere socio-cultural,oraşul Bucureştâilustrează conceptul
rnuit utilizat de sociologiacontemporană, de plural spc'iely i Gumperz 1977).
Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi despre o "eomun'itate cultural-Iingvistică
Bucureşti'", ca atare, ci de an ansamblu soc/o-culturalcoerent,în structura
căruia se identifică o scrie de comunităţi lingvistied.
Asemeneatuturor marilor oraşe, Bucureştiul a avut I are o populaţie
amestecată. Creşterea continuă a populaţiei capitalei se explică, într-o ma i
mică măsură, prin spoI'jllnatural, şi într-una mai mare, prin afluxul de elemente
noi, venite "de la ţară"şi din celelalte oraşe. De la începuturile ei, sub Vlad
Ţepeş, şi piuă astăzi, c?pitala a fost un puternic centru de atracţie a forţei
de muncă, datorită posibilităţilor sporite pe care le ofereain toate domeniile.
Nu se ştie precis cînd şi în ce condiţii s-a instalat în Bucureşti colonie
de moldoveni
.. Se ştie, însă, că ei au dat numele lor atît unui "deal", din partea
de miazăzi fi oraşului, cît şi unei biserici. Trei documenteinedite, din 3 martie
1646,23 mai şi 18 iunie W50amintesc de o vie "în Dealul Moldovenilor".Mihai
Cantacuzino (în Jsicria Valahiei) notează, printre bisericile-bucureştene.
şi una de lemn numită ,.Moldoveni"(1768).Oricum,în prezent, moldoveniidin
Bucureşti reprezintă 21';;:Jdin populaţia stabilă a erosului»şi se constituie
1 Cf.defil1iţia
propusăxteGumperz
(1968).
2 Valorile
statisticeutilizatesintrezultatulunuistudiusoclndemograflc
realizatîn 1970.
1a scaramunicipiului
Bucureşti,
decătreLaboratorul
deSociologie
Urbanii
al CPMB.
Programele
3 - Lingvistică202
BDD-A23113 © 1985 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.86.68.9 (2023-01-10 01:42:15 UTC)

34

MARILF..NA
TIUGAN

2

într-o comunitatecultural-lingvisticăp r i mar ă (= CLP) - alături de CLP
, ardelenilor,CLP a oltenilor şi, bineînţeles,de nucleul nativ (Tiugan 1980a).
Integrarea socio-cult.uralăa grupului de imigranţimoldovenidin Bucureşti
poate fi urmărită din cel puţin trei perspective: 1. perspectivasocială; 2. perspectiva structurii populaţiei adi ve: 3. perspectiva lingvistică.
1. Perspectiva .\ o c i a 1il. In sociologia contemporană, oraşul este
conceputca un fenomende reqionalizarea spaţiului social(Bădescu,Radu 1980).
a cărui principală trăsătură, mişcarea urbană (idem) implică; distrugerea
individualităţii, unidimensionalizare,reducerea diferenţelor, standardizare.
Reacţia locuitorilor, în general, şi a imigranţilor, în mod speeial,_est e
realizareaunor [orme c o m un it are în-cadrul urban, de tipul VECINATATILOR. Oraşul mare generează pierderea individului în întreg, însingurarea,
anonimatul.Vecin<1ialea
îi permite să se regăsească,să se cunoascăprin raportare
cultural-afectivă la ceilalţi.
CLP oferă doar cadrul teoretic şi de referinţă al analizei lingvistice.
Realitatea efectivă pe care o acoperă termenul nu satisface definiţia CL, nici
din punctnl de vedere al frecvenţeicontactelorsocialeşi verbale, nici din punctul de. vedere al existenţei, în fapt, a unui set comun - stabilit şi acceptat
ca atare, - de norme socio-culturale. In plus, existenţa reală a unei conştiinţe de grup, în legătură eu "l.partenenţa"la o comunitate", este greu de
verificat. De aceea, cercetarea noastră s-a concentrat, într-o primă etapă,
asupra CLS (secundare') .etichetă sub care am reunit grupări semnificative
de populatie, de tipul oecitiăiăli.
Din punct de vedere metodologie,vecinătăţile au fost stabilite ..pentru
fiecare grupare alcătuită din cel puţin 20 de nuclee familiale endo-grllpafe,
rezidente în interiorul aceleiaşi circumscripţii electorale (Dumitru 1973;
Tiugan 1977).
In acest fel, pentru grupul imigranţilor moldoveni, am identificat UIl
număr de 22 CLS.
Deoarecegrupul de moldoveni rezidenti în Bucureşti reprezintă o CL.
comportamentul verbal al membrilor acestei C este socio-culiurolrelevant
numai r.all, în primul rind) la nivelul comunitătii.Numai la acest nivel ei se
manifestă în mod complet şi suferă influenţa socialului în forma sa cea mai
coucretăIar utilizarea unei mărci dialectale poate furniza u n e 1e informaţii
referitoare la identitatea socială a indivizilor.
Tu interacţiunea eu ollisider-i.culturali rezidenţi in limitele aceluiaşi
teritoriu administrativ, utilizarea de trsături dialectale native poate fi examinatii dintr-o perspectivă mai largă, aeentul căzînd nu pe aspectul sociologie
al actului comunicativ,ci pe continutulS(IUetnologic
.. In interacţiunea cu outsider-i culturali, alegerea lingvisticii(întI; registre ale va['ianti standardizate
şi repertoriul dialect.al)nu simbolizcmii,p primul rind relaţii sociale.
Lanquaqeshifljdialecl::'Witching,
în comportamentul indivizilor rezident!
in afara limitelorcomunităţilorsau zonelordialecfalenative, sistematic corelată
pe carele-amfolositan fost: (8): Populaţia
lolaMdupădurataşederiiîn capitalăşi mediulde
proveuietiţă
; (13): Populaţiatotalădupăjude/ul
În care.s.anăscutşi durataşederiiiI!capitulă
(pesexet; (23): Populaţia
imigraniă
(IlăsCllIăinafaI'a
municipiului
Bucureşti)
pel'egillni
istorice
deprovenienţă
şi durataşederiiÎn capitală.
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cu structura discursului,oferă perspective sugestive asupra motivaţiilorsociale
aflaLeIa-baza conseroărusau părăsirii dialectului,În societăţlle urbane.
Abordarea loiolităiii cultural-lingvistice,în acest tip de determinare
culturală, evidenţiază mai real proceselede adîncime aflate la baza acestui
sentiment de grup (WeinreichHJ6g): momentul În care el apare' se manifestă;
specificitatea tendinţei de propagare; direcţia de propagare.
Vecinătateane apare, astfel, ea un opus al oraşuluiîn ansamblu şi devine
[actor efectival tnleqrării ; este o modalitate defensivă a individului În raport
cu o formă necontrolată".
2. Perspectiva str Il c t LIr i i p o P LI1aţi eia!: t i Ile. La acest
nivel, integrarea se realizează într-o multitudine de forme, În primul rînd
în funcţie de poziţiile pe care individul l-a deţinut în interiorul grupului social
Înainte de emitţrare. De fapt, imigrantul încearcă să păstreze, în societatea
în care vine, rolul social pe care l-a deţinut în societatea nativă. Incompatibilitatea de structură a mediilor rurale Iaţă de mediul urban dă naştere unui
anumit mod de conceperea relaţ.iilorsociale eu mediul în care se vor integra.
De cele mai multeori, asistăm la o suprapunere r i g i d ă a statutului social
rural şi a celui urban, fapt care stimuleazăo serie de atitudini culturale, lingvistice (în general, comportamentale) specifice.
CLP a moldoveniloreste, for ma 1",perrec!inleqraiă structurii nucleului
nativ, in sensul că am calculat, pentru membrii acestei CLP, atît în cazul
imigranţilor propriu-ztşi, Cît şi în cazul indivizilor născuţi în Bucureşti (în
familii de iimigranţi), o seară de statut iridentică cu aceea calculată pentru
nucleul nativ (Tiugan 1977; H180a), şi anume; 3,5 -- 8; .Q,--21; 21 - 35 ;
35 42; 42 -- 50,1
Aceste scări de statut sînt utile. în primul rînd, deoarece ele permit o
ordonare obieciură- controlată grupurilor sociale şi dau posibilii .tea unei
obordăr:concretea complexităţiideosebitecu care este confruntat cercetătorul:
de faciliteazăanaliza mediilorrestrînse în care se materiizează comportamentele si se stabilesc interactiunile.
I
, CLP a moldovenilor'diu Bucureşti cuprinde d6Uă grupuri principala:
1. Imigranţii propriu-zişi;
,
1L Indivizii născuţi În Bucureşti (în familiile imigranţilor).
Aceste două grupuri au următoarele diviziuni:
Il - imigranţi Între HI30- HlClQ(peste 70 de ani);
12imigranţi Între 1955-1 U6G(peste 60 de ani);
1:3 -r-rimigranti după 1975 (30-35 de ani);
Ha -- indivizi născuţi în perioada 1935-1950 ;
lTb indivizi născuţi În perioada 1960-1970;
Ile-- indivizi născuţi după 1975.
3 Importanţavecinătăţilor
pentruecologla
oraşeloresteatestatăşide preocupările
tot
maiIrecvente
pentruacestmodde"aşezare
şivieţuire",
manifestate
înprogramele
de planificare
socialăa oraşelor
(cf. Murnrord
1971).
4 Laaceastăstaredefaptecontribuie,
Intr-omăsurăconsiderabilă,
şi conştiinţa
vechimii
locuir
ii În Bucureştia grupurtlorde moldoveni,
Precizămcă, pentruinţorrnatorti
noştri,
aceast.ă
vechime
nu se Ilmltează
la celedouăgeneraţi!
al cărorcompor-tament
a fostabordat
de nul.Mulţidintreinformatori.
- nu neapăratupurtjntrid
"elitei"---dateazăvechimea
imigrăriimoldovenilor,
celmairecent,"jnjurullui lHOO".
Pentrua fi corectapreciată,
loialitatea
cultural-lingvisticii
a Inugranţtlor
trebuieprivităşidiscutatăşi dinaceastăperspectivă.

BDD-A23113 © 1985 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.86.68.9 (2023-01-10 01:42:15 UTC)

36

MARILENA
'fIUGAN

4

Distribuţia-generală a indivizilor ÎD interiorul CLS se face conform tiparelor: 11 + IIa: IZ + llb. (Cazul 1:3nu a fost considerat relevant.) Din
punct de vedere formal, aceste microgrupurise definescîn acelaşifel: generaţia
imigranţilnr-! generaţiaindivizilornăscuii În Bucureşti.Toate reţelelefamiliale
pe care le-am investigat şi care au intrat în eşantionul reprezentativ final
au avut aceeaşi vstructură. Separarea comportamentalăse face, însă, după
loc Il 1 naşterii.
3. Perspectiva 1ing /Ji sti c ă. Examinarea şi corelarea primelor
două perspective permite o Înţelegere limpede a comportamentului culturallingvistic al grupului de imigranţi de care ne ocupăm.
In situaţiile de contactlingvisticcontinuuşi intensio,indivizii devin mai
repedeconştienţi de.part.icularităţilegraiului nativ; în acest tip de determinare,
uzajul unui anumit cod lingvistic(in cazul nostru, recurgereala tiparele lingvistice native) devinesimbolal identităţiiqrupalui.
Observareacomportamentuluiverbal al irnigranţilormoldoveni rezidenţi
În Bucureşti -- orqanizai!În CLP - dintr-o perspectivă socio-culturală unai
largă, pare mai Ia îndemîna vorbitorului neantneuat, deoareceimiqranti! aduc
cu ei şi păstrează mai. ales acele trăsături dialeclalec o n s i d era t e capabile
să îi izolezemai precis,în comparaţiecu zoneledialectalevecine,sau cu contextul cultural-lingvistic nou, În care se inlegrcll2ălor mal.
Pentru imigranţii moldovenise poate vorbi despreo loialitate lingvistică
autentică, în primul rînd, deoarece,deşi[ormclei sint perfectintegraţi structurii
şi ierarhiei soeio-economicea nucleului nativ, integrarea cultural-lingvistică
nu urmează acelaşitipar. Selectarea trăsăturilor lingvisticecare vor fi menţinute În noul mediu cultural este un proces conştient, eontrolaLAceşti indivizi
nu utilizează elemente proprii graiului nativ pentru că nu ar şti să se exprime
altf.el.O fac pentru că aşa fior.O dovadă În acest sens este faptul ei) "elita"
IţUevită unele particularităţi dialect.alenici În contexte interacţionaleformale.
In plus, trăsăturile dialcctale pe care le-am înregistrat nu aparţin categoriei
de "fapte de limbă populară sau vorbită" (Vulpe H1(7).
Perspectiva lingvistiev urmăreşte, pe de o parte, uzajul curent şi, pe de
altă pari e, reacţiile secundare(Bloomfield1944) ale vorbitorilor (consemnate
cu ajutorul unor chestionaredecomportament,din care, în mod special, reţin
atenţia răspunsurile la întrebările: (7) :Ulilizali graiul nativ şi In interacţiunea
cu membriai altor CLS ? ! CLP ? ; (8\ :Credeli că e bineI trebuiesi! continuai!
să utilizaţi graiul nativ? de ce?
în ceea ce priveşte particulasitătiledialecialenativeînregistrate, în mod
consecvent, în vorbirea imigranţilor .rnoldoveni din Bucureşti, vom insista
mai ales asupra acelora care apar, pe de o parte, în vorbirea"elitei", şi pe de
altă parte, In vorbireacopiilor (Tiugan1980a; 19801».
Grupul "elitei" (Laudecker 19(0)eşţţ reprezentat, în ierarhia formală
stabilită de noi, de grupul 3,5 - 8.·
Grupul copiilor. Părinţii acestor copii sînt, îneşantionul nostru, grupul
indivizilor născuţi în Bucureşti, Ha = 35 40 de ani - indivizi socializaţ.i
atît În.varianta standardizată a limbii cît şi în dialect. Aceşti copii au suferit,
şi ei, ° dublăsocializareprimară (acasă - in limba standard, de cele mai multe
ori ; "la ţară" numai în dialect).
In mod prcferenţial, am selectat copii-băieţi, între 14-" 17 ani (Tillgun
1979; 1980b).
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Pentru grupul "elitei" am notat următoarele /1ali abi 1e (am avut
în vedere: stilul cazual, stilul ingrijit, contextul partener outsider) :
1. închiderea lui e final, neaccentuat (cârni, ardi etc.) ;
2. inchiderealui e in cuvinte neaccentuate În frază (eli,pi, pinlru, pisii etc.) ;
3. inchiderea lui ă final la â (mâmâ, câsâ, limbă etc.);
4. tratamentul lui ă medial profonic > a (barbat, tnatuşâ etc.) ;
;). e, i > (1,Î după consoaneles, z, ş, ţ, ţ, l' (singur, ziuă, ţin, răsi etc.) ;
6. ea > a in acelaşi context (sârâ, qăsâscâ etc.}:
7. 1 etimologic păstrat, neevoluat la diftongul îi {mini, pitii etc.) ;
S. Ccorepunzător diftonguluifa final accentuat (/lid', s-o put' etc.) ;
9. Iricativizarea africatelor r, tj > fi,i (ser, dulsi, zer etc.);
10. exprimarea G --1) (respectiv, atributul substantival şi complementul
indirect) prin structuri prepozjtionalede tipul: la + Ac. ;
11. forma invariabilă a articolului genitival a (în loc de al, a, ai, ale) ;
12. forma unică o a auxiliarului a avea la persoana a II I-a singular şi plural,
în formele de perfect compus;
13. utilizarea inf'initivuluiîn contexte [n care, În limba literară, este utilizat
conjunctivul (verb + verb la inţinitiu},
111Tabelelenr. 1 şi nr. .zprezentăm procentelecalculate pentru frecvenţa
de ocurenţă a acestor variabile, în vorbirea adulţilor ..- din .,elită" (1) -, comparativ pentru tipurile de CLS Il + IIa ; ,}2 + Ha ; şi în vorbirea copiilor
(2), din CLP.
în general, nu am Înregistrat în mod sistematic, În vorbirea copiilor,
variabilele morfo-sintactice: 10, 11, 12, ]3.
înregistrarea vorbirii copiiloreste o modalitate de evidenţiere a relaţiilor
dinamice dintre generaţii, pe de o parte, şi a reacţiei copiilor la un anumit
tip de socializareprimară, pe de altă parte.
.
Datele înregistrate, în repertoriile curente ale copiilor, pun În evidenţă
importanţa tipului de comunitatein care trăieşte copihl. Se parc că aceşti
copii au, deja, o conştiinţă dialectală. Forţa integrat.oar,tfa micro-comunităţii
este mi.i puternică decît aceea a strategiilor iuterpersoaale de socializareutilizat.eÎn familie ...- pe de o parte>, şi decit aceeaa strategiilor reţelelor instit.uţ.ionalizate (=0şcoala)---pe de altă parte. Marea majoritate a acestor copii vor
deveni un alt grup 12-+-1Ib, grup al cărui comportament va fi identic - ca
structură şi orientare '--, cu acela al părinţilor. Copiilor le este imposibil să
devinămonolingviautentici; ei vor continua să fie biliI19vi."Moartea"dialectului
nu se produce deoarece părinţii con tin u ă să le transmită copiilor modalitatea lor nativă de vorbire, la un nivel esenţial, nivelul parole.
Hăspl1IlSuriJela Chestionaral de comportamentevidenţiază: ituaţia
aclu(JW([graiului "transplantat" ; direcţia evoluţieisale, c.ual,e cuvinte, şansele
de supravieţuireale acestuia, într-un context socio-culturalnou, profund dferit.
în TabelelenI'. 3 şi nI'. 4 am notat răspunsurile-comentariiale adulţilor
(:3)şi ale copiilor (4) din CLP a moldovenilor din Bucureşti.
Datele consemnateîn cele două tabele (nr. 3 şi nr. 4) pot fi rezumate,
în general, astfel: 1. în eazul tuturorimigranţilor, răspunsul a fost afirmativ.
Remareăm că informatorii-bărb2.ţisînt, de regulă, mai dispuşi la generalizarea
uzajului nativ Într-Ulleontext eomunitar mai larg (şi CLP) faţ,ă de numai
CLS, Ia informatorii-femei. Coment.ariile informatorilor reliefează, în princi piu, două aspecte: -- conştiinţa continuităţii culturale (aşa vorbesc toţi

BDD-A23113 © 1985 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.86.68.9 (2023-01-10 01:42:15 UTC)

MAHILENA
TTUGAN

6

(TabelulIl" 1)
* Acoladele
Indicăuzajurlgeneralenedifetellţlate
In modsemnificativ,
ai noştri; le simţi ca acasă ; e bine să ştii de unde oii etc.); ataşamentul
faţă de graiul! cultura nativă {e la [elde (rUI1l0S
etc.) ; 2. răspuusurile copiilor
confirmă şi întăresc atitudinile adulţilor.Vîrsta lor nu ne dă dreptul de a le
atribui o conştrînţă cultural-Iingvistică efectivă, Important de relevat estc
faptul eri ei îşi insuşescatitudineatransmisă de .părinţi I bunici (aşa zicehunica;
aşa zicemama etc.), fapt care afirmă, o dată în plus, rolul socializăriiprimare
Îl) 'asigurarea continuităţii cultural-Iingvistice; această at.itudine nu este
"corectată" în urma contact.ului So.c i ali z a tor cu retelele mass-media
şi cu diferitele medii instituţionale frecventate.
Concluzii. Deşi rezidenţ.i în zona lingvistică Bucureşti de mai multe
general:ii,membrii CLP a moldovenilorutilizează frecvent part.icularit.ăţ.i de
grai proprii zoneinative, Imigranţii au adus cu ei un set de trăsături lingvistic-e
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Iniormat.ori·
copn/ /./
socialal
/
Grup
părinţilor

1
2
3
4

I
I

30%
20%

3,5$-8

31%

i
I
1---------.--1'
I
8-21

I
.1

Frecventăde
ocurenţă

Variabilă

_.---t-

I
\--'---'-

.

5

- - __ -,__

I
'21-35

1
2

1l :

.1I

4
23
5

'29%
%
_
2.%
::185%

4So
__ .._
! %\i
3:5%
35,5%
56,5%

\'

i
:'.
!
:
;Jţ?a5%_1
2
15%
3
15%
4·,
35..-42
5
40%
6
7
8
14%
9
41%
i--··---------......
--.-.---'-1-- ·---··-·-:------·I--··-'--·-·----·-----1
2
3,5%
3
3,5%
4
5
42--50,1
19,5%
6
7
8
H1,5%
9
36%
-_

(Tabelulnr, 2)
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Chestionar
Grupsocial

Sex

(8)

(7)
da;

3,5- 8

8 21
da;
--·---------i---:----da; CLS;CLP
21 -35
=r=, da;-CU;
1---·-----1--da; CLS;--CLP-35·-42
d:;-c:r:s----.----- 1-..._:. . __..:.__
..C.L_. . ..-'-_-'-------_.
,
_b_ da;
._.._._.
.._.
.
1
42 -50,1
f
da; CLS
(Tabelul
nr. 3)

Chestionar
Grupsocial
3,5- 8

Sex
b

(7)

(8)

I

CLP
CLP

da;
da ; e malfrumossă spuipoveşttaşa

8 -21

35

42

42

50,1 i--fda; eLI'

da

e maifrumos;

(Tabelulnr. 4)
care s-au.menţinut În reperioriilelor curenie.Eleapar în interac,iunea cotidiană,
în toate stilurile şi tipurile de determinăfş'contextuale.
în cazul special al imigranţ.ilor,persistenta trăsăturilor dialectale native
nu trebuie asociată în nici un fel cu eventuale grani\e dialectale care ar putea
deveni soc i a 1e(Kurath 193\)).Etichetarea unui set de trăsături dialectale
drept socialenu ne dă şi posibilitatea de a stabili conditiilereale care stimulează
conservarealor. Îu interiorul societăţtlor urbane diferenţele dialect.ale,cînd
se menţin În mod evident, pol avea capacitatea de a transmite un ele informaţii socio-culturale,dar nu al! vreo functie expresă de semnalizaresocială.
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Identitatea socială şi provenienta geograficăa imigranţilor sînt două aspecte
a căror strictă corelare determină, de obicei,o viziune schematicăşi, în acelaşi
timp, eronată, asupra personalităţii acestora.
Examinarea situaţiei socio-culturalea oraşului Bucureşti a pus în evidenţă.
importanţa abordării pluralităţii culturale -- ca factor esenţial in definirea
comportamentului sociolingvistic al membrilor c o m uni t ă . ilo r care
int.răîn componenţa demograficăa eongIomeratelorurbane, În general.
In mediul nou în care se integrează, imigranţii îşi modifică destul de greu
competenta cultural-lingvisticăşi, atunci cînd o fac, ei d o a r se raportează
la modelelede comportament ale societ.ăţ.iicare îi primeşte, şi din care d o ar
se inspiră (Sobrero 197:3; 1974).
Simptomatică pentru realitatea pe care o defineşte este tendinţa de
integrare, mai marcată, a indivizilor din generaţia mai în vîrstă (vezi valorile
calculate pentru frecvenţa de ocurcnţă a unor variabile, Ia membrii grupului
12 + IIh), în plus, constatarea că integrareanu se continuăla infinil. La ultima
generaţ.ie(şi la copii)acceptarea necondiţionatăa modeluluicultural-comportamental local se transformă, treptat, in alternativă radicală între biculturalismj
hilingvismşi monoculturalismi mouolingvism,"eonflict" dublat de necesitatea
imigrantului de a-şi exprima P ro p r i il e experienţe, intenţii etc., în anumite
situatii.
.
.
Definitoriu pentru integrarea grupului de moldoveni din Bucureşti este
caracterul său pur for rn a 1.
Acest tip de a treia cultură (Grassi 1)7g) - din punctul nostru de vedere,
sub-cultură ---evidenţiază vitalitatea deosebităa elementului cultural-dialectal
transplantat Într-un mediu cultural nou, fundamental diferit. Ea are la b.ază
sentimentul puternic al loiallt.ăţii cultural-lingvistice a vorbitorilor proveniţi
din zonegeograficediferite şi subliniazăcaracterul calitativ-superioralrno dului
în care se produce, În prezent, integrarea Intr-un mediu culturaluou -- acest
procesrespingind,de la început, atitudinea de negare şi abandonare fă..tă discernămînt a culturii n ative,
.
Din această perspectivă, tipul sub-cultural care defineşte existenţa
sncio-culturalăa grupurilor de imigranţi moldovenidin Bucureşti se constituie
în elementc o m p ()n e 11t al unioersului culiuralcomplexal societăţiiurbane.
Spre deosebirede o întreagă serie de cercetări similare (vezi, de exernplu, Grassi
1979) care se declară "deschise, neîinalizate'r i--întrucît nu formulează un
răspuns acceptabil la intrebarea care se pune în situaţii de tipul celei descrise
şi anume: imigraţia antrenează dispariţia culturilor rurale, urbanizate, sau,
dimpotrivă, asistăm la existenţa şi persistenţa, cel puţin temporară, în interiorul oraşului, a unei pluralităţi de culturi --, cercetarea nostră propune un
răspuns cert: imigraţia devme o modalitate de afirmare eulturalăa grupurilor
de populaţia care se instalează în societăţile urbane industrializate,
Pentru un oraş cum este Bucureştiul, problema variaţiei lingvistice
este U113(J;r,i o lTla [ i că. Ceea ce trebuie reţinut este că, pentru a fi relevantă, această variaţie lingvistică trebuie abordată la niveluri i n t r a -cotaiiuitare. Felul in care variaţia lingvistică se manifestă la aceste niveluri pune în
evidenţă modalit.ăt.îleefeetiveşi şanseleintegrării socio-culturaleale grupurilor
de imigrauţi care alcătuiesc, în majoritatea cazurilor, compoziţia demografică
a oraşelor.
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