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UN DRUM LUNG SPRE TAINELE LIMBII
Doctorul habilitat în filologie 
Marcu GABINSCHI la 85 de ani

Baștina lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi, 
este orașul Odesa. Din părinţi intelectuali. Licenţiat al 
Universităţii din Sankt Petersburg, Secţia hispanistică. 
Din anul 1953, ţara de adopţie – Republica Moldova.

Studiile domnului Marcu Gabinschi precizează 
principiile de descriere a morfologiei unei limbi. Sunt 
examinate probleme ale sferei ce cuprinde numele de 
acţiune, infinitivul, gerunziul și ceea ce numim „su-
pin”. Ca material figurează cu deosebire limba română 
și unele idiomuri ce ţin de lingvistica balcanică.

Cele două teze, de doctor și de doctor habilitat în 
filologie, le susţine, tot în orașul de pe Neva, în anul 
1967 și, respectiv, în 1972. Își amintește cu recunoș-
tinţă de îndrumătorii săi, acad. A. V. Desniţkaia și  
Gh. V. Stepanov.

Autor de monografii, culegeri și dicţionare (18 la 
număr). În total, peste 400 de lucrări știinţifice, scrise 
în română sau rusă, unele studii – în limbile spaniolă și 
germană. Este un bun poliglot. Câteva din titluri indi-
că problemele abordate și investigate: Возникновение 
инфинитива как вторичный балканский языковой 
процесс. Leningrad, 1967; Schiţe asupra fundamente-
lor gramaticii. Chișinău, 1972; Din problemele grama-
ticii și derivării române. Chișinău, 1991; Dicţionar de 
rizodublete etimologice ale limbii române. Chișinău, 
2007; Formele verbale nepredicative și nonconjuncti-
vale ale limbii române. Chișinău, 2010; Lucrări alese 
de lingvistică română. Chișinău, 2012; Studii de limbă 
română. Chișinău, 2017.

Lucrările știinţifice editate ale domnului Gabin-
schi sunt bine cunoscute și apreciate de către specia-
liștii în domeniu, din arealul lingvistic românesc și din 
spaţiul european în general. Desigur, unele aspecte ale 
problemelor de lingvistică generală, de istorie a limbii 

române și a identităţii ei se discută și în contradicto-
riu. Colegul nostru este un puternic polemist.

Doctorul habilitat Marcu Gabinschi este coautor 
al unor importante lucrări colective: Curs de gramatică 
istorică a limbii moldovenești. Chișinău, 1964, manual 
revizuit, completat și care este intitulat Curs de gra-
matică istorică a limbii române. Chișinău, 1991; Scurt 
dicţionar etimologic al limbii moldovenești, redactat de 
Nicolae Raevschi și Marcu Gabinschi. Chișinău, 1978. 
La elaborarea acestei lucrări au mai participat Silviu 
Berejan, Alexandru Dârul, Tatiana Iliașenco. Premiul 
de Stat (1989).

Etimologia cuvintelor este tema este tema care i-a 
unit cel mai mult, timp de 50 de ani, pe istoricii limbii 
române, regretatul N. Raevschi și M. Gabinschi, care 
au depus eforturi, împreună cu alţi colegi (Anton Borș, 
Vasile Botnarciuc, Teodor Cotelnic, Arcadie Evdoșen-
co, Gheorghe Popa, Ion Zaporojan) și la redactarea 
Dicţionarului de derivate al limbii române, rămas, din 
păcate, nefinalizat. Este o problemă la care lexicografii 
ar trebui să revină.

În toţi cei 64 de ani de activitate știinţifică prodi-
gioasă, dr. hab. Marcu Gabinschi, cercetător pasionat, 
receptiv, cu deschidere spre comunicare, nu și-a schim-
bat locul de muncă. A parcurs un drum lung spre tai-
nele Limbii – factor de reflectare a realităţii, instrument 
de comunicare și creaţia cea mai semnificativă a fiecă-
rui popor.

Îi dorim în continuare prezenţă activă în cadrul 
Institutului de Filologie și să bucure cititorii cu noi 
cărţi. 

La mulţi ani cu sănătate, dragă coleg! 

Dr. hab., prof. univ. Vasile Pavel

Născut la 15 septembrie 1932, în orașul Odesa.
Filolog, domeniul de cercetare: limba română și lingvistica 

balcanică.
Doctor habilitat în filologie (1972).


