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ALEXANDRU 1. PHIUPPIDE 
(1859-1933) 

La 12 august 1993 s-au i'mplinit şaizeci de ani de la moartea lui Alexandru Pbilippide, 
remarcabil savant român a cărui operă (concretizată în cărţi, studii, articole insumînd aproape 
4000 de pagini tipărite, in cursuri universitare - aproximativ 1500 de pagini dactilografiate, 
nepublicate decît pmţial -, în peste 11000 foi de redactări la DicţioMmllimbii romIJne)anali- 
zează cele mllÎ diverse aspecte ale limbii fi culturii românilor, abordate din perspectiva unor 
idei originale, multe din ele valabile şi astăzi. Se adaugă la aceasta o prodigioasă activitate di- 
dactică, care Il creat Şcoala lingvistică ieşeenă, ce li perpetuat, prlD elevii săi, o autentică pa- 
siune pentru muncăşi adevăr. o constantă preocupare pentru problemele de limbă, privite in 
extraordinara lor complexitate. 

Încă de la debut, A Philippide a probat, prin lucrarea Incercare asupra stării sociale a 
poporului românesc fn trecut, Iaşi, 1881, o corectă intelegere a faptelor fi fenomenelor de cul- 
tură românească, dar mai ales o autentică aptitudine pentru cercetare. 

într-o vreme cind nu existau la noi manuale ştiinţific alcătuite, Plippide publică 
introducere fu istoria limbei şi litera turei române, Iaşi, 1888, şi Gramatică elementard a limbii 
române, Iaşi, 1891, lucrări ce s-au bucurat de o apreciere deosebită. 

Insă cartea care l-a impus pe lingvistul ieşean in lumea ştiinţifică românească fi euro- 
peană a fost istoria limbii romdne. Principii de istoria limbii, Iaşi, 1894, concepută iniţial ca 
prim volum la o proiectată istorie a limbii române. Lucrarea, foarte originală. in ciuda faptului 
că a avut ca model Prinvpien der Sprachgesichte Il lingvistului german Hermann Paul, este - 
cum arăta G. Ivănesca în Prtrfaţa editiei Alexandru Pbilippide, Opere alese,Buw, 19&4, p. 
VI .» o operă de mare valoare, care şi astăzi are ceva de spus lmgviştilor de pretutindeni". Prin 
ea, Philippide se arată a fi cel mai iinportant teoretician al limbajului de la noi. Aici au fost 
formulate şi amplu tratate mai toate problemele de ştiinţa (teoria) limbii din veacul trecut: dis- 
tincţia dintre limbă, uz şi vorbirea ocazională; .cauzele schimbărilor lingvistice: comoditatea, 
nevoia de claritate şi voinţa; procesele care stau la baza formării limbilor literare; relaţia dintre 
limbă şi ortografie etc. 

Fără îndoială, opera capitală a.lui A. Philippide este Originea romlJnilor;, 2 voI., Iaşi, 1 
192.5, II 1928. Primul volum, subintitulat Ce spun izvoarele istorice, îşi propune ca, în temeiul 
mărturiilor unor istorici antici şi a mii de inscripţii latineşti, să delimiteze spatiul de formare a 
poporului român, să stabilească durata şi intensitatea romani zării în diversele teritorii balcanice 
şi să urmărească migraţiile etnice petrecute în timpul şi după stăpînirea romană, pe tot parcursul 
evului mediu, între nordul şi sudul Dunării. Savantul ieşean reuşeşte cu această ocazie să 
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corecteze aşa-numita linie Jirecek, limita teritoriului romanizet faţă de cel grecizat în Peninsula 
Balcanică, realizare care reprezintă - in opinia majorităţii lingviştilor de mai tîrziu - un lucru 
definitiv stabilit în cercetările asupra originii românilor. Tot aici, Philippide, ca urmare a unei 
serioase analize, respinge în totalitate IU'gumentaţia lui Robert Roesler referitoare la originea 
românilor, conchizi'nd că rezultatele la care Il ajuns acesta "se pot considera ca nule" (Originea 
românilor, I, p. 694-6(5). De altfel, între teoria istoricului austriac şi cea a lui Philippide există 
deosebiri. fundamentale, atît în privinţa demersului ştiinţific, cît, mai ales, în formularea con- 
cluziilor cercetării; Roesler susţine o migraţie tîrzie a românilor din Peninsula Balcanică. anume 
după stabilirea ungurilor în Transilvania (secolele al XII-lea - al XIII-lea), in vreme ce 
Pbilippide vorbeşte despre o migraţie din sud, cu incepere din secolul al VI-lea. Lingvistul 
român plasează formarea poporului român, in principal, la sudul Dunării. dar admite totodată că 
"oarecare populaţie trebuie să fi rămas in Dacia după părăsirea ei, căci altfel nu s-ar explica 
păstrarea numelor topice" (ibid., p. 706, cf 755-756). 

În volumul al II-lea, Ce spun limbile romdnd şi albaneziI, este urmărită evoluţia flecărui 
sunet şi a fiecărei forme în toate dialectele limbii române. Întreaga construcţie este extrem de 
solidă şi bine articulată. Ca suport teoretic al acestui impunător edificiu, Philippide a folosit 
conceptele de bt:w'l de aniculaţie şi baziI psihologicli drept principale cauze de schimbare şi de 
evoluţie a limbii, concepte pe care le va prelua şi actualiza discipolul său, G. Ivănescu, în 
Istoria limbii române, Iaşi. 1980, şi în alte lucrări. 

în şedinţa plenară a Academiei Române din 22 mai 1912; de la stînga la dreapta: 
N. Gane, C. Erbiceanu, A. Bârseanu, 1. Bogdan, A. Naum, N. Iorga, 

A. PHIUPPIDE, 1. Caragiani, A. D. Xenopol 

O istorie propriu-zisă a limbii române Philippide a realizat la cursurile sale de Filologie 
româru'J, pe care le-a predat studenţilor ieşeni între anii 1893-1933: Originile poporului român 

fi ale limbii române, Latina populară, Istoria sunetelor româneşti şi Istoria formelor româneşti. Intre aceste cursuri universitare şi Originea rnilor există totuşi o strînsă legătură; sînt 
uneori chiar identice pasaje întregi, dar sînt şi 'diferenţe, provenite, pe de o parte, din reducerea, 
in prelegeri. a exemplelqr, iar, pe de altă parte, din completarea cu noi capitole şi, de aici. din 
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reorganizarea materiei. Publicarea acestor texte poate aduce un serviciu imens lingvisticii 
româneşti, aflate.fnai ales sub aspectul studiului diacronic al limbii, în oarecare impas. 

In perioada 1897-1906, lui A. Philippide Academia Română i-a încredinţat redactarea 
Dicţionarului limbii române. în cei optam cît a fost angajat la această lucrare, lingvistul ieşean, 
ajutat de cîţiva colaboratori (Simeon Florea Marian, Jan Urban Jarnfk, G. Ibrăileanu, C. Botez, 
1. Botez i 1. N. Popovici) a întocmit bibliografia de bază a dicţionarului, a adunat peste 600000 
de fişe, a elaborat normele şi modelul de alcătuire a Dicţionarului Academiei şi a. redactat 
11.280 pagini, e drept, unele dintre ele incomplete (care se păstrează astăzi la Biblioteca Filialei 
Iaşi a Academiei Române). . 

Alexandru Philippide a avut şi o interesantă activitate publicistică-prin care a urmărit să 
impună un model deontologie pentru intelectualul român. Articolele Idealuri, Specialistul 
român, Un specialist român la Lipsea, Cum se apărâ specialistul român, Dicţionarul Academiei 
sau basmul cucoşului roş-etc., publicate în "Convorbiri literare" sau "Viaţa românească", îl 
dezvăluie pe polemistul (uneori excesiv) Philippide şi pe creatorul unor adevărate "fiziologii", 
între care chipul moral al intelectualului român (al aşa-numitului "specialist") pare subiectul 
predilect. Pentru Philippide,invăţatul reprezenta singura forţă capabilă să revigoreze .0 societate 
în momentele ei de criză; viaţa omului de cultură constituie, în general, barometrul stării morale 
a unei naţiuni. De aceea, el a judecat, adesea' cu mare asprime, faptele oamenilor iluştri ai 
vremii, avînd convingerea că numai o critică obiectivă, lucidă, chiar dură, poate îndrepta mora- 
vuri şi purifica unele conştiinţe. Şi se pare că a avut dreptate. 

Carmen-Gabriela Pamfil 
Institutul de Filologie Română 

"A. Phitippide" 
Iaşi, str. Codrescu, nr. 2 
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THEOFIL SIMENSCHY 
(1892--1968) 

La 27 ianuarie 1992 s-au implinit o sută de ani de la naşterea savantului Theofil 
(decedat acum 25 de ani, la 15 decembrie 1968), una dintre cele mai distinse pers 0- 

văţămîntului filologic ieşean, clasicist şi Indoeuropenist care a afirmat cercetarea 
acestor domenii in lumea savantă europeană, deschizător de drumuri pentru 

rii sanscrite şi înţelepciunii indice în România. . 
modest feroviar, viitorul profesor a dovedit o adevărată pasiune şi daruri ex- 
văţătură, absolvind liceul (în 1910) ca şef de promoţie, luîndu-şi licenţa în 

filologia c Facultatea de Litere fi Filosofie li Universităţii din Iaşi (în 1913) cu magna 
cum laude şi susţinîndu-şi doctoratul, de asemenea eu calificativul maxim, la aceeaşi Facultate, 
în 1927, cu teza Le compliment des verbes qui signifien: 'entendre' chez Homere. După o ac- 
tivitate didactică liceală de 14 ani (întreruptă de participarea la primul război mondial, între 
1916--1918), în cursul căreia a predat limbile latină şi germană, Theofil Simenschy îşi începe 
cariera universitară: asistent la limba şi literatura greacă (1926), conferenţiar la catedra de limba 
latină (din 1938) şi de greacă (1948-1951) şi profesor de gramatică comparată a limbilor indo- 
europene între 1942-1950, perioadă în care ţine şi un curs de sanserită. "Reforma" învăţămîntu- 
lui din 1948 impunînd desfiinţarea catedrei de indoeuropenistică, profesorului j se va atribui 
doar un lectorat de limbile greacă şi gotică, pentru a fi apoi pensionat, cu grabă, în 1952. A vea 
să revină la Facultate io 1955, pentru a preda latina, şi abia în 1957 studenţii anului al IV-lea, 
printre care se afla şi semnatarul acestei evocări, aveau să-i poată audia cursul de gramatică 
comparată a limbilor Indoeuropene. 

Este autorul II numeroase studii i monografii, lucrări didactice şi traduceri. Teza de 
doctorat, amintită, subliniindu-i-se originalitatea, a fost recenzată, printre alţii, de A. Meillet 
(,,Bul1etin de la Societe de Linguistique de Paris", XXIX, 1929), P. Kretschmer ("Glotta'\ 
xvm, 1929), P. Wahrmann (,,Indogermanische Forschungen", :XLVn, 1929), P. Chantraine 
(,,Revue de Philologie" LV, 1928). Printre contribuţiile ştiinţifice ale mdoeuropenistului se 
numără, apoi, Limba hititit fi rolul ei tn gramatica comparată (,,Analele Academiei Române. 
Memoriile Secţiunii Literare", XIII, 1944), impunătorul studiu La construction du verbe dans 
les langues indo-europeennes (Iaşi, 1949,279 p., aspru criticat în România comunistă în primul. 
rînd pentru că fusese publicat în ... limba franceză), articolele consacrate gramaticii lui Panini 
(1957, 1960) fi sintaxei homerice (196.5) etc. în manuscris i-au fămas importante cursuri şi 
tratate: Ponetica numelui şi Fonetica verbului indoeuropean, Sintaxa verbului indoeuropean; 
Sintaxa limbii. greceşti, Morfologia limbii latine, gramatiei istorice ale germanei 
(AlthochdeUlsch, MittelhocluJeutsch) etc. 
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în calitate de profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii ieşene (de la Chişinău), 
alte contribuţii filologice publicate se referă la limba Septuagintei şi a Noului Testament. A fost 
membru a numeroase societăţi savante din România şi din străinătate, printre care Societe de 
Linguistique de Paris, Association pour l' encouragement des etudes grecques, Indogermanische 
Gesellschaft. 

Activitatea didactică l-a condus spre elaborarea unor valoroase gramatici ale limbii 
greceşti şi latine, care, la apariţie şi cu ocazia a diverse reeditări, au fost, de asemenea, recen- 
zate favorabil sau elogios de către specialişti din ţară şi din străinătate (printre aceştia, P. 
Chantraine, E. Fraenkel, respectiv A. Guillemin, A. Ernout). Theofil Simenschy este şi autorul 
primei Gramatici a limbii sanscrite în româneşte (1959). 

Septembrie 1967: alături de soţia sa, in mijlocul vizitatorilor, 
în grădina casei din Tătăraşi 

Merite de pionierat în filologia şi cultura românească îi revin, apoi, l.a traducător din 
sanscrită, începînd din 1931, cu fragmente din Panciatantra (traducerea integrală în volum s-a 
publicat în 1969) şi din Upanişadei imnuri din Rig-Yeda etc. în 1937 i-a apărut traducerea 
Poveştii Îlii Nala, din Mahabhamta (premiată de Academia Română), iar în 1944, 
Bhagavadgita. A publicat, de asemenea, numeroase traduceri din alte limbi, în special din elină 
(platon, Musaeus, Dionisie Pseudo-Areopagitul, Lucian). Din lumea hindusă şi elenă nu ne-a 
transmis numai opere literare: o bogată publicistică din perioada dintre cele două războaie 
mondiale se constituie din interpretări, comentarii şi consideraţii asupra filosofiei şi moralei 
indice şi greceşti, De altfel, postum i s-a publicat, de către M. Grădinaru, un monumental 
Dicţionar al înţelepciunii (laşi, l-IV, 1970-1975; ediţia II doua, tipărită de C. Poghirc, a apărut 
în 1(79), a cărui parcurgere ne ajută să înţelegem detaşarea cu adevarat olimpiană cu care a 
intimpinat nu puţinele încercări pe care i le-au hărăzit anii de după cel de al doilea război mon- 
dial, Traduceri diverse din sanscrită şi contribuţii privind fenomenul literar şi cultural indian 
i-au fost publicate de asemenea de C. Poghirc, în volumul Cultură şi filosofie indiană În texte şi 
studii (Bucureşti, 1978). 
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Nu este mai puţin adevărat că sinteza de ascetism, bunătate şi înţelepciune pe care a 
întrupat-o profesorul Simenschy a lăsat urme de neşters în conştiinţa oamenilor de valoare ce 
l-au cunoscut: una dintre mărturii o reprezintă şi publicarea, post-mortem, într-o formă de cola- 
borare sui-generis, a cursului său de Gramatică comparată a limbilor indoeuropene, de către G. 
Ivănescu (1981), care l-a comentat şi completat, punînd la dispoziţia filologilor o valoroasă 
exegeză şi un manual asupra indoeuropenei primitive, dar şi cu privire la faptele de limbă indo- 
europeană.în diverse descendente aparţinînd acestei familii din perioada istorică. Iar cei care 
parcurg partea a şasea a cărţii, Lexicul comparat al limbilor inâoeuropene, pentru a-şi imagina 
măcar în parte cum decurgea expunerea unor cursuri, pot apela fa dezvoltări particulare, de 
subtilă analiză comparati stă, cum sînt cele publicate separat de Theofil Simenschy, printre care 
Variante străvechi în basmele lui Ispirescu (,,Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. 1. Cuza» 
din Iaşi", S.III, e. lingvistică, XV, 1969), surse de meditaţie pentru proiectarea mentalităţilor 
daeoromâneşti Într-un tablou al vechii spiritualităţi indoeuropene. 

Deşi nu am pierdut din vedere principiul pe care magistrul l-a respectat în tot ce a scris, 
NE QUID NIMIS (reamintit înprefa\8 la Gramatica limbii sanscriteş, considerăm că nu putem, 
totuşi, încheia aceste rînduri fără a transmite cititorilor amintirea uneia dintre ultimele întîlniri 
cu profesOrul Simenscfiy. în septeQIbrie 1967, după al Xvlea Congres internaţional al lingviştilor 
(de la Bucureşti), doi distinşi participanţi din India, în vizită la Iaşi, au ţinut să-I cunoască per- 
sonal. După discuţiile cu savantul, pe teme de sanscritologie, cu opriri asupra unor texte din 
vechi ediţii ale Panciatantrei i Mahabharatei, ce purtau adnotări şi data lecturilor repetate 
(frecvente în anii de restrişte) ale posesorului cărţilor, profesorii lag Deva Singb (Kurukshetra 
University)şi Lachman Mulchand Khubchandani (Deecan College Postgraduate & Researeh 
Institute), în adevărat extai i s-au închinat ca unui autentic guru şi s-au simţit deosebit de 
onoraţi să se fotografieze alături de profesor i de soţia sa. Ne facem o datorie de onoare din a 
comunica această fotografie, ca unul dintre puţinele documente iconografice ce ne păstrează 
imaginea eruditului (în general refractar la acest mod de ,,imortalizare"), al cărui destin spiritual 
ne place să-I descifrăm dintr-una din propriile-i meditaţii (citate de fostul nostru profesor Ştefan 
Cuciureanu): "Ca lumina unei stele îndepărtate, ce a dispărut de mult, astfel este opera unui om 
ales, care străbate veacurile". 

Stelian Dumistrăcel 
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G.lvĂNEScu 
(l912-1987) 

303 

La 2 noiembrie 1912, profesorul Universităţii ieşene, Gheorghe Ivănescu, membru cores- 
pondent al Academiei Române, s-a născut în Vutcani (Bîrlad), localitate care a reprezentat pen- 
tru lingvistul ieşean un element permanent de corelatii afective şi lingvistice; dincolo de viaţa 
pămîntească, G. Ivănescu a păşit in ziua de 3 iunie 1987, aceste două date Închizînd În arcul lor 
temporal-existenţa omenească a unuia dintre savanţii români alcătuiţi pe dimensiuni eneielo- 
pedice. 

Pentru G. Ivănesee lingvistica a însemnat perspectiva prin care a pătruns ştiinţific, 
minuţios şi profund gîndirea umană. Omoştea istorie şi filozofie, ştia să se orienteze cu 
neaşteptată precizie printre noţiunide matematică şi fizică. A studiat. într-o formă sau alta, 
toate disciplinele filologice. Iar dacă lingvistica a fost prisma prin care G. Ivăneseu a urmărit 
aspectele lumii ştiinţifice, faptul se datorează şi şcolii filologice ieşene care grupa, între 
1930-1933, profesori ca A. Philippide, G. Ibrăileanu, 1. Bărbulescu, G. Paseu, I. Iordan etc. G. 
Ivăneseu şi-a completat formaţia de lingvist la Paris, între 1934-1935 (cînd. audiat, printre 
altele, cursurile de limbi celtice ale lui Vendryes, ori seminariile de filologieromanică ale lui 
Mario Roques), i la Roma, între 1935-1936 (unde, conform propriilor sale/mărturisiri, a urmat 
cursurile de filologie romanică ale lui G. Bertoni şi cele de limbă sanscrită ale lui C. Formichi). 

Continuator al spiritului ştiinţific al lui A. Philippide, G. Ivănescu şi-a desfăşurat demer- 
sul lingvistic într-o manieră şi cu o ideaţie originale. Are contribuţii peremptorii în toate disci- 
plinele lingvisticii: fonetică deseriptivă şi istorică, istoria limbii, dialectologie, istoria limbii 
literare etc. Aceste contribuţii, cuprinse in volume şi studii, au fost conturate de profesor i în 
cadrul cursurilor sau prelegerilor susţinute în centre universitare ori institute academice. 
Universitatea ieşeană, Centrul de St.udii Socio-Umane timişorean, sau actualul Institut 
,,Alexandru Philippide" din Iaşi au facut să răsune între zidurile lor ,i multe dintre comunicările 
lui G. Ivănescu ce alcătuiesc actualmente miile de pagini manuscris catalogate la Filiala Iaşi a 
Bibliotecii Academiei Române. 

Problemele capitale ale vechii române literare (BIFR, XI-XII, 1941-1945) şi Istoria 
limbii române (Editura ,,Junimea", Iaşi. 1980) sînt două dintre cele mai cuprinzătoare opere ale 
lui G. Ivănescu, în care se găsesc mglobate majoritatea ideilor sale; trebuie menţionat în mod 
special şi studiul Storia deue parlate popolari e storia delle lingue letterarie (,,Philologica", Il, 
1972, p. 5--'25), pe baza căruia se poate cel mai bine surprinde concepţia lingvistică a marelui 
profesor. 

Toate lucrările sale oglindesc, de altfel, una din trăsăturile esenţiale ale universului - 
spiritual Ivănescian. trăsătură care, alături de intuiţie profesională, erudiţie, tenacitate, subtili- 
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tate şi forţă de muncă alcătuiesc specificul personalităţii intelectuale a lui O. Ivăneseureste 
vorba de capacitatea de autocorecţie (proiectată fn conturul cunoscut al "spiritului critic moldo- 
venesc" - G. Ibrăileanu fiind următoarea personalitate, după Philippide, pe care O. Ivănescu o 
aşeza în rindul părinţilor săi spirituali). Această capacitate de autocorecţie face ca opera 
lingvistului ieşean să cuprindă, la nivel microtextual, auto-negări, reluări minuţioase, 
re-aproximări. Acestea conduc ideile mari, limpezi şi profunde ale gîndirii lvănesciene spre o 
cit mai adevărată apropiere de dezorganizareaj.oerbă" a schimbărilor fonetice ale limbii i o cît 
mai precisă intuire a articulării sistemice a acestora. De aici, mai ales.tapare această. capacitate 
genială a lui G. 1 vănescu de a gîndi ştiinţific faptul de limbă cu toate valenţele sale paradoxale, 

Ianuarie 1987: în camera de lucru 

Dacă ţinem cont de mulţimea manuscriselor îvănesciene care îşi aşteaptă editorii, putem 
spune că actualitatea spirituală a marelui lingvist este de netăgăduit nu numai datorită origi- 
nalităţii efervescente a ideilor publicate şi intrate în circuitul de valori al lingvisticii, ci şi dato- 
rită nevoii imperioase de a cunoaşte ideile din manuscris ale lui Gheorghe Ivănescu, neexpri- 
mate încă tipografic, idei care, şi prin sus-numita "autocorecţie", pot conţine în-ele reformulări 
premonitive ale viitorului ideatic al disciplinei. 

Cristina Florescu 
Institutul de Filologie Română 

"A. Philippide U 
laşi, str. Codrescu, nr. 2 



AI) VITAM AETERNAM 305 
----------_. 

ARITONVRACIU 
(197-19g7) 

La 65 de ani de la naştere şi la cinci ani de la moartea sa, ce a răpit lumii ştiinţifice un 
învăţat a cărui originalitate constituia o pennanentă provocare intelectuală şi un profesor ce a 
lăsat amprente decisive în memoria foştilor săi studenţi, evocarea contribuţiei profesorului 
Ariton Vraciu în domeniul tracologiei, ea parte a istoriei limbii române. ne apare ca o-necesară 
şi onorantă datorie. 

Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din 
(Sankt-Petersburg), secţia de Limba nlsi (1955), Ariton Vraciu a fost un slujitor devotat ai 
Facultăţii de  Filologie a Universităţii ,,AL 1. Cuza" din Iaşi. instituţie de învăţămînt în cadru! 
căreia a parcurs treptele consacrării universitare pînă la titlul de profesor (1971), mtre 

1976-1982 fiind şeful Catedrei de lim în care a ca lector de limba 
română la Universitatea din Sofia ( orientarea sa spre do- 
meniul balcani sti cii, în sens sub conducerea prof 
Vladimir Georgiev, doctorat ale limbii române. 

Formaţia sa pe terenul aticii limbilor 
balto-slave, abordată în te, i-a deschis 
profesorului Vraciu în context est 
- şi sud .. est (autohton) 
şi a adstratului informativ şi 
formativ pentru Facultatea de 
Filologie de la Iaşi, în în i 
cel de lingvistică gene 

Lucrări 
substanţial, rezll.lltate ale j>1'oprililor cen;etări 
demersului CQfltriibutiHe __ .. _._"_ tr v()lwnul 
generală (Iaşi, 
explicaţiilor prin 
europene, canlcterele gCJ:lersllc"iale liUlbilor 'balttice fi llrobb:matic:a ellementl::Jor 3Ut1o!!'irlk1t: ale 
limbii române. 

De altfel. acestui ultim domeniu, Ariton Vraciu aV':!I să-i consacre o lucrare si'1te7...ă, 
Limba daco-gefilor (Timiard. 1980), care, după prezentarea stamului actual al cercetărilor 
asupra limbii populaţiilor autohtone de pe teritoriul 
caracterelor generale ale acestei limbi. pozitia 
şi analiza elementelor de provenienţă geto-dacă in structura daroromâm;i. Pe 



marcate repere esenţiale privitoore la protoistoria limbii ,i apoporului cadrul general al 
cercetării constituindu-l plasarea temei in problematica dialectologiei lndoeuropene, 

Lărgind considerabil perspectiva analizei elementelor autohtone ale limbii române, atît 
prinraportarea la limbile baltice (lituaniana, letona şi vechea prusiană, ,,1 căror bun cunoscător 
era), cit şi prin recursul constant la informaţii din domeniul arheologiei, istoriei, antropologiei, 
emografiei, in respectul principiilor lingvisticii generale şi comparativ-istorice, Anton Vrsciu a 
schiţat o orientare nouă pentru cercetarea supravieţuirilor de substrat ale dacoromânei în context 
teacologic, domeniu căruia i-a consacrat, de asemenea, interpretări cu privire la raporturile 
lingvistice balto-slave, proiectate pe fundalul relaţiilor dintre diferite limbi şi grupuri de limbi 
aparţinind familiei Indoeuropeae (balto-slave şi germane, slavă şi indo-iraniană etc.). 

Avind cunoştinţe temeinice in domeniul limbilor sanscrită, hitită, greacă veche, veche 
slavă. latină, stăpînind numerOOse limbi modemeşi dedicindu-şi tntreaga viaţă cercetării şi 

catedrei, Ariton Vraciu a exercitat optîtemiăinfluenţă asupra celor care I-au cunoscut. 
'Polemistul redutabil era, in fond, un timid dotat eu'o mare bunăvoinţă fi răbdare, care se apleca 
cu interes asupra oricărui efort de bună credinţă pe terenul dificil fi extrem de controversat pe 
care ti COilstituie idi.pl.d'Jl9PUiaţiilQr (le: .peteritoriul DacieL 01. membru in colegiul de redacţie 
al revistei Institutului ,,A;lippide" (in$inile, căreia a publicat un insemnat număr de stu- 
dii, articole, n9te. .receJlZii fi aooiei),n::1aţi.ile sale. cu fpştii studenţi au stat, perpetuu, sub sem- 
nul încrederii i al stimulW uoeiFercetăridescbise: ştim unele lucruri. ne explicăm. destul de 
multe, ne indoim de altele, ne dăm seama că indoieli le noastre (sau măcar o ele) pot fi 
subjţetive, nu ne ajung adeseal;:UVintele ori nu ne mulţumesc acceptiu[\.ile lor pentru 
a ne exprima nuanta pregetului ,ori satisfacţia consimţămtnt;\Jlyi. .. 

De la Ariton Vraeiu ne ... atI rămas două volume ce lir;arului: o sinteză 
(scrisă în oolabararecu dr. Kl.aus Steillke -- Heidelberg), tn tinevistira batcanică şi 
culegerea de Studîi asupra preisroriei.prIJtoÎStorie; şi istoriei limbii lor va 
intreBi profiliJiunui pasiOnat al lumii ideilor ,ial cercetării, asUmată Ca Obligatia morală. 



AD VITAM M!.'TERNAM 3(fl 

Activitatea sa remarcabilă ca membru a numeroase societăţi savante, întot- 
deauna semnificativă, la cengrese internaţionale de tracologîe (Sofia, 1972; Bucureşti, 1976) 
sau de albanologie (Innsbruck, conferinţele prezentate la diferite universităţi din 
Germania, Bulgaria şi Jugoslavia completează tabloul unei personalităţi al cărei ideal a fost 
destăinuit prin motto-il! la volumul Li;.')j'vistică generală şi comparată, găsit în înţelepciunea şi 
sensibilitatea lui Sofocle: noU4J -ro WIl\'eÎV eUOOtt,to v,,et ("ştiinţa este partea 
cea mai însemnată a fericirii"), . 

Prin viaţa şi opera sa, Ariton Vraciu i-a îndemnat şi pe alţii să fie fericiţi! 

Stelian Dumistrăcel 


