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ALEXANDRU
1.PHIUPPIDE
(1859-1933)
La 12august1993s-aui'mplinit
şaizecide anide la moartealuiAlexandru
Pbilippide,
remarcabil
savantromâna căruioperă(concretizată
în cărţi,studii,articoleinsumînd
aproape
4000de paginitipărite,in cursuriuniversitare
- aproximativ
1500de paginidactilografiate,
nepublicate
decîtpmţial-, în peste11000foideredactări
la DicţioMmllimbii
romIJne)analizeazăcelemllÎdiverseaspecteale limbiifi culturiiromânilor,
abordatedinperspectiva
unor
ideioriginale,
multedinelevalabileşi astăzi.Seadaugăla aceastao prodigioasă
activitate
didactică,careIlcreatŞcoalalingvistică
ieşeenă,ce li perpetuat,
prlDeleviisăi,o autentică
pasiunepentrumuncăşiadevăr.o constantă
preocupare
pentruproblemele
de limbă,privitein
extraordinara
lorcomplexitate.
Încăde la debut,A Philippide
a probat,prinlucrareaIncercareasuprastăriisocialea
poporuluiromânesc
fntrecut,Iaşi,1881,o corectăintelegere
a faptelorfi fenomenelor
de culturăromânească,
darmaialeso autentică
aptitudine
pentrucercetare.
într-ovremecindnu existaula noi manualeştiinţificalcătuite,Plippide publică
introducere
fuistorialimbeişi literatureiromâne,
Iaşi,1888,şi Gramatică
elementard
a limbii
române,
Iaşi,1891,lucrărices-aubucurat
deo apreciere
deosebită.
Insăcarteacarel-aimpuspe lingvistul
ieşeanin lumeaştiinţifică
românească
fi europeanăa fostistorialimbiiromdne.
Principiide istorialimbii,Iaşi,1894,concepută
iniţialca
primvolumla o proiectată
istoriea limbiiromâne.
Lucrarea,
foarteoriginală.
in ciudafaptului
că a avutcamodelPrinvpienderSprachgesichte
Illingvistului
germanHermann
Paul,estecumarătaG.Ivănesca
în PrtrfaţaeditieiAlexandru
Pbilippide,
Operealese,Buw, 19&4,
p.
VI.» o operădemarevaloare,
careşi astăziarecevadespuslmgviştilor
depretutindeni".
Prin
ea, Philippide
se aratăa fi celmaiiinportant
teoretician
al limbajului
de la noi.Aiciau fost
formulate
şi amplutratatemaitoateproblemele
de ştiinţa(teoria)limbiidinveacultrecut:distincţiadintrelimbă,uz şi vorbireaocazională;
.cauzeleschimbărilor
lingvistice:
comoditatea,
nevoiadeclaritateşi voinţa;procesele
carestaula bazaformării
limbilorliterare;relaţiadintre
limbăşi ortografie
etc.
Fărăîndoială,operacapitalăa.luiA. Philippide
esteOriginearomlJnilor;,
2 voI.,Iaşi,1
192.5,
II 1928.Primulvolum,subintitulat
Cespunizvoarele
istorice,îşi propune
ca,în temeiul
mărturiilor
unoristoricianticişi a miideinscripţii
latineşti,sădelimiteze
spatiulde formarea
poporului
român,săstabilească
durataşiintensitatea
romani
zăriiîn diversele
teritoriibalcanice
şi săurmărească
migraţiile
etnicepetrecute
în timpulşidupăstăpînirea
romană,
petotparcursul
evuluimediu,întrenordulşi sudulDunării.Savantulieşeanreuşeştecu aceastăocaziesă
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corecteze
aşa-numita
linieJirecek,limitateritoriului
romanizet
faţădecelgrecizatîn Peninsula
Balcanică,
realizarecarereprezintă
- in opiniamajorităţii
lingviştilor
demaitîrziu- un lucru
definitivstabilitîn cercetările
asupraoriginiiromânilor.
Totaici,Philippide,
ca urmarea unei
serioaseanalize,respingeîn totalitateIU'gumentaţia
lui RobertRoeslerreferitoare
la originea
românilor,
conchizi'nd
cărezultatele
la careIlajunsacesta"sepotconsidera
canule"(Originea
românilor,
I, p. 694-6(5).Dealtfel,întreteoriaistoricului
austriacşi ceaa luiPhilippide
există
deosebiri.
fundamentale,
atîtîn privinţademersului
ştiinţific,
cît,maiales,în formularea
concluziilor
cercetării;
Roeslersusţineo migraţie
tîrziea românilor
dinPeninsula
Balcanică.
anume
dupăstabilireaungurilorîn Transilvania
(secoleleal XII-lea- al XIII-lea),in vremece
Pbilippide
vorbeştedespreo migraţiedin sud,cu inceperedin secolulal VI-lea.Lingvistul
românplasează
formarea
poporului
român,in principal,
la sudulDunării.
daradmitetotodatăcă
"oarecare
populaţie
trebuiesă fi rămasin Daciadupăpărăsirea
ei, căcialtfelnu s-arexplica
păstrarea
numelor
topice"(ibid.,p. 706,cf 755-756).
În volumul
al II-lea,Cespunlimbileromdnd
şi albaneziI,
esteurmărită
evoluţiaflecărui
sunetşi a fiecăreiformeîn toatedialectele
limbiiromâne.
Întreagaconstrucţie
esteextremde
solidăşi binearticulată.
Ca suportteoretical acestuiimpunător
edificiu,Philippide
a folosit
conceptele
debt:w'l
deaniculaţieşi baziIpsihologicli
dreptprincipale
cauzede schimbare
şi de
evoluţiea limbii,conceptepe carele va preluaşi actualizadiscipolul
său,G. Ivănescu,
în
Istorialimbiiromâne,
Iaşi.1980,şiînaltelucrări.

în şedinţaplenarăa Academiei
Române
din22mai1912;dela stîngala dreapta:
N.Gane,C.Erbiceanu,
A.Bârseanu,
1.Bogdan,
A.Naum,N.Iorga,
A.PHIUPPIDE,
1.Caragiani,
A.D.Xenopol
Oistoriepropriu-zisă
a limbiiromânePhilippide
a realizatla cursurile
saledeFilologie
româru'J,
pe carele-apredatstudenţilor
ieşeniîntreanii1893-1933:
Originile
poporuluiromân
fi
aleaceste
limbiiromâne,
populară,
Istoriasunetelor
şi Istoria
formelor
româneşti.
Intre
cursuriLatina
universitare
şi Originea
rnilor româneşti
existătotuşi
o strînsă
legătură;
sînt
uneorichiaridenticepasajeîntregi,darsîntşi'diferenţe,
provenite,
pedeo parte,dinreducerea,
in prelegeri.
a exemplelqr,
iar,pe dealtăparte,dincompletarea
cunoicapitoleşi, de aici.din
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reorganizarea
materiei.Publicarea
acestortextepoateaduceun serviciuimenslingvisticii
româneşti,
aflate.fnai
alessubaspectul
studiului
diacronic
al limbii,în oarecare
impas.
In perioada1897-1906,
luiA. Philippide
Academia
Românăi-a încredinţat
redactarea
Dicţionarului
limbiiromâne.
în ceioptamcîta fostangajatlaaceastă
lucrare,lingvistul
ieşean,
ajutatdecîţivacolaboratori
(Simeon
FloreaMarian,JanUrbanJarnfk,G.Ibrăileanu,
C.Botez,
1.Botezi 1.N.Popovici)
a întocmit
bibliografia
debazăa dicţionarului,
a adunatpeste600000
de fişe,a elaboratnormeleşi modelulde alcătuirea Dicţionarului
Academiei
şi a.redactat
11.280pagini,e drept,uneledintreeleincomplete
(caresepăstrează
astăzila Biblioteca
Filialei
Iaşia Academiei
Române).
.
Alexandru
Philippide
a avutşi o interesantă
activitate
publicistică-prin
carea urmăritsă
impunăun modeldeontologie
pentruintelectualul
român.ArticoleleIdealuri,Specialistul
român,Unspecialist
românla Lipsea,Cumseapărâspecialistul
român,Dicţionarul
Academiei
sau basmulcucoşului
roş-etc.,publicate
în "Convorbiri
literare"sau"Viaţaromânească",
îl
dezvăluie
pe polemistul
(uneoriexcesiv)
Philippide
şi pe creatorul
unoradevărate
"fiziologii",
întrecarechipulmoralal intelectualului
român(al aşa-numitului
"specialist")
paresubiectul
predilect.
PentruPhilippide,invăţatul
reprezenta
singuraforţăcapabilă
sărevigoreze
.0societate
în momentele
ei decriză;viaţaomuluideculturăconstituie,
îngeneral,barometrul
stăriimorale
a uneinaţiuni.De aceea,el a judecat,adesea'cu mareasprime,fapteleoamenilor
iluştriai
vremii,avîndconvingerea
cănumaio criticăobiectivă,
lucidă,chiardură,poateîndreptamoravurişi purificauneleconştiinţe.
Şiseparecăa avutdreptate.
Carmen-Gabriela
Pamfil
Institutul
deFilologieRomână
"A.Phitippide"
Iaşi,str. Codrescu,
nr.2
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THEOFIL
SIMENSCHY
(1892--1968)
La 27 ianuarie1992s-auimplinito sută de ani de la naştereasavantului
Theofil
(decedat
acum25deani,la 15decembrie
1968),unadintrecelemaidistinsepers0văţămîntului
filologicieşean,clasicistşi Indoeuropenist
carea afirmatcercetarea
acestordomeniiin lumeasavantăeuropeană,
deschizător
de drumuripentru
rii sanscrite
şiînţelepciunii
indiceîn România..
modestferoviar,
viitorulprofesor
a dovedito adevărată
pasiuneşi daruriexvăţătură,
absolvind
liceul(în 1910)ca şefde promoţie,
luîndu-şi
licenţaîn
filologia
c
Facultatea
deLiterefi Filosofie
li Universităţii
dinIaşi(în 1913)cumagna
cumlaudeşi susţinîndu-şi
doctoratul,
deasemenea
eu calificativul
maxim,la aceeaşiFacultate,
în 1927,cu tezaLecompliment
desverbesquisignifien:
'entendre'chezHomere.
Dupăo activitatedidactică
licealăde 14ani (întreruptă
de participarea
la primulrăzboimondial,între
1916--1918),
în cursulcăreiaa predatlimbilelatinăşi germană,
TheofilSimenschy
îşi începe
carierauniversitară:
asistentla limbaşi literatura
greacă(1926),conferenţiar
la catedradelimba
latină(din1938)şi de greacă(1948-1951)
şi profesor
degramatică
comparată
a limbilorindoeuropene
între1942-1950,
perioadă
în careţineşi uncursdesanserită.
"Reforma"
învăţămîntului din 1948impunînd
desfiinţarea
catedreide indoeuropenistică,
profesorului
j se va atribui
doarunlectoratdelimbilegreacăşi gotică,pentrua fi apoipensionat,
cugrabă,în 1952.Avea
să revinăla Facultate
io 1955,pentrua predalatina,şi abiaîn 1957studenţii
anuluial IV-lea,
printrecarese aflaşi semnatarul
acesteievocări,aveausă-ipoatăaudiacursulde gramatică
comparată
a limbilor
Indoeuropene.
EsteautorulIInumeroase
studiii monografii,
lucrărididacticeşi traduceri.Tezade
doctorat,amintită,subliniindu-i-se
originalitatea,
a fostrecenzată,
printrealţii,de A. Meillet
(,,Bul1etin
de la Societede Linguistique
de Paris",XXIX,1929),P. Kretschmer
("Glotta'\
xvm, 1929),P. Wahrmann
(,,Indogermanische
Forschungen",
:XLVn,1929),P. Chantraine
(,,Revuede Philologie"
LV, 1928).Printrecontribuţiile
ştiinţificeale mdoeuropenistului
se
numără,apoi,Limbahitititfi rolulei tn gramaticacomparată
(,,Analele
Academiei
Române.
Memoriile
Secţiunii
Literare",
XIII,1944),impunătorul
studiuLa construction
du verbedans
leslanguesindo-europeennes
(Iaşi,1949,279p.,asprucriticatîn România
comunistă
în primul.
rîndpentrucă fusesepublicatîn... limbafranceză),
articolele
consacrate
gramaticii
luiPanini
(1957,1960)fi sintaxeihomerice
(196.5)
etc.în manuscris
i-aufămasimportante
cursurişi
tratate:Poneticanumeluişi Foneticaverbuluiindoeuropean,
Sintaxaverbuluiindoeuropean;
Sintaxa limbii.greceşti,Morfologialimbii latine, gramatieiistorice ale germanei
(AlthochdeUlsch,
MittelhocluJeutsch)
etc.
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în calitatedeprofesorla Facultatea
deTeologie
a Universităţii
ieşene(dela Chişinău),
altecontribuţii
filologice
publicate
sereferăla limbaSeptuagintei
şi a NouluiTestament.
A fost
membrua numeroase
societăţisavantedinRomânia
şi dinstrăinătate,
printrecareSocietede
Linguistique
deParis,Association
pourl'encouragement
desetudesgrecques,
Indogermanische
Gesellschaft.
Activitatea
didacticăl-a condusspreelaborarea
unorvaloroasegramaticiale limbii
greceştişi latine,care,la apariţieşi cuocaziaa diversereeditări,
au fost,de asemenea,
recenzatefavorabilsauelogiosde cătrespecialişti
din ţară şi din străinătate
(printreaceştia,P.
Chantraine,
E. Fraenkel,
respectiv
A.Guillemin,
A.Ernout).
TheofilSimenschy
esteşiautorul
primeiGramatici
a limbiisanscrite
înromâneşte
(1959).

Septembrie
1967:alăturidesoţiasa,inmijlocul
vizitatorilor,
în grădinacaseidinTătăraşi
Meritede pionierat
în filologiaşi culturaromânească
îi revin,apoi,l.a traducător
din
sanscrită,
începînd
din1931,cufragmente
dinPanciatantra
(traducerea
integralăîn volums-a
publicatîn 1969)şi din Upanişadei
imnuridinRig-Yeda
etc.în 1937i-a apăruttraducerea
PoveştiiÎlii Nala, din Mahabhamta(premiatăde AcademiaRomână),iar în 1944,
Bhagavadgita.
A publicat,
deasemenea,
numeroase
traduceri
dinaltelimbi,în specialdinelină
(platon,Musaeus,
DionisiePseudo-Areopagitul,
Lucian).Dinlumeahindusăşi elenănu ne-a
transmisnumaiopereliterare:o bogatăpublicistică
din perioadadintrecele douărăzboaie
mondialese constituie
dininterpretări,
comentarii
şi consideraţii
asuprafilosofieişi moralei
indiceşi greceşti,De altfel,postumi s-a publicat,de cătreM. Grădinaru,
un monumental
Dicţionar
al înţelepciunii
(laşi,l-IV, 1970-1975;
ediţiaIIdoua,tipăritădeC. Poghirc,a apărut
în 1(79),a căruiparcurgere
ne ajutăsă înţelegem
detaşarea
cu adevaratolimpiană
cu carea
intimpinat
nupuţinele
încercări
pecarei le-auhărăzitaniidedupăceldeal doilearăzboimondial,Traduceri
diversedinsanscrităşi contribuţii
privindfenomenul
literarşi culturalindian
i-aufostpublicate
deasemenea
deC.Poghirc,
în volumul
CulturăşifilosofieindianăÎntexteşi
studii(Bucureşti,
1978).
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Nu estemaipuţinadevăratcă sintezade ascetism,
bunătateşi înţelepciune
pe carea
întrupat-o
profesorul
Simenschy
a lăsaturmede neştersîn conştiinţa
oamenilor
de valoarece
l-aucunoscut:
unadintremărturiio reprezintă
şi publicarea,
post-mortem,
într-oformăde colaboraresui-generis,
a cursului
săudeGramatică
comparată
a limbilor
indoeuropene,
decătreG.
Ivănescu(1981),carel-a comentat
şi completat,
punîndla dispoziţia
filologilor
o valoroasă
exegeză
şi unmanualasupraindoeuropenei
primitive,
darşi cuprivirela fapteledelimbăindoeuropeană.în
diversedescendente
aparţinînd
acesteifamiliidinperioadaistorică.Iar cei care
parcurgparteaa şaseaa cărţii,Lexicul
comparat
al limbilorinâoeuropene,
pentrua-şiimagina
măcarîn partecumdecurgea
expunerea
unorcursuri,pot apelafa dezvoltări
particulare,
de
subtilăanalizăcomparati
stă,cumsîntcelepublicate
separatdeTheofilSimenschy,
printrecare
Variante
străvechiîn basmele
luiIspirescu
(,,Analele
ştiinţifice
aleUniversităţii
«Al.1.Cuza»
dinIaşi",S.III, e. lingvistică,XV,1969),sursede meditaţie
pentruproiectarea
mentalităţilor
daeoromâneşti
Într-untabloual vechiispiritualităţi
indoeuropene.
Deşinuampierdutdinvedereprincipiul
pecaremagistrul
l-arespectat
în tot ce a scris,
NEQUIDNIMIS(reamintit
înprefa\8la Gramatica
limbiisanscriteş,
considerăm
că nuputem,
totuşi,încheiaacesterîndurifărăa transmite
cititorilor
amintirea
uneiadintreultimeleîntîlniri
cuprofesOrul
Simenscfiy.
în septeQIbrie
1967,dupăal XvleaCongres
internaţional
al lingviştilor
(delaBucureşti),
doidistinşiparticipanţi
dinIndia,în vizităla Iaşi,auţinutsă-Icunoască
personal.Dupădiscuţiilecu savantul,
pe temede sanscritologie,
cu opririasupraunortextedin
vechiediţiiale Panciatantrei
i Mahabharatei,
ce purtauadnotărişi datalecturilorrepetate
(frecvente
în aniide restrişte)
aleposesorului
cărţilor,profesorii
lag DevaSingb(Kurukshetra
University)şiLachmanMulchand
Khubchandani
(DeecanCollegePostgraduate
& Researeh
Institute),în adevăratextai i s-auînchinatca unuiautenticguruşi s-ausimţitdeosebitde
onoraţisă se fotografieze
alăturideprofesor
i desoţiasa.Nefacemo datoriedeonoaredina
comunica
aceastăfotografie,
ca unuldintrepuţineledocumente
iconografice
ce ne păstrează
imaginea
eruditului
(îngeneralrefractar
la acestmodde,,imortalizare"),
al căruidestinspiritual
neplacesă-Idescifrăm
dintr-una
dinpropriile-i
meditaţii
(citatedefostulnostruprofesor
Ştefan
Cuciureanu):
"Caluminauneisteleîndepărtate,
cea dispărutdemult,astfelesteoperaunuiom
ales,carestrăbateveacurile".
StelianDumistrăcel
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G.lvĂNEScu
(l912-1987)
La2 noiembrie
1912,profesorul
Universităţii
ieşene,Gheorghe
Ivănescu,
membru
corespondental Academiei
Române,
s-anăscutîn Vutcani
(Bîrlad),
localitate
carea reprezentat
pentru lingvistul
ieşeanun element
permanent
de corelatii
afectiveşi lingvistice;
dincolode viaţa
pămîntească,
G.Ivănescu
a păşitin ziuade3 iunie1987,acestedouădateÎnchizînd
Înarcullor
temporal-existenţa
omenească
a unuiadintresavanţiiromânialcătuiţipe dimensiuni
eneielopedice.
PentruG. Ivăneseelingvistica
a însemnatperspectiva
prin carea pătrunsştiinţific,
minuţiosşi profundgîndireaumană.Omoşteaistorieşi filozofie,ştia să se orientezecu
neaşteptată
precizieprintrenoţiunidematematică
şi fizică.A studiat.într-oformăsaualta,
toatedisciplinele
filologice.
Iar dacălingvistica
a fostprismaprincareG.Ivăneseu
a urmărit
aspectelelumiiştiinţifice,faptulse datoreazăşi şcoliifilologiceieşenecare grupa,între
1930-1933,
profesori
ca A.Philippide,
G.Ibrăileanu,
1.Bărbulescu,
G.Paseu,I. Iordanetc.G.
Ivăneseuşi-acompletat
formaţiade lingvistla Paris,între1934-1935
(cînd. audiat,printre
altele,cursurile
de limbicelticealeluiVendryes,
oriseminariile
de filologieromanică
ale lui
MarioRoques),
i la Roma,între1935-1936
(unde,conform
propriilor
sale/mărturisiri,
a urmat
cursurile
defilologie
romanică
aleluiG.Bertonişi celedelimbăsanscrită
aleluiC.Formichi).
Continuator
al spiritului
ştiinţific
al luiA.Philippide,
G.Ivănescu
şi-adesfăşurat
demersullingvistic
într-omanierăşi cuo ideaţieoriginale.
Arecontribuţii
peremptorii
în toatedisciplinelelingvisticii:
foneticădeseriptivă
şi istorică,istorialimbii,dialectologie,
istorialimbii
literareetc.Acestecontribuţii,
cuprinse
in volumeşi studii,au fostconturate
deprofesori în
cadrulcursurilorsau prelegerilor
susţinuteîn centreuniversitare
ori instituteacademice.
Universitatea
ieşeană,Centrulde St.udiiSocio-Umane
timişorean,sau actualulInstitut
,,Alexandru
Philippide"
dinIaşiaufacutsărăsuneîntrezidurile
lor,i multedintrecomunicările
luiG.Ivănescu
ce alcătuiesc
actualmente
miiledepaginimanuscris
catalogate
la FilialaIaşia
Bibliotecii
Academiei
Române.
Problemele
capitaleale vechiiromâneliterare(BIFR,XI-XII,1941-1945)
şi Istoria
limbiiromâne(Editura
,,Junimea",
Iaşi.1980)sîntdouădintrecelemaicuprinzătoare
opereale
lui G.Ivănescu,
în carese găsescmglobate
majoritatea
ideilorsale;trebuiemenţionat
în mod
specialşi studiulStoriadeueparlatepopolarie storiadellelingueletterarie(,,Philologica",
Il,
1972,p. 5--'25),
pe bazacăruiase poatecelmaibinesurprinde
concepţia
lingvistică
a marelui
profesor.
Toatelucrărilesaleoglindesc,
de altfel,una din trăsăturileesenţialeale universului
spiritualIvănescian.
trăsăturăcare,alăturide intuiţieprofesională,
erudiţie,tenacitate,
subtili-
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tate şi forţăde muncăalcătuiesc
specificul
personalităţii
intelectuale
a lui O. Ivăneseureste
vorbadecapacitatea
deautocorecţie
(proiectată
fnconturul
cunoscut
al "spiritului
criticmoldovenesc"- G.Ibrăileanu
fiindurmătoarea
personalitate,
dupăPhilippide,
pe careO.Ivănescu
o
aşezaîn rindulpărinţilorsăi spirituali).
Aceastăcapacitatede autocorecţie
face ca opera
lingvistuluiieşean să cuprindă,la nivel microtextual,
auto-negări,
reluăriminuţioase,
re-aproximări.
Acesteaconducideilemari,limpezişi profunde
alegîndiriilvănesciene
spreo
citmaiadevărată
apropiere
dedezorganizareaj.oerbă"
a schimbărilor
fonetice
alelimbiii o cît
maiprecisăintuirea articulării
sistemice
a acestora.
Deaici,maiales.tapare
această.
capacitate
genialăa luiG.1vănescu
dea gîndiştiinţific
faptuldelimbăcutoatevalenţele
saleparadoxale,

Ianuarie1987:încameradelucru
Dacăţinemcontdemulţimea
manuscriselor
îvănesciene
careîşi aşteaptăeditorii,putem
spunecă actualitatea
spirituală
a mareluilingvistestede netăgăduit
nu numaidatorităoriginalităţiiefervescente
a ideilorpublicate
şi intrateîn circuitul
devalorial lingvisticii,
ci şi datoritănevoiiimperioase
de a cunoaşte
ideiledinmanuscris
alelui Gheorghe
Ivănescu,
neexprimateîncătipografic,
ideicare,şi prinsus-numita
"autocorecţie",
potconţineîn-elereformulări
premonitive
aleviitorului
ideaticaldisciplinei.
CristinaFlorescu
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide
U
laşi,str.Codrescu,
nr. 2
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ARITONVRACIU
(197-19g7)
La65de anidela naştereşi la cincianide la moarteasa,ce a răpitlumiiştiinţifice
un
învăţata căruioriginalitate
constituia
o pennanentă
provocare
intelectuală
şi unprofesorce a
lăsatamprentedecisiveîn memoriafoştilorsăi studenţi,evocareacontribuţiei
profesorului
AritonVraciuîn domeniul
tracologiei,
eapartea istorieilimbiiromâne.ne apareca o-necesară
şi onorantă
datorie.
Absolvental Facultăţiide Filologiea Universităţiide Stat din
(Sankt-Petersburg),
secţiade Limbanlsi (1955),AritonVraciua fostun slujitordevotatai
Facultăţii
de Filologie
a Universităţii
,,AL1.Cuza"dinIaşi.instituţiede învăţămînt
în cadru!
căreiaa parcurstrepteleconsacrării
universitare
pînă la titlul de profesor(1971),mtre
1976-1982
fiindşefulCatedrei
de lim
în carea
ca lectorde limba
românăla Universitatea
dinSofia(
orientarea
sa spredomeniulbalcani
sticii,în sens
subconducerea
prof
Vladimir
Georgiev,
doctorat
alelimbiiromâne.
Formaţia
sa pe terenul
aticiilimbilor
balto-slave,
abordatăîn
te, i-a deschis
profesorului
Vraciu
în contextest
- şi sud..est
(autohton)
şi a adstratului
informativ
şi
formativ
pentru
Facultatea
de
Filologie
dela Iaşi,în
în
i
celdelingvistică
gene
Lucrări
substanţial,
rezll.lltate
alej>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
limbiiromâne.
Dealtfel.acestuiultimdomeniu,
AritonVraciuaV':!I
să-iconsacre
o lucrare si'1te7...ă,
Limbadaco-gefilor
(Timiard. 1980), care,dupăprezentarea
stamuluiactualal cercetărilor
asupralimbiipopulaţiilor
autohtone
depe teritoriul
caracterelor
generale
aleacesteilimbi.pozitia
şi analizaelementelor
deprovenienţă
geto-dacă
in structura
daroromâm;i.
Pe

marcaterepereesenţiale
privitoore
la protoistoria
limbii,i apoporului
cadrulgeneralal
cercetării
constituindu-l
plasarea
temeiinproblematica
dialectologiei
lndoeuropene,
Lărgindconsiderabil
perspectiva
analizeielementelor
autohtone
ale limbiiromâne,atît
prinraportarea
la limbilebaltice(lituaniana,
letonaşi vecheaprusiană,
,,1cărorbuncunoscător
era),cit şi prinrecursulconstant
lainformaţii
dindomeniul
arheologiei,
istoriei,antropologiei,
emografiei,
in respectul
principiilor
lingvisticii
generale
şi comparativ-istorice,
AntonVrsciua
schiţato orientare
nouăpentrucercetarea
supravieţuirilor
desubstrat
aledacoromânei
în context
teacologic,
domeniucăruiai-a consacrat,
de asemenea,
interpretări
cu privirela raporturile
lingvistice
balto-slave,
proiectate
pe fundalul
relaţiilordintrediferitelimbişi grupuride limbi
aparţinind
familieiIndoeuropeae
(balto-slave
şi germane,
slavăşi indo-iraniană
etc.).
Avindcunoştinţe
temeinice
in domeniul
limbilorsanscrită,
hitită,greacăveche,veche
slavă.latină,stăpînind
numerOOse
limbimodemeşidedicindu-şi
tntreagaviaţăcercetăriişi
catedrei,AritonVraciua exercitatoptîtemiăinfluenţăasupracelorcare I-aucunoscut.
'Polemistul
redutabil
era,in fond,untimiddotateu'omarebunăvoinţă
fi răbdare,careseapleca
cuinteresasupraoricăruiefortdebunăcredinţăpe terenuldificilfi extremde controversat
pe
careti COilstituie
idi.pl.d'Jl9PUiaţiilQr
(le:.peteritoriul
DacieL
01.membru
in colegiul
deredacţie
al revisteiInstitutului
,,A;lippide" (in$inile, căreiaa publicatuninsemnat
numărde studii,articole,n9te..receJlZii
fi aooiei),n::1aţi.ile
sale.cufpştiistudenţi
austat,perpetuu,
subsemnulîncrederii
i al stimulWuoeiFercetăridescbise:
ştimunelelucruri.ne explicăm.
destulde
multe,neindoimdealtele,nedămseamacăindoieli
lenoastre(saumăcaro
ele)potfi
subjţetive,
nuneajungadeseal;:UVintele
orinunemulţumesc
acceptiu[\.ile
lor
pentru
a neexprima
nuantapregetului
,orisatisfacţia
consimţămtnt;\Jlyi.
..

DelaAritonVraeiune...
atIrămasdouăvolume
ce
lir;arului:
o sinteză
(scrisăîn oolabararecu
dr.Kl.aus
Steillke
--Heidelberg),
tn tinevistira
batcanicăşi
culegerea
deStudîiasuprapreisroriei.prIJtoÎStorie;
şi istorieilimbii
lorva
intreBi
profiliJiunui
pasiOnat
al lumiiideilor,ial cercetării,
asUmată
CaObligatia
morală.
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Activitatea
sa remarcabilă
ca membrua numeroase
societăţisavante,
întotdeaunasemnificativă,
la cengreseinternaţionale
de tracologîe
(Sofia,1972;Bucureşti,1976)
sau de albanologie
(Innsbruck,
conferinţele
prezentatela diferiteuniversităţidin
Germania,
Bulgariaşi Jugoslavia
completează
tablouluneipersonalităţi
al căreiideala fost
destăinuit
prinmotto-il!
la volumul
Li;.')j'vistică
generalăşi comparată,
găsitîn înţelepciunea
şi
sensibilitatea
luiSofocle:
noU4J-roWIl\'eÎV
eUOOtt,tov,,et
("ştiinţaestepartea
ceamaiînsemnată
a fericirii"),
.
Prinviaţaşi operasa,AritonVraciui-aîndemnat
şi pealţiisăfiefericiţi!
StelianDumistrăcel

