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ProfesorulGavril Istrate a împlinit90 de ani. Este o vârstă impresionantănu
numai prin timpul care i-a fost hărăzit distinsuluisavant, ei şi prin tot ceea ce a
făcut de-a lungul unei vieţi exemplardăruiteinvăţământuluiuniversitar, ştiinţei şi
culturiiromâneşti.
Chiar dacă biografia Profesoruluieste bine cunoscută', vom stărui totuşi
asupra câtorvamomentedefinitoriipentruviaţa şi opera DomnieiSale.
A venit pe lume la 23 februarie 1914, În localitatea Nepos din ţinutul
grănicercsc al Năsăudului.Dăruit cu inteligenţă sclipitoareşi cu pasiune pentru
învăţătură,fiul sătenilorGavrilăşi Maria (născutăPalage),pe care i-a venerattoată
viaţa, s-a remarcat Între elevii Liceului "George Coşbuc" din Năsăud, fiind ales
preşedinte al SocietăţiiLiterare a liceului, urmându-i astfel pe George Coşbuc şi
Liviu Rebreanu.Între 1933şi 1938este studental Facultăţiide Litere, secţia limba
română, de la Universitateadin Iaşi, unde are şansa de a-i avea ca profesori pe
G. Ibrăileanu,George Călinescu,Octav Botez şi Iorgu Iordan, ultimul fiindu-i atât
magistru,cât şi protectorîn anii studenţiei,iar apoi mentor şi prieten aPlopiat. De
la acesta deţine peste 200 de scrisori, extrem de importante ca mărturii pentru
dezvoltareaînvăţământuluiumanist şi pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul
filologieişi al lingvisticiidin centruluniversitarIaşi. Din 1938până În 1948a fost
profesor de limba română la LiceulNaţional, la Seminarul.Veniamin Costache",
la Liceul "M. Kogălniceanu"şi la Liceul Militar din Iaşi. Începând din 1943, a
funcţionat şi ca bibliotecar la Institutulde Filologie Română "A. Philippide", iar
din 1945a devenit,prin concurs,asistentuniversitar.
După ce îşi susţine, În 1949, teza de doctorat, cu titlul Limba poeziei lui
Coşbuc, elaboratăsub conducerealui Iorgu Iordan, devine conferenţiaruniversitar
şi este numit decan al Facultăţiide Filologiede la Universitatea"Al. 1. Cuza" din
laşi, funcţie pe care a deţinut-oÎntre 1 octombrie 1949 şi 2 octombrie 1968. Din
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1957,când a obţinut,prin concurs,postulde profesoruniversitar,a condusşi Catedra
de limbaromânăde la aceeaşifacultatepână în anul 1978,când s-a pensionat.
Atât ca om de ştiinţă, cât şi prin aceste două funcţii,pe care şi le-a asumatîn
cel mai complex şi complicatcontext socio-politicşi cultural românescşi pe care
le-a exercitat vreme îndelungată,putem spune că profesorulGavril Istrate şi-a pus
amprenta asupra filologiei ieşene din a doua jumătate a veacului trecut. Într-un
timp marcat de schimbăridramaticeşi radicaleîn ierarhiavalorilor,în structura şi
în mentalitateasocietăţii româneşti,numai o personalitateputernicăşi echilibrată,
cu simţul dreptăţii şi cu profund respect faţă.de cultură şi de istorie putea să facă
faţă "ideilor noi", marcate de diletantismşi de tarele "luptei de clasă", care au
generat proletcultismul.Dacă în "obsedantuldeceniu" şi mai târziu, până în 1990,
filologia ieşeană şi-a urmat calea deschisăde A. Philippideşi G. Ibrăileanuatât în
privinţadirecţiilorde cercetare,cât şi în concepţieşi temeinicie,un merit important
revine, desigur, şi profesorului Gavril lstrate. Ştiind că valoarea unei instituţii
universitareşi de cercetareştiinţificădepindeîn primul rând de calitateacelor care
o reprezintă, Domnia Sa a contribuitdecisiv la selecţia şi promovareafilologilor
ieşeni în perioada respectivă.După cum afirma prof. univ. dr. C. Dimitriuîntr-un
text omagialdin 1989,"toţi cei care lucreazăîn momentulde faţă în Colectivulde
Limba română de la Facultatea de Filologie din Iaşi, precum şi o parte din
cercetătorii de la Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor (unii dintre
aceşti profesori şi cercetători fiind acum nume cunoscute şi recunoscute în
lingvistica şi filologia românească)au fost aleşi, îndrumaţişi ajutaţi în primii lor
paşi - şi mai târziu - de către profesorulGavril Istrate,,2.ContribuţiaDomnieiSale
la menţinerea şi dezvoltarea şcolii lingvistice ieşene a fost, de asemenea,
recunoscutăşi subliniatăcu diverse prilejuri.Astfel, într-un discurs omagialrostit
în 1975,prof. univ. dr. Vasile Arvinte,evocândfaptul că Institutulde Lingvistică,
Istorie Literară şi Folclor din Iaşi şi-a început activitatea sub conducerea
profesorului G. Istrate, iar .formarea şi afirmarea pe plan ştiinţific a tinerilor
colaboratoride atunci, astăzi bine cunoscuţica specialişti,s-au datoratde la început
sprijinului permanent şi solicitudinii [sale] dezinteresate",relevă faptul că, din
iniţiativa Profesorului,la Iaşi "au fost întreprinse [cele dintii] anchete dialectale
sistematice asupra graiurilor moldoveneşti, precum şi anchete folclorice. În
rezultatele frumoase la care au ajuns astăzi dialectologiişi folcloriştii ieşeni, se
ascunde o bună parte din entuziasmuliniţiatorului,unit cu pasiunea,pricepereaşi
perseverenţa în atingerea scopului de care a dat dovadă'". Aceleaşi merite le
sublinia şi profesorul Gheorghe Ivănescu, în cuvântul omagial rostit la a 65-a
aniversarea profesoruluiG. Istrate: Jn calitatede conferenţiarşi apoi de profesor,
el a desfăşurat o activitate didactică şi ştiinţifică care n-a rămas fără urmări în
dezvoltarealingvisticiidin oraşul nostru. Mai toţi cei ce predau astăzi lingvistica
2C. Dimitriu,
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românească şi generală la Universitateadin Iaşi sau activează în Institutul de
Lingvistică,IstorieLiterară şi Folclor sunt elevii săi şi au moştenitde la dânsul fie
pasiunea pentru studiile dialectologice,fie preocupareade istoria limbii literare.
Şcoala lingvistică ieşeană de după 1945 s-a putut dezvolta şi consolida datorită
sprijinuluipe care el l-a acordattinerelor cadre didacticesau cercetătorilorformati
în această vreme. În calitate de conducătoral acestei şcoli, el n-a rupt legătura cu
tradiţia lingvisticădin laşi... ,,4.
Cei 33 de doctoriînfilologie,dintrecare cel dintâia fost distinsulfilologşi om
de culturăN. A. Ursu,iar cea din urmă, eminentacercetătoareLuminiţaBotoşineanu,
care şi-au elaborattezele sub îndrumareaprofesoruluiGavril Istrate sunt tot atâţia
colaboratorişi elevi ai Domniei Sale, care i-au Împărtăşit ideile şi i-au apreciat
ştiinţa, înţelepciuneaşi spiritul critic. Acestora li se adaugă, desigur, zecile de
generaţiide absolvenţiai Facultăţiide Litere din Iaşi, care i-au urmărit cu atenţie şi
admiraţieprelegeriletemeinicalcătuiteşi atât de limpedeşi de convingătorrostite.
Cursul de istoria limbii române literare, abia atunci inclus Între disciplinele
universitare,pe care l-a elaborat rară să aibă la îndemână sintezele şi imensa
bibliografiede mai târziu, avea adesea un caracter polemic,ca şi discutiilecare se
purtau în publicaţiilede specialitatedin anii '50. Chiar dacăîşi apăra cu fermitate
opiniile,tonul era întotdeaunaechilibrat,iar vocabularuldecent şi cu îngrijire ales.
De altfel, Profesorula comunicatîn toate Împrejurările,cum remarcaprof univ. dr.
Maria Platon, "cu recunoscutăomenie cu cei din jur, mai tineri sau mai vârstnici,
ştiindcă vine o vremecând nu trăieşti decât prin alţii"s.
Până la pensionare,profesorul Gavril Istrate a trăit mai mult pentru alţii.
Implicat,deceniide-a rândul,în conducereaFacultăţiide Filologieşi a Catedrei de
limba română,a Institutuluide Lingvistică,Istoric literară şi Folclordin laşi, a
filialeidin Iaşi a Societăţiide Ştiinţe Filologicedin România,precumşi-în colegiile
de redacţie ale unor reviste de specialitatesau în îndrumareaa zeci de doctoranzi,
Domnia Sa le-a cedat celor din preajmă şi instituţiilorrespectiveb mare parte a
timpuluişi a energieisale, componenteatât de necesareşi de preţioasepentru viaţa
omului de ştiinţă. Cu toate acestea, universitarulşi cercetătorulGavril Istrate s-a
impus ca o personalitatereprezentativăa lingvisticiişi a culturii române,creând o
operă impresionantăprin varietatea domeniilorabordate,prin originalitateaideilor
şi prin numărullucrărilorpublicate.
În lingvisticăa debutat cu un studiu de dialectologie:Graiul satului Nepos
(jud Năsăudş, BIFR IV, 1937,p. 50-97, consideratşi astăzi o lucrare de referinţă
pentru cunoaştereagraiurilordin nord-estulTransilvaniei.Deşi a dat Întotdeaunao
mare importanţăcercetărilordialectale",nu s-a mai Întors către acest domeniu de
investigaţiedecât În 1971, când a publicat, împreună cu Adrian Turculeţ, studiul
Cercetari dialectale înjudeţul Bistriţa-Năsăud(FD, VII, p. 189-227).
4Ibidem,
p.28-29.
5ibidem,
p.49.
tiVeziG.Istrate,
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Ca titular al cursuluide istoria limbiiromâne literare, şi-a concentratatenţia
mai cu seamă asupra acestei noi discipline,devenită,după 1950, un domeniu de
cercetare predilect in lingvistica românească. A participat de la început la
dezbaterea şi clarificareaunor probleme capitale pentru cercetarealimbii române
culte: epoca de formare şi baza dialectală a românei literare. Între părerile
exprimatepână acum şi încă neconciliate,concepţiaprofesoruluiG. Istrate ocupă
un loc distinct prin originalitateşi argumentaţie.După ce mai Întâi a susţinut, în
esenţă,părerile lui Iorgu Iordan cu privire la originileromâneiliterare",mai târziu,
Domnia Sa şi-a schimbat Întru câtva opiniile, afirmând că "specialistulcare s-a
apropiat mai mult de adevăr este A. Philippide. După încercările timide ale
maramureşenilor,traducătoriibraşoveniau meritulde a fi orientatlimba literară pe
un drum care avea să se dovedească deosebit de rodnic, pe care îl vor urma în
continuareşi-l vor amplificatoţi cărturariide mai târziu, indiferentde provinciadin
care proveneau'". Pornind de la constatarea că "cea mai mare parte dintre
traducerile noastre religioase sunt opere colective", la elaborarea sau traducerea
cărora au colaborat "cărturari din toate provinciileistorice româneşti",profesorul
G. Istrate susţinecă "limba cărţilorpe care [aceştia,n.n.] ni le-au lăsat a tins, de la
început, spre o sinteză?".În consecinţă, "trebuie să admitemcă din numeroasele
norme literare, cunoscuteîn istoria limbii noastre,unele s-au fixat încă din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea şi, pe măsură ce ne apropiemde vremea noastră,
numărullor creşte şi râul se transformăîn fluviu'?".În continuareînsă, DomniaSa
face o largă expunereîn favoareaideii că de o românăliterarăpropriu-zisăse poate
vorbi numai prin anii '40 ai secoluluial XIX-leaşi ajunge la "concluziacă nu pot
avea dreptatecei care plaseazăformarealimbiiromâneliterareîn secolulal XVI-lea.
Dreptate şi mai puţină au cei care împing această dată în secolele anterioare, în
perioada preliterarăa limbii noastre?". Aşadar, G. Istrate rămâne fidel conceptiei
şcolii lingvisticepe care o reprezintă,admiţândcă despre o limbă română literară
nu se poate vorbi decât din secolulal XIX-lea,chiar dacăîn veacurileanterioares-ar
fi constituitunele norme ale exprimăriiculte româneşti.
În privinţa bazei dialectale a românei literare, profesorulG. Istrate are un
punct de vedere şi mai ferm delimitat de părerile celorlalţicercetători.Chiar dacă
admite,în principiu,ca A. Philippideş.a., că la baza limbiinoastre literare "nu stă
graiul muntenesc singur, ci dialectul dacoromân,în Întregul său?", Domnia Sa,
referindu-sela baza dialectalăa limbii tipăriturilorcoresiene,exprimăun punct de
vederepersonal,pe care îl argumenteazăcu numeroasefapte de limbă şi de istorie
7 VeziG. Istrate,Originea
şi dezvoltarea
limbiiromâneliterare,în .Analeleştiinţifice
ale
Universităţii
«Al.1.Cuza»",
1957,
[ase.1-2,p.91-95.
8G.Istrate,
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9G.Istrate,Originea
limbiiromâneliterare,Iaşi,Editura
Junimea,
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10Ibidem,
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IlIbidem,
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a culturii noastre, potnvrt căruia nu avem a face în aceste scnen cu o bază
muntenească,ci cu una transilvăneanăde sud, reprezentatăde graiul vorbit Între
Braşovşi Orăştie.
În cartea publicată În 1981, Profesorul dezvoltă considerabil discuţia
privitoarela rolul Transilvanieiîn procesulde constituirea normelorlimbii române
literare nu numai în secolul al XVI-lea, ci şi în veacurile următoare,Domnia Sa
fiind convins că, "de fapt, Transilvaniatrebuie considerată vatra limbii noastre
literare, că cele mai numeroasetrăsături ale acesteia îşi au originea nu în sudul
Carpaţilormeridionali,ci în nordul lor, că majoritateaparticularităţilorconsiderate
munteneşti sunt, în realitate, de provenienţăardelenească.Transilvaniaocupă, sub
raportul cronologiei,primul loc, nu cel din urmă,,13.Susţinutăcu patos, dar şi cu
argumente lingvistice şi socioculturale convingătoare14, această opinie trebuie
reţinutăîndeosebipentru recunoaştereacontribuţieiincontestabilepe care au avut-o
cărturariiromâni din Transilvaniade-a lungultimpului la formarea şi desăvârşirea
limbii române literare, în această privinţă rolul lor fiind cel puţin egal cu al
confraţilorde peste munţi.
Dintre cele peste 500 de studii şi articolepublicatepână acum de profesorul
G. Istrate, foarte multe sunt consacrate cercetării limbii Şi contribuţiei marilor
cărturari şi scriitori români, îndeosebi moldoveni şi ardeleni, la întemeierea, Ia
dezvoltareaşi la sublimareaprin artă a limbiiromâne culte, StudiileDomniei Sale
consacratelui Varlaarn, Simion Ştefan, Dosoftei,Antim Ivireanul, D. Cantemir,
I. Neculce, Samuil Micu, Gh. Şincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu,
M. Kogălniceanu,Costache Negruzzi, V. Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion
Creangă, George Coşbuc, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Ion Pillat, Marin
Sorescuş.a. fac parte din bibliografiaesenţialăa personalităţilorrespectiYe.
Om de cultură apreciat şi respectat de contemporani,profesorulG. Istrate a
cunoscutbine, cu unii aflându-sechiar într-o strânsă relaţie de prietenie, o seamă
de mari învăţaţi şi literaţi români şi străini din secolul al XX-lea. Pe mulţi dintre
aceştia i-a evocat, cu diverse prilejuri, în articole scrise cu har şi obiectivitate.
Pomenimaici doar câteva dintre numele cele mai reprezentative:Nicolae Iorga,
G. Ibrăileanu, Nicolae Drăganu, G. Bogdan-Duică,Ion Breazu, Ion Petrovici,
Sextil Puşcariu, Theofil Simenschy, Tudor Vianu, G. Călinescu, Iorgu Iordan,
Al. Rosetti, Emil Petrovici, Sever Pop, G. Ivănescu, Dumitru Gafiţanu,
MarioRuffiniş.a.
După 1980,eliberat de povara obligaţiiloroficiale,întotdeaunacronofage,şi
beneficiindde o excepţionalăvigoare intelectualăşi fizică, profesorulG. Istrate s-a
dedicat, cu uimitoare abnegaţie şi eficienţă, cercetării ştiinţifice şi activităţilor
culturale.În acest răstimp a publicat şapte cărţi (Originea limbii române literare,
laşi, Editura Junimea, 1981; Studii eminesciene, Iaşi, Editura Junimea, 1987;
TransilvaniaÎn opera lui Sadoveanu,Iaşi, Editura Timpul, 1999; George Coşbuc
13G.Istrate,op.cit.,1981,p.30.
14Ibidem,
p. 31-145şipassim.
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in ultimii50 de ani, C1uj-Napoca,Editura Supergraph,2001;Studii şi portrete, vol.
1, laşi, Editura "Cronica", 2001; Studii şi portrete, voI. II, Iaşi, Editura "Cronica",
2002; Studii şi portrete, vol. III, Iaşi, Editura "Cronica", 2003), a editat două
volume (Mihail Sadoveanu,Drumuri basarabene. Orhei şi Soroca, Iaşi, Editura
Timpul, 2001; G. Coşbuc, Scrieri alese, Iaşi, Editura Timpul, 2001), a prefaţat
volumul T. Cipariu, Opere, vol. 1, ediţie de Carmen-GabrielaPamfil, Bucureşti,
EdituraAcademieiRomâne, 1987,şi a scris postfaţala Petru Maior,Istoria pentru
inceputulromânilor în Dacia, Iaşi, EdituraJunimea,1990.
La acestea se adaugă peste 200 de studii, articole,note şi recenzii risipiteîn
diversepublicaţiide specialitateşi culturale.
Ardeleanprin naştere şi ieşean prin formaţie,profesorulGavril Istrate a fost
toată viaţatransilvăneanşi moldoveanprin tot ceea ce a făcut ca om de ştiinţă şi de
cultură, dar înainte de toate şi mereu a fost şi este un român autentic şi devotat,
care-şi iubeşte ţara, strămoşii şi conaţionaliide pretutindenicu cel mai deplin şi
mai sincer sentimentpatriotic. De-a lungul anilor, dar mai cu seamă după 1990,a
străbătut ţinuturile româneşti de la Iaşi la Timişoara, la Oradea, Satu Mare,
Baia Mare, Cluj-Napoca, Deva, Blaj, Sibiu, Braşov, Târgu-Jiu, Tumu-Severin,
Craiova, Ploieşti, Bucureşti,însă mai des a fost la Năsăud şi la Bistriţa, sau de la
laşi la Târgu-Neamţ,la Mirceşti, la Humuleştişi în toate judeţele Moldovei,ca şi
dela Chişinău,la Bălţi,la Sorocaori la Cahul.Pestetot a ţinutcomunicăriştiinţifice
şi conferinţedespre oamenide seamă ai culturiiromâneori pe teme de specialitate,
care fermecauascultătoriiprin substanţa informaţiei,prin noutatea ideilor şi prin
frumuseţearostirii. Pentru că ne-am aflat în mai multe rânduri Între cei care îl
ascultaucu admiraţie,cred în sinceritateaprofesoareiFeodosiaMocanu,care, într-o
scrisoaredatată 26 februarie '99, mărturisea:"Ne-aţi fascinat cu vocea O-voastră
ştefănească,cu zâmbetul părintesc şi cu .potenţialuldeosebit de a mobiliza spre
ascultareoricareauditoriu.Cu acestecalităţişi cu cea de genialpovestitoral operelor
înaintaşilornoştri,Într-o blândă zi de ianuarie,aţi rămasîn inimilecahulenilor,care
dorescsă vă mai vadă, să vă mai ascultecu nesaţ"!5.
Imaginea clasică a savantului cufundat în lectură la masa de lucru din
bibliotecapersonală, invadată de cărţi ostenite de folosinţă şi de vreme, ar părea
acum puţin desuetă celor împătimiţide bibliotecavirtuală,dar este cât se poate de
reală şi de firească în cazul profesoruluiGavril Istrate. Am văzut aievea această
imagineîn fabuloasabibliotecăa DomnieiSale, unde am avut privilegiulde a mă
afla, ca invitat, în câteva rânduri. Pentru profesorul şi bibliofilul Gavril Istrate,
eartea nu este doar un instrumentindispensabilmuncii intelectuale,ci şi un prilej
de profundă bucurie estetică şi spirituală. Am admirat acolo seriile complete ale
ediţiilor (unele foarte puţin sau deloc cunoscute)din opera lui M. Eminescu,a lui
M. Sadoveanu,a lui George Coşbuc ş.a., rânduitealături de multe cărţi rare, de
manuscriseşi de mii de scrisoriprimite de la nenumăratepersonalităţi,prieteni şi
15Fragment
reprodusdupăo copiea scrisoriitrimisede Feodosia
Mocanuprofesorului
G.lstrate.
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PROFESORUL
GAVRIL
ISTRATE
LAA 90-AANIVERSARE

cunoscuţi, documente ce ar stârni invidia oricărui bibliofil şi ar putea constitui
substanţa unor viitoare cărţi şi studii. Deşi avea la îndemână una dintre cele mai
valoroase şi bine înzestrate biblioteciuniversitaredin România, Profesorula mai
strâns, cu mult efort şi cu mare cheltuială,în camera sa de lucru toate cărtile de
referinţă ale lingvisticii,ale literaturiişi ale culturii naţionale,care l-au însoţit, ca
prieteni devotaţi şi fideli, în lungul şir al nopţilor de veghe şi al anilor de trudă
intelectuală.Lăudândtocmai această bibliotecăpersonală, care ilustrează atât de
convingătorcalitateaşi pasiuneapentru ştiinţă şi cultură a universitaruluiautentic,
prof. univ. dr. Al. Andriescu îşi încheia discursul rostit în 1984, la festivitatea
prilejuită de a 70-a aniversare a Profesorului, astfel: "În liniştea bibliotecii
dumneavoastră,vă urăm, domnule profesor, să aveţi parte de ani îndelungaţi,
rodnici şi în deplină sănătate, pentru a aduna, din textele pe care le citiţi şi le
recitiţi, noi dovezi ale trăinicieinoastreprin limbă,pentru că cine nu s-ar declarade
acord cu dumneavoastrăcând mărturisiţi,cum aţi făcut-o recent, că «limbaromână
este însăşi raţiuneanoastrăde a exista»,,16.
Aceastăfrumoasăurare,pe care o împărtăşimdin toată inima,ni se pare la fel
de actuală şi de bine-venităca şi în urmă cu două decenţi. Am adăuga doar că-i
dorim distinsului şi iubitului nostru Profesor încă mulţi şi rodnici ani, feriţi de
traumele pe care le-a îndurat în ultimul deceniu, şi luminaţi numai de bucurii
autentice şi de recunoştinţacelor care s-au împărtăşitdin ştiinţa, înţelepciuneaşi
omeniaDomnieiSale.
LE PROFESSEUR
GAVRILISTRATEA SA 90EME
ANNNERSAlRE
RESUME
Le professeur
GavrilIstrateest I'une des personnalites
les plus representatives
de la
linguistique
et de la cornmunaute
academique
roumaines,
Sonceuvrescientifique
impressionnant
(7 livreset plusde 500etudes)comptede nombreux
ouvrages
de reference
dansle domaine
de
1'histoiredela languerournaine
litteraire,
dela dialectologie
et dela philologie.
Savantd'unevaste
crudition,le professeur
G. Istratea apportedes contributions
essentielles
a la diffusion
et ii
I'apprentissage
dela cultureroumaine
dansnombre
delocalites
deRoumanie
et dela Republique
de
Moldavie
ousesconferences
ontjouitd'ungrandsuccesaupresdesauditeurs.
Entantqueprofesseur
ii l'universite
et doyende la FacultedesLettresde Jassy,il a contribue
d'unemaniere
decisive
au
developpement
del'enseignement
universitaire
roumain
et deI'ecolelinguistique
deJassy,durantla
seconde
moitieduxx= siecle.
Facultatea
deLitere
Universitatea
deVest
Timişoara

16Profesorul
Gavrillstratela 70deani,laşi,1984,p.7-8.

BDD-A1277 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 18.206.13.207 (2023-01-09 09:40:37 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

