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„Nu speranțele ori temerile ne preocupă aici, ci doar adevărul,
pe cît ne îngăduie rațiunea noastră să îl descoperim”.
(Charles Darwin)

m încercat să oferim cititorilor o revistă complexă, care dincolo de Filologie și de Lingvistică să
trateze și preocupările altor domenii, cu deosebire din perspectivă diacronică, și am intenționat
să facem acest lucru la un standard cît mai ridicat, pe care ne-am străduit să îl menținem sau să îl
creștem. Astăzi ne aflăm la capătul acestui drum, pe care singuri ni l-am croit și pe care l-am durat cu multă
anevoință. Dificultățile și truda se aflau în așteptările noastre, mai ales întrucît înțelegem că nimic bun nu
se poate obține altfel, de aceea nu vom vorbi despre prețul întreprinderii noastre. Ajunși în acest moment și
în acest loc se cuvine să observăm, însă, elementele ce-au făcut ca întreaga energie care a alimentat procesul
să merite a fi produsă în acest scop.
›

Α

Revista „Diacronia” a stăruit asupra calității, atît urmărind construcția, prezentarea și funcționarea programului informatic care gestionează totul, cît și atentă la protocoalele comunicării cu autorii, cu referenții
și cu cititorii. Această componentă complexă a putut exista și funcționa în chipul în care a existat și a
funcționat datorită unei singure persoane, căreia nu îi vom putea niciodată mulțumi îndeajuns. Din fericire, întregul efort nu a fost făcut spre a primi mulțumiri, ori recompense, ci – așa cum se obțin realizările
trainice și de mare performanță – din pură benevolență, cu toată generozitatea și mai ales ca urmare a
înțelegerii profunde a sacrificiilor pe care le cere procesul de comunicare a științei.
Marea noastră recunoștință se îndreptă către autorii Revistei „Diacronia” care au avut încrederea de a
ne oferi roadele muncii lor intelectuale, de a ne oferi șansa de a le publica, în felul acesta generînd toate
atributele calitative care pot fi asignate Revistei. Aceasta este ceea ce este datorită standardelor la care
prietenii noștri, colegi și doctoranzi, și-au desfășurat activitatea științifică și au elaborat rezultatele acesteia,
sub forma textelor care constituie Revista.
›
La capătul întregii osteneli, obosiți de munca noastră și satisfăcuți de lucrul autorilor, le mulțumim deopotrivă celor care ne-au încurajat și celor care au rămas reticenți, întrucît tensiunea dintre acestea a produs
atît forța, cît și cumpătarea necesare unei astfel de întreprinderi.
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