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ALOCUȚIUNE DE DESCHIDERE 

Stimați invitați, dragi colegi, 

Cum altfel am putea deschide o asemenea reîntâlnire decât cu o urare caldă de 

bun venit la o nouă ediție a Zilelor „Sextil Pușcariu”. Cea de-a V-a reuniune științi-

fică desfășurată sub emblema marelui lingvist și ctitor de școală are loc în condiții 

speciale, desfășurându-se numai în mediul online. Credem că aceasta nu va impieta 

comunicarea dintre noi, ci, dimpotrivă, va asigura un climat cât mai propice și fertil 

de schimburi de idei. În ce mă privește, claustrarea din ultima perioadă a fost totuși 

de bun augur pentru munca de cercetare și sper să împărtășiți această opinie.  

Iată că la întâlnirea noastră din acest an sunt prezenți 54 de cercetători și 

universitari din țară și din străinătate, oaspeți de la Louvain, Cosenza și Chișinău, 

alături de colegi lingviști, literați și etnologi din București, Iași, Timișoara, Bacău, 

Suceava, Tulcea și, bineînțeles, din Cluj. Pe lângă secțiunile tradiționale de Studii 

lingvistice și de Istorie literară și filologie, aducem ca o noutate în acest an și un 

microsimpozion de etnolingvistică consacrat unui subiect ingenios și sub aspect 

formal: Hrana – construcția unei teme de cercetare. 

Încă de la ediția inaugurală din anul 2013, manifestarea științifică pusă sub acest 

generic a fost concepută, atât ca o reactualizare a moștenirii lingvistice și istorico-

literare lăsate de Sextil Pușcariu, o reinterpretare a tezelor pușcariene privind 

lingvistica diacronică românească, teoria limbajului, romanistica sau lexicologia, cât 

și ca o continuare a direcțiilor de cercetare filologică trasate cu o viziune novatoare 

de către ilustrul savant. Desigur, au fost prevăzute în acest răstimp mai multe proiecte 

noi, dar strategiile de cercetare gândite atunci de Sextil Pușcariu au rămas ca niște 

autentice linii de forță ale oricărui demers creator din sfera actuală a filologiei. 

Dacă în urmă cu doi ani am celebrat centenarul Muzeului Limbii Române, anul 

acesta marcăm o sută de ani de la înființarea revistei „Dacoromania”, condusă de 

Sextil Pușcariu, devenită o carte de vizită elocventă a școlii lingvistice clujene, 

având renumele de „cel mai bun periodic de specialitate al epocii”. Precizez că 

primul număr al „Dacoromaniei” era încheiat în iunie 1920, dar tipărirea unui volum 

impunător de 614 pagini a decurs greoi la Institutul de Arte Grafice „Ardealul” din 

Cluj, cu o întârziere de peste un an, așa cum se specifică în raportul administrativ 

publicat la sfârșitul primului număr. Astfel că pe genericul primei apariții a „Buleti-

nului Muzeului Limbei Române” va fi înscris 1920–1921. Volumul, închinat memo-

riei lui Petru Maior, se deschidea cu portretul cărturarului de la moartea căruia se 

împliniseră în 14 februarie 1921 o sută de ani. Așa cum va nota Pușcariu în Memorii, 

„botezul” revistei va fi serbat abia în 12 decembrie 1921. 

Ecourile pe care le-a stârnit în lumea științifică publicarea fiecărui număr al 

„Dacoromaniei” au fost puternice, majoritatea revistelor mari din țară și din străi-

nătate dedicându-i semnalări și recenzii elogioase. Vom menționa doar opiniile 

exprimate de câțiva romaniști de marcă, printre care Mario Roques („Romania”), 

W. Meyer-Lübke și Ernst Gamillscheg („Zeitschrift für romanische Philologie”). O 

reacție la fel de entuziastă va avea lingvistul german Hugo Schuchardt, care, într-o 
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scrisoare adresată lui Sextil Pușcariu, în 28 februarie 1922, face elogiul revistei 

clujene astfel: „Aber schon ein Durchblättern der «Dacoromania» wie ich es 

gestern vornahm, lässt mich erkommen welche fruchtbare Initiative, welche weite 

Umblick sich hier offenbar. Ja wahrlich nun gibt es auch in wissenschaftlichen 

Sinn ein Großrumänien”1. 

Ca legatară simbolică a moștenirii filologice a lui Sextil Pușcariu, generația 

actuală de cercetători clujeni încearcă, prin noua serie bianuală a „Dacoromaniei”, 

ca și prin mai tânăra „Dacoromania litteraria” (ajunsă la vol. VII), să preia și să 

continue orizonturile deschise de publicația omonimă în urmă cu un veac. 

Proiectul nostru științific este întregit însă prin noua publicație serială care 

înmănunchează lucrările conferinței bienale de față. Titlul acesteia, „Caietele Sextil 

Pușcariu”, se revendică (cum am precizat și în primul număr) de la publicația 

omonimă din 1952–1953, cu apariții la Roma, iar apoi la Seatle: Cahiers Sextil 

Puscariu. Linguistique, philologie, littérature roumaines, publicate de Alphonse 

Juilland. Mă bucur să constat că am reușit să depășim, prin numărul de apariții, pu-

blicația-mamă, ceea ce denotă consecvența și mobilizarea cercetătorilor de azi în 

valorificarea rezultatelor la care au ajuns în studiul limbii și literaturii române. 

Am certitudinea că lucrările acestei noi ediții a Zilelor „Sextil Pușcariu”, care 

vor fi reunite în volumul V al „Caietelor Sextil Pușcariu”, pot constitui un 

eveniment major în mediul academic.  

EUGEN PAVEL 

Directorul Institutului de Lingvistică 

și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” 

al Academiei Române 

1 În traducere: „Dar de cum mi-am îngăduit răgazul să răsfoiesc ieri «Dacoromania», 

m-a cuprins mirarea faţă de ce elan rodnic, ce perspectivă largă se vădesc într-însa. Acum, 

într-adevăr, există o Românie Mare și din perspectiva științei”. Scrisoarea se află în colecţia 

Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”. 


