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O  VIAŢĂ  CONSACRATĂ  LEXICOGRAFIEI
(Anton Borş – octogenar)

În miezul acestei toamne decanul de vârstă al lexicologiei din Moldova, Anton Borş, 
împlineşte frumoasa şi onorabila vârstă de 80 de ani.

Născut la 22 octombrie 1932 în Buiucanii Vechi, o suburbie a Chişinăului, într-o familie 
de muncitori, este unul din cei nouă copii. Aici, în 1949 a terminat şapte clase a şcolii de băieţi, 
iar în 1952 şcoala medie nr. 4 din Chişinău. În 1957 a absolvit Facultatea de Istorie, Limbă şi 
Literatură a Universităţii de Stat din Chişinău. În acelaşi an a fost repartizat la lucru la Filiala 
Academiei din Moscova, filială devenită ulterior Academia de Ştiinţe din Moldova. Fiind 
înscris la Sectorul de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură 
(pe atunci) s-a logodit cu cea mai enigmatică fiinţă – lexicologia, căreia i-a rămas fidel timp 
de 55 de ani.

În cadrul Academiei a trecut toate treptele ierarhiei ştiinţifice: 1957 – laborant, 1958-
1961 – laborant superior, 1961-1974 – cercetător ştiinţific inferior, 1974-1986 – cercetător 
ştiinţific superior, 1986-prezent – cercetător ştiinţific coordonator.

Unii au plecat la alte instituţii, în alte părţi în căutare de posturi mai înalte sau salarii 
mai mari, domnul Anton Borş a rămas locului timp de 55 de ani, conducându-se de principiul 
„omul sfinţeşte locul”.

În calitate de încercat drumeţ pe întortocheatele căi ale lexicologiei şi lexicografiei,  
de-a lungul anilor laboriosul lexicograf a participat ca autor sau coautor, redactor sau coredactor 
la elaborarea a peste 30 de lucrări lexicografice de valoare, cum ar fi: Dicţionarul ortografic  
al limbii moldoveneşti (1965), Dicţionar explicativ al limbii moldoveneşti (DELM) în  
2 volume (1977 vol. I, 1985 vol. II), Dicţionar rus-moldovenesc (DRM) în 3 volume (1976, 
1981, 1999), Dicţionar rus-român (DRR), şi Dicţionar român-rus (DRR) în colaborare, tipărit 
în mai multe ediţii, Dicţionar rus-român sinonimizat (DRR sinonimizat) în 2 volume (volumul 
I a apărut în 2005, volumul 2 îşi aşteaptă sponsorii), la cel din urmă fiind redactor coordonator. 
În 2005 editează Dicţionar român-rus de sinonime, iar în 2009 Mic Dicţionar de cuvinte  
şi expresii celebre şi multe altele.

În 1967 a susţinut cu succes teza de doctor în filologie cu tema „Aspecte lexico-
semantice şi stilistice ale interjecţiilor şi onomatopeelor în limba română”.

Ca un bun lexicograf, domnul Borş a căutat mereu răspuns la întrebările: Ce este 
cuvântul?, De câte cuvinte are nevoie omul?, Cum apar şi mor cuvintele?, Cuvintele:  
câte-s ele?, ultima devenind şi titlul unei lucrări editate în 1982.
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Cei 55 de ani de activitate în cadrul Institutului de Filologie şi ponderea lucrărilor 
elaborate sunt o dovadă de fidelitate profesiei alese, deoarece a muncit cu dăruire şi satisfacţie 
sufletească.

În afară de munca de cercetător pe care o îndeplineşte cu onestitate, omagiatul nostru 
a activat şi pe tărâmul didactic. A ţinut un curs de lecţii („Lexicologia limbii române”)  
la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a fost în nenumărate rânduri (de peste 30 de 
ori) preşedinte al Comisiei de Stat pentru examenele de absolvire la Universitatea Naţională, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Pedagogică din Tiraspol  
cu sediul la Chişinău. Ani în şir a fost membru al colegiului de redacţie a revistei de specialitate, 
membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM.

Anton Borş a participat la diverse conferinţe şi simpozioane ştiinţifice republicane  
şi internaţionale. A publicat o serie de articole în diverse reviste şi culegeri de specialitate.

În toţi aceşti ani l-am cunoscut nu doar ca pe un bun filolog, ci şi ca pe un om deosebit: 
onest şi plin de bunătate, modest şi plin de omenie, harnic, muncitor, perseverent, o fire 
deschisă spre comunicare. Am admirat întotdeauna simplitatea şi sinceritatea cu care Domnia 
Sa ştie să se apropie de oameni, să-i ajute şi să-i încurajeze pe cei tineri. Domnul Anton Borş 
este acel care în permanenţă are ascuns în buzunar un cuvânt blând pentru susţinere sau chiar 
o bomboană pentru a îndulci situaţia conflictuală.

La cei 80 de ani ai săi acest respectabil domn este un copil în suflet, rămânând şi până 
acum cu privirea uimită şi larg deschisă, totdeauna pus pe glume, cu replica pregătită de acasă. 
El te farmecă cu modestia, bunăvoinţa şi prietenia lui.

Se ştie că toamna se numără bobocii. Or, toamnele domnului Anton Borş sunt doldora 
de rod. A construit o casă, a crescut nu fecior, a sădit un pom (şi nu numai unul). Strămoşii 
noştri mai aveau un obicei să construiască o fântână, unde călătorul obosit de drum putea 
să-şi potolească setea. Domnul Anton Borş a construit în poarta casei un havuz, un adevărat 
monument de artă, însoţit de o inscripţie: „Opreşte-te pietonule un pic: odihnit, îţi vei continua 
calea spre noi lumini”. Un îndemn foarte semnificativ. Dar cea mai mare bucurie şi sprijin a lui 
rămâne familia: soţia Nina care toţi aceşti ani i-a fost alături şi la bine şi la rău, feciorul Pavel 
şi fiica Aurica, cu care se mândreşte, şi desigur nepoţeii pe care îi iubeşte enorm.

Nu putem să nu amintim şi de o altă calitate a omagiatului nostru. Îi place să cânte. Are 
o voce puternică şi cristalină. A cântat în corul Academiei de la înfiinţare şi până la ultimele 
concerte. Deseori îl auzeam fredonând „Vezi, rândunelele se duc, Se scutur frunzele de nuc...”. 
S-au scuturat frunzele, se duc şi se întorc rândunelele, găsindu-l pe domnul Anton Borş 
muncind la o nouă lucrare care stă acum pe masa savantului întitulată „Breviar de maxime  
şi meditaţii”. Iubeşte poezia (bună), cântecele şi romanţele. Ştie şi ne recită pe de rost  
fragmente întregi din Eminescu, Alecsandri, Coşbuc. Cu câtă dragoste şi mândrie vorbeşte  
de creaţia regretatului poet Grigore Vieru. Se mândreşte că i-a avut ca prieteni pe Vasile 
Coroban, Ion Vatamanu, este vecin şi prieten cu Nicolae Esinencu.

Încă multe am putea spune despre acest Om cu literă mare, dar 80 de ani de viaţă  
şi de activitate ştiinţifică a unui cetăţean, coleg, prieten cu greu pot încăpea într-un oarecare 
număr de pagini, de cuvinte, de minute.

Să ne trăiţi, iubite coleg, mulţi, mulţi ani, doldora de zile bune, pline de rod, cu noi 
realizări. Vă dorim zile liniştite, marcate de bucuria datoriei împlinite, cu sănătate multă  
(că aveţi mare nevoie de ea), pace şi linişte în suflet, tot binele din lume.

Toţi cei prezenţi Vă stimează, Vă apreciază, Vă iubesc „ab imo pectore”.  
LA MULŢI ANI!
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