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DIALECTOLOGUL  VASILE  PAVEL  LA  vÂRSTĂ  vENERABILĂ*
*

Abstract. The distinguished linguist, Professor Vasile Pavel, a specialist in dia- 
lectology, linguistic geography, sociolinguistics and onomasiology reaches a venerable 
octogenarian age. During those 55 years of prodigious scientific activity he has made 
fieldwork research in more than 200 towns, he published 4 monographs, numerous  
articles (over 300 in number), actively participated in the development and publication of 
large-scale linguistic atlases of national area, Carpathian area, Romance and European area; 
he also published volumes on the basis of dialectal material. 

Keywords: distinguished linguist, octogenarian, dialectology, linguistic geography, 
fieldwork, linguistic atlases.

Distins lingvist, cunoscut şi recunoscut specialist în dialectologie şi geografie 
lingvistică, onomasiologie şi sociolingvistică, cu implicări în lingvistica generală  
şi contrastivă, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, domnul Vasile Pavel  
a ajuns la venerabila vârstă octogenară.

Dar în acelaşi timp, hic et nunc, sărbătoritul nostru îşi adună cei 55 de ani  
de activitate prodigioasă ştiinţifică şi didactică, dintre care 52 de ani de muncă neîntre- 
ruptă în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură (ulterior: 
Institutul de Lingvistică, apoi Institutul de Filologie) al Academiei de Ştiinţe din 
Moldova, parcurgând toate treptele carierei de cercetător: de la cercetător ştiinţific inferior 
(apoi superior, coordonator) până la cercetător ştiinţific principal şi şef al Sectorului 
de Dialectologie (1992-2006), şef al Sectorului de Istorie a Limbii, Dialectologie  
şi Onomastică (2006-2009).

Activitatea ştiinţifică şi-o începe în septembrie 1962, când, după 3 ani de muncă în 
şcoala medie în calitate de profesor de limba şi literatura română, este invitat la Academie  
în calitate de cercetător ştiinţific la Sectorul de Dialectologie şi Fonetică Experimentală, 
condus pe atunci de Rubin Udler.

Aici, la acest sector, era în toi lucrul cercetărilor pe teren în vederea alcătuirii 
Atlasului lingvistic moldovenesc. Vasile Pavel s-a încadrat activ în acest proiect,  
în această muncă grea de cercetare a graiului strămoşesc, muncă grea, dar de o impor- 
tanţă incontestabilă pentru limba noastră cea română. A completat ancheta dialectală  
ca formă de comunicare nemijlocit pe teren, a cules în zeci şi zeci de sate, de la sute  
de informatori/subiecţi limba veche şi-nţeleaptă (Mihai Eminescu), acel „şirag de piatră 

* La baza articolului a fost pusă comunicarea prezentată la 15 iulie 2014 la Academia  
de Ştiinţe a Moldovei în cadrul Conferinţei ştiinţifice consacrate omagierii domnului profesor 
Vasile Pavel la cei 80 de ani de la naştere.
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rară pe moşie revărsată”, „piatra lucitoare” (Alexei Mateevici), s-a aflat ani în şir  
prin vechile noastre sate româneşti de pe ambele maluri ale Nistrului, din Maramureşul  
din nordul Tisei (reg. Transcarpatică, Ucraina), din Bucovina şi ţinutul Herţa (reg. 
Cernăuţi, Ucraina), din satele răzleţite de la est de Bug, de pe cursul inferior al Nipru- 
lui, din Donbas şi Caucaz. A străbătut, ca şi colegii săi (Rubin Udler, Vitalie Sorbală, 
Victor Comarniţchi, Vasile Melnic) mii de kilometri pe multele, împânzitele şi bătăto- 
ritele drumuri de ţară, cunoscând, aşa cum spunea Sextil Puşcariu, munca grea şi plină  
de privaţiuni a anchetelor.

Munca pe teren, an de an, de la o zonă dialectală la alta, de la sat la sat, de la 
informator la informator, descoperind interesante forme fonetice, forme morfologice, 
cuvinte, sensuri, nuanţe de sensuri, vorbe cu tâlc, cuvinte înaripate, metafore, comparaţii, 
Vasile Pavel, ca lingvist, devenea tot mai convins de faptul că, după cum susţineau 
lingviştii consacraţi, Secretul limbii se află ascuns în vorbire (Jules Gilliéron), că Nimic 
nu există în limbă să nu fi existat anterior în vorbire, (Ferdinand de Saussure) că Limba 
nu poate fi bine studiată, dacă nu studiem în prealabil vorbirea, particularul (Antoine 
Meillet), că Cel care nu a explorat cu grijă graiurile, nu-şi cunoaşte limba decât  
pe jumătate (Charles Nodier, scriitor francez), că Vorbitorul este măsura tuturor lucru- 
rilor în lingvistică, pentru că limbajul e făcut de către vorbitor şi pentru vorbitor,  
nu de către lingvişti şi pentru lingvişti (Eugeniu Coşeriu), că Dialectele sunt arhive 
vii ale limbii unui popor, cu ele se poate reconstitui întotdeauna trecutul îndepărtat  
(S. B. Bernştein, Em. Petrovici), că Dialectele pentru lingvist au aproape aceeaşi valoare 
ca şi plantele pentru botanişti, ca şi documentele de arhivă pentru istoric, ca şi obiectele şi 
costumele pentru etnograf (Sever Pop) şi, în general, că Veşnicia s-a născut la sat (Lucian 
Blaga).

Într-adevăr, fără cunoştinţe profunde, sigure şi autentice din domeniul dialectolo- 
giei şi al geografiei lingvistice nu pot fi rezolvate cu succes chestiuni legate de etimologie, 
adică de originea cuvintelor şi formelor moştenite din latină şi ale celor împrumutate  
din cutare sau cutare limbă, nu pot fi rezolvate probleme de fonetică istorică şi de gra- 
matică istorică, de istorie a limbii literare, de limbă literară contemporană, de lingvistică 
generală, comparativ-istorică şi contrastivă, şi, desigur, de ortografie, ortoepie, de stilistică, 
de poetică ş.a.

Pe parcursul celor 52 de ani de activitate ştiinţifică domnul Vasile Pavel a publicat 
335 de lucrări, dintre care 25 de volume, multe dintre ele în colaborare. În acest răstimp 
sărbătoritul nostru scoate de sub tipar patru monografii de referinţă în dialectologia  
şi onomasiologia românească: Terminologia agricolă. Studiu de geografie lingvistică 
(1973), Nominaţia lexicală (1983), La izvorul graiului (1984), Comunicare literară  
şi grai local în mediul şcolar (2011, în colaborare cu Ana Cozari), participând astfel  
la elaborarea şi publicarea a mai multor lucrări colective în cadrul Sectorului şi nu numai.

Menţionăm, de asemenea, de Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM), veritabil  
monument al limbii române dintr-un spaţiu concret, cel estic, lucrare apărută în patru  
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volume impunătoare, în perioada 1968-1973; apoi Dialectologia moldovenească (Chişi- 
nău: Lumina, 1976, 260 p.), manual pentru studenţii de la instituţiile de învăţământ superior, 
şi Dicţionarul dialectal, apărut în 5 volume între anii 1985-1986.

O contribuţie remarcabilă a dlui profesor Vasile Pavel în domeniul geografiei 
lingvistice o constituie alcătuirea şi scoaterea la lumina tiparului a Atlasului lingvistic 
român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR. Bas), apărut  
în patru volume între anii 1993-2003, după cum urmează: vol. I-II (1993, 1998 resp.) de 
Vasile Pavel (redactor ştiinţific: Vladimir Zagaevschi); vol. III (2002) de Vasile Pavel, 
Valeriu Sclifos, Constantin Strugăreanu; vol. IV (2003) de Vasile Pavel, Valentina 
Corcimari, Albina Dumbrăveanu, Valeriu Sclifos, Stela Spânu, Rubin Udler (redactor 
coordonator Vasile Pavel). Fiind o continuare directă a ALM, punând în valoare  
materiale lexicale autentice necartografiate, acest atlas (ALRR. Bas) reprezintă o inovaţie 
prin faptul că vine cu un titlu revăzut (ca şi ALRR: Muntenia şi Dobrogea; ca şi ALRR. 
Transilvania); aplică grafia latină şi un sistem de transcriere fonetică identic cu cel  
din Atlasul lingvistic român, recurge la alcătuirea hărţilor cu ajutorul simbolurilor,  
care au avantajul de a evidenţia cu mai multă claritate ariile de răspândire a feno- 
menelor. (ALRR. Bas., vol. I, p. 10).

Însuşindu-şi conţinutul zicalei Călătorului îi stă bine cu drumul, Vasile Pavel, 
împreună cu Rubin Udler, Victor Comarniţchi şi Albina Dumbrăveanu, efectuează, la 
sfârşitul anilor ’70, noi anchete dialectale în 20 de localităţi din spaţiul lingvistic inter- 
riveran pruto-nistrean în vederea participării la elaborarea Atlasului dialectologic carpatic 
comun (Oбшекарпатский диалектологический атлас – ОКДА). Este o temă de 
colaborare internaţională, iniţiată în 1974 de către Institutul de Slavistică şi Balcanistică al 
Academiei de Ştiinţe a fostei U.R.S.S., la care au aderat comitetele naţionale de dialectologie 
din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia şi Iugoslavia. Acest 
atlas, la care Vasile Pavel a participat cu o serie de hărţi lexicale şi semantice, a apărut  
în 7 volume în diferite centre după cum urmează: vol. I la Chişinău (1989); vol. II  
la Moscova (1994); vol. III la Varşovia (1991); vol. IV la Lvov (1993); vol. V la Bratislava 
(1997); vol. VI la Budapesta (2001); vol. VII la Belgrad-Novisad (2005).

Limba noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată,/ Un şirag de piatră rară/  
Pe moşie revărsată, scria Alexei Mateevici. Pentru a obţine această comoară în toată 
bogăţia şi frumuseţea ei, dialectologii sunt datori să are în brazdă adâncă încă mulţi ani 
înainte. Nu întâmplător la cel de-al VIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, 
care şi-a desfăşurat lucrările în comuna Belinţ, jud. Timiş, Banat, în 1994,  
profesorul ieşean Gavril Istrate a spus, şi pe bună dreptate, că dialectologii dispun  
de posibilităţi şi de materiale de cercetare încă pentru 200 de ani înainte.

În conformitate cu aceste postulate, dialectologul Vasile Pavel va porni din nou 
la drum şi va continua completarea de noi anchete pe teren în vederea colaborării la noi 
proiecte. Aşadar, la începutul anilor ’80 sărbătoritul nostru se va afla în fruntea unei echipe  
de dialectologi, din care făceau parte Alexei Cenuşă, Albina Dumbrăveanu, George  
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Gogin şi Ştefan Mătcaş, având misiunea de a culege informaţii din 18 sate moldoveneşti 
pentru Atlasul limbilor Europei (Atlas linguarum Europae – ALE), al doilea atlas  
lingvistic internaţional plurilingv. Până în prezent, între anii 1983-2014 au apărut opt fascicule 
din vol. I.

Răspunsurile la anchetele înregistrate cu ajutorul Chestionarului ALE au servit 
ulterior, de asemenea, în calitate de materiale pentru alcătuirea Atlasului lingvistic  
romanic (Atlas linguistique roman – AliR), cel de-al treilea atlas lingvistic plurilingv. Acest 
atlas este coordonat de Centrul de Dialectologie din Grenoble (Franţa).

O orientare nouă pentru cercetătorii de la Sectorul de Dialectologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei o reprezintă colaborarea lor cu dialectologii de la Institutul  
de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” (Bucureşti) şi de la Institutul  
de Filologie Română „Alexandru Philippide” (Iaşi) ale Academiei Române. Profesorul 
Vasile Pavel, împreună cu colegii săi de la Chişinău (Valeriu Sclifos şi Valentina  
Corcimari), cu cei de la Bucureşti (Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe)  
şi de la Iaşi (Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă şi Ion Horia Bârleanu), a participat  
la efectuarea anchetelor de tip arhivă fonogramică, respectiv la temele: Graiuri  
româneşti din arii laterale şi în medii alogene (izolate) până dincolo de Bug şi Nipru 
şi Graiuri româneşti de la est de Carpaţi. Rezultatele cercetărilor au fost publicate  
în volumele: Graiuri româneşti din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi nordul 
Maramureşului. Texte dialectale şi glosar (Bucureşti, 2000, 532 p.), Cercetări asupra 
graiurilor româneşti de peste hotare (Bucureşti, 2000, 144 p.), Graiuri româneşti  
de la est de Nistru. Texte dialectale şi glosar (2011), toate trei volume avându-i autori  
pe Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe şi Vasile Pavel.

În afară de aceste volume (în colaborare), Vasile Pavel mai semnează o serie de articole, 
pe baza aceloraşi materiale, pe care le publică în reviste şi culegeri la Chişinău, Bucureşti şi 
Iaşi.

Domnul Vasile Pavel este membru al Comitetului Republicii Moldova pentru  
ALIR şi membru al Colegiului Redacţional, preşedinte al Comitetului Coordonator 
(Executiv) al Societăţii Române de Dialectologie, membru al Consiliului Ştiinţific 
Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat în ştiinţe, membru al Consiliului  
Ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM ş.a.

A participat cu referate şi comunicări pe teme din domeniul dialectologiei, 
geografiei lingvistice şi onomasiologiei, din alte domenii, la numeroase întruniri ştiinţifice 
(congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii) unionale (pe timpuri în URSS), naţionale  
şi internaţionale (în România, Ucraina, Franţa, Italia, Spania, Slovacia).

În felul acesta, dl Vasile Pavel îşi aduce contribuţia, în ultimele decenii, la elabo- 
rarea unor lucrări de geografie lingvistică de mare anvergură la scară naţională, zonală 
carpatică, romanică şi europeană.

La această frumoasă aniversare îi dorim sărbătoritului, colegului nostru, încă mulţi 
ani înainte, cu bună sănătate, aceeaşi energie, hărnicie, competenţă, interes şi dragoste 
pentru graiul strămoşesc, pentru limba noastră cea română, ani buni şi rodnici, să vină  
cu noi şi noi realizări în dialectologie şi geografie lingvistică. La mulţi ani!
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* * *

La 15 iulie 2014 Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  
a organizat o Conferinţă Ştiinţifică, consacrată omagierii profesorului Vasile Pavel  
la cei 80 de ani de la naştere şi 55 de ani de activitate ştiinţifică şi didactică. Conferinţa  
a fost moderată de dl dr. hab. Vasile Bahnaru, directorul Institului de Filologie. Un mesaj  
de salut a rostit dl dr. hab. Aurelian Dănilă, coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umaniste  
a AŞM. Apoi au fost prezentate comunicările: Vasile Pavel, un nume de referinţă  
în dialectologia şi geografia lingvistică de dr. hab. Angela Savin; Omagiu colegial  
de dr. Iulia Mărgărit (Bucureşti); Vasile Pavel la vârstă aniversară de dr. conf.  
univ. Vladimir Zagaevschi; Nominaţia lexicală în atenţia profesorului Vasile Pavel  
de drd. Liliana Popovschi, discipol. Cu luări de cuvânt au mai participat: dr. hab. Aure- 
lia Hanganu, secretar ştiinţific general al AŞM; m. cor. Nicolae Bileţchi; dr. hab., prof. 
univ. Elena Constantinovici; doctorii în filologie: Aliona Zgardan, Dumitru Apetri, Stela 
Spânu, Galaction Verebceanu, dr. conf. univ. Zinaida Zubcu, Eleonora Cercavschi, director 
al Liceului „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol. ş.a. De asemenea, au parvenit 
telegrame, felicitări din partea m. cor. Anatol Ciobanu; prof. univ. dr. hab. Gheorghe  
Popa, rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; prof. univ. dr. Zamfira Mihail, 
Institutul de Studii Sud-Est Europene (Bucureşti).
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