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NICOLAE  RAEVSCHI  –  
80 de ani de la naştere

(29.XII.1929-13.V.2009)

distinsul lingvist nicolae raevschi la 29 decembrie 2009 ar fi împlinit 80 de 
ani de la naştere. Mi-a fost un bun coleg de breaslă, în cadrul aceloraşi instituţii – 
academia, iar mai apoi şi Universitatea, timp de 45 de ani.

regretatul nicolae raevschi este o personalitate cu o excelentă pregătire în filologie, 
care s-a dăruit în întregime, cu un devotament total investigaţiei. a fost înzestrat cu un 
excepţional har de cercetător. a şi muncit mult, cu dârzenie, tenacitate.

după absolvirea şcolii de 7 ani din satul natal cosăuţi şi a şcolii medii nr. 1 din or. 
soroca, îşi continuă studiile la Facultatea de Filologie a Universităţii de stat din Moldova 
(1950-1955), avându-i profesori pe cunoscuţii savanţi şi dascăli universitari nicolae 
corlăteanu, vasile coroban, leonid Pancratiev. Urmează studiile de doctorat în domeniul 
istoriei limbii la institutul de lingvistică din Moscova. În 1958 susţine cu succes teza de 
doctor în filologie, cu tema Destrămarea declinării latine în romanica răsăriteană, scrisă 
sub îndrumarea reputatului romanist dimitri Mihalci.

din acelaşi an îşi începe activitatea în cadrul institutului de limbă şi literatură 
al aŞ a rssM. În 1964 publică, împreună cu alţi autori, prima lucrare de proporţii, 
Curs de gramatică istorică a limbii moldoveneşti (Curs de gramatică istorică a limbii 
române, 1991).

ca om de ştiinţă, nicolae raevschi s-a afirmat de timpuriu.
O altă lucrare colectivă, la care omagiatul şi-a adus contribuţia, de asemenea, 

în mod substanţial în calitate de autor şi redactor, este volumul Scurt dicţionar 
etimologic al limbii moldoveneşti (1978), elaborat în colaborare cu M. gabinschi 
(autor şi redactor), s. Berejan, al. dârul, t. iliaşenco. această lucrare a fost distinsă 
cu Premiul de stat al rssM, în 1989, şi cercetătorului s-a învrednicit de recenzii 
elogioase ale unor specialişti notorii în materie din străinătate.

nicolae raevschi a fost la noi, în Basarabia, un remarcabil specialist în 
domeniul istoriei limbii, un proeminent slavist şi un etimolog de frunte. În acest sens, 
drept confirmare, la scrierile menţionate mai sus se alătură valoroasa monografie 
Contactele romanicilor răsăriteni cu slavii. Pe bază de date lingvistice (1988), care 
i-a servit omagiatului ca bază la susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie (1998), 
şi culegerea Etimologii şi alte studii de lingvistică (2006).
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limba română ca obiect de studiu şi poporul român sunt mai mult decât 
repere comparatiste în lucrările sale lăsate posterităţii. cercetând în studiul său 
monografic Contactele romanicilor răsăriteni cu slavii elementele slave în limba 
română, autorul evocă „epocile etnice” ale românilor delimitându-le, în fond, pe 
bază de dovezi lingvistice.

de reţinut însă în acest context că doctorul habilitat nicolae raevschi a avut 
de înfruntat în activitatea sa de până la sfârşitul anilor ’80 multe praguri. Or, în 
condiţiile republicii noastre, filologia şi istoria au fost vreme îndelungată domenii 
ale ştiinţei deosebit de dificile. de aceea, în interiorul acestui om de ştiinţă, acestui 
om cu deschidere spre comunicare, vrednic, generos şi plăcut, se ascundea, ca şi în 
cazul altor colegi ai săi, „un mare tragic”. Zbuciumul lăuntric al savantului nicolae 
raevschi a reflectat drama intelectualului şi în genere a românilor basarabeni şi 
bucovineni, sortiţi să trăiască şi să activeze sub regimul totalitar sovietic.

referindu-mă la ultima carte tipărită, Etimologii şi alte studii de lingvistică, 
cântecul de lebedă al autorului, aş avea de concretizat că această culegere 
înmănunchează articole în care se cercetează sub raport etimologic peste o sută 
de apelative şi termeni onomastici, articole în care sunt examinate fenomene de 
gramatică, de lexic, semantică, chestiuni privind contactele limbii române cu limbile 
slave, precum şi unele probleme cu o tematică mai puţin cercetată la noi. e vorba 
de tratarea unor probleme privind corespondenţele fonetice şi lexicale între idiomul 
strămoşilor noştri de până la romanizare şi domeniul lingvistic baltic, de concordanţe 
traco-baltice studiate începând cu B. P. Hasdeu, apoi de Poghirc, toporov, vraciu. 
după opinia lui n. raevschi, în acelaşi plan pot fi tratate şi unele hidronime ca Bârlad, 
Moldova, Şacovăţ, Ţuţora etc.

cercetările din ultimii 10-12 ani ale profesorului nicolae raevschi urmau să se 
încununeze cu publicarea Dicţionarului de derivate.

ceea ce ştiu şi pot informa e că la institutul de Filologie al aŞM există doar  
o parte din această lucrare lexicologică de proporţii. căutările celeilalte părţi din 
volum continuă, dar deocamdată fără succes. există o amplă introducere teoretică şi 
o parte din dicţionarul propriu-zis, şi anume 11 articole de dicţionar: a, B, c, d, e, F, 
g, l, n (parţial), O şi s.

studiul teoretic introductiv este intitulat Sensul derivaţional şi îi aparţine în 
exclusivitate lui nicolae raevschi. autorul ia în dezbatere o serie de probleme cu 
privire la conceptul de sens derivaţional, la definirea acestuia, la clasificarea sensurilor 
derivaţionale etc.

dicţionarul a fost iniţiat la mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut ca o lucrare 
colectivă, dicţionar considerat de acad. nicolae corlăteanu ca fiind „primul de acest 
fel în lingvistica română”. de altfel, acad. n. corlăteanu a şi publicat în anul 1994 
studiul Preliminarii la Dicţionarul de derivate (vezi: rlŞl, nr. 6, 1994, p. 52-57), 
inclus ulterior în Nicolae Corlăteanu, Testament. Cred în izbânda limbii române. 
selecţie, coordonare şi prefaţă de alexandru Bantoş, chişinău, 2010, p. 71-77. În faza 
iniţială de elaborare au colaborat, prin prezentarea unor materiale privind cuiburile 
derivaţionale, regretaţii arcadie evdoşenco şi ion Zaporojan, de asemenea domnii 
anton Borş, teodor cotelnic, vasile Botnarciuc, alexandru dârul, Marcu gabinschi, 
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gheorghe Popa. În ce măsură a folosit nicolae raevschi materialul prezentat de 
colegii săi nu pot să-mi dau seama.

Problema acum e alta: găsirea dischetelor pentru cele 16-17 litere, pe care 
nu le-am nominalizat mai sus, şi purcederea la pregătirea Dicţionarului de derivate 
pentru tipar.

În încheiere aş mai adăuga neapărat că reputatul cercetător nicolae raevschi în 
anii 1994-2006, în calitate de profesor universitar interimar la Facultatea de Filologie 
de la Universitatea Pedagogică de stat „i. creangă” din chişinău, a predat cursurile 
de gramatică istorică a limbii române, de gramatică comparată a limbilor romanice, 
iar apoi, timp de 2-3 ani, şi un curs opţional de derivatologie. studenţii au apreciat 
mult prelegerile profesorului. sub îndrumarea lui nicolae raevschi au fost pregătiţi 
3 doctori în filologie.

să ne aplecăm cu respect profund asupra cărţilor lui nicolae raevschi, savant 
cu o bogată cultură filologică. scrierile sale rămân a servi o sursă valoroasă pentru 
cunoaşterea istoriei limbii române şi a fiinţei noastre.

vasile Pavel
institutul de Filologie

(chişinău)


