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ştiinţă (St-Petersburg, Riga, Moskova, Minsk, Kiev…), şeful de catedră 
Mircea Ioniţă a demonstrat că şi la Bălţi e posibil a aduna filologi. Prin 80, 

la noi s-au desfăşurat lucrările Conferinţei republicane, la care au participat 

circa 40 de lingvişti - delegaţi şi invitaţi ai institutelor, universităţilor din 
întreaga ex-Uniune. Deşi veneau, după aceasta, scrisori de mulţumire (de 

la dr. Arhipov Igor din Leningrad; Suhih Stanislav, dr. docent, catedra Fi-
lologie germană, Universitatea de Stat din Krasnodar; din Vilnus, Taşkent 

etc.) la adresa organizatorului – dl. M. Ioniţă, găsea de cuviinţă să ni le 
citească şi nouă, dar nu l-am surprins, ferita sfîntului! niciodată orgolios 

sau îngîmfat de succesul ce-l avea.  

Mă bucură şi gestul grupului managerial de azi, gest prin care se face 

ca acest nume să rămînă în lingvistică şi să afle lumea că mulţi urmaşi 

posedă din acea avere ştiinţifică ce-i aparţine lingvistului M. Ioniţă. 

În semn de mare şi meritată cinstire, cei care l-au audiat, i-au urmat 

calea, l-au avut în preajmă, astăzi îl vor primi printre ei cu titlul de Om de 

ştiinţă, om de omenie, posesor de cumsecădenie. 

Mircea Ioniţă rămîne „e’excellent lingviste” al Nordului basarabean, 
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Chiar de la bun început drumul devenirii mele a fost marcat de pre-

zenţa domnului Mircea Ioniţă. L-am descoperit pe parcurs şi acum îi văd

chipul modest îngîndurat, chemat de lumina cunoaşterii continue, cu frun-

tea înecată în marea de carte, prin care şi-a trăit viaţa. 

Era un model de conştiinţă şi rezistenţă. Discutînd în franceză dar în

paralelă venind şi prin graiul dulce a lui Creangă şi Sadoveanu ştia să

ajungă explicit la inima fiecărui student. 

Se asocia mereu cu obiectul său de bază şi nu putea fi numele 

marelui Profesor Ioniţă divizat de obiectul său de bază Grammaire 

francaise. Ideile sale asupra gramaticii limbii franceze se referă la forme 

morfologice şi sintactice, fixate în sens, expresii la care se pot aplica 

formule cu caracter normativ general. Reflectarea unor concepţii sus numi-

te le întîlnim şi în lucrarea sa Grammaire francaise, ce ne-a facilitat atît în 
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liceu, cît şi la facultate pătrunderea în esenţa gramaticii franceze, care în

comparaţie cu alte limbi europene, am putea-o fără îndoială numi compli-

cată. Această lucrare include material de gramatică (morfologia şi sintaxă),

explicarea regulilor gramaticale şi este însoţită de numeroase exemple. 

Este un îndrumar atît pentru elevi, cît şi pentru studenţi şi profesori. 

Ecoul vocii sale specifice se aude şi acum pe coridoarele Facultăţii

Limbi şi Literaturi Străine, căci erau promovate lecţiile de gramatică cu 

uşile deschise pentru toţi noi. Erau de invidiat factorii intelectuali, 

culturali, psihologici şi estetici. Un om de cultură înaltă, predînd în limba 

franceză, făcea adesea trimiteri la diverse izvoare literare din alte culturi. 

Un subtil psiholog, cunoscînd adîncurile sufletului omenesc, ceea ce res-

pira în M. Ioniţă înca de la sat, unde omenia mai arde în vatra fiecăruia.  

Daca aş analiza stilul Profesorului Ioniţă, ar fi de menţionat faptul că,

era o fire modestă cu ţigara mereu în mîna dreapta, de care nu se despărţea

şi care, probabil îl înţelegea cel mai bine, căci numai fumul ei pătrundea în

adîncurile sufletului marelui Profesor şi citea gîndurile nespuse. Prin 

urmare stilul e insăşi profesorul şi citindu-l pe Buffon “le style c est l'homme 

meme”, ar fi clar de ce M. Ioniţă şi-a păstrat stilul pînă în ultima clipă şi n-a 

renunţat la ideile sale. 

M. Ioniţă a facut parte din şirul lung de cărturari moldoveni, absol-

venţi ai Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine alături de V. Jitaru, I. Manoli, 

E. Jitaru, E. Dragan, A. Pomelnicova, I. Ignatiuc, L. Iavorschii s. a. 

Urcînd treptele stiinţifice, a întîlnit multe piedici, care nu l-au derutat 

şi nu l-au oprit, ba din contra a păşit ferm de pe treapta de lector la cea de 

conferenţiar, apoi la cea de Profesor universitar. Bogata experienţă didacti-

că, acumulată de aproape 40 de ani s-a concentrat în mai multe lucrări: 3 

monografii, 7 manuale, 5 traduceri şi peste 50 de articole ştiinţifice publi-

cate în diverse reviste şi culegeri. 

Alt domeniu de activitate prin care contrar modestiei, care-l ca-

racteriza, era prezenţa sa activă în calitate de Şef de catedră Limba Fran-

ceză (1964-1965) şi mai tîrziu Şef de catedră Filologie Franceză unde a 

activat 13 ani în această postură. Ultimii doi ani din viaţă a predat la 

Institutul Nistrean de Economie şi Drept din oraşul Bălţi, în calitate de Şef

de catedră la catedra Disciplini Socio-Umane. 

Noi veşnicii studenţi la Şcoala Profesorului M. Ioniţă putem să-i mai 

aducem o ofrandă la chipul înveşnicit în timp printr-un cuvînt de mulţumi-

re, pentru că a fost şi a rămas în viaţa noastră un model de verticalitate, 

rezistenţă, omenie – calităţi atît de rare astăzi.  


