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A R G U M E N T 

PROFESORUL GHEORGHE POPA SA U LING-
VISTICA, ŞTIINŢA CEA MAI ORDONATĂ 

 

„Fiec are om e un ghem de timp, deosebit, c are se desfac e fără 

să se ştie de mai înainte c um”, afirma Tudor Arghezi. De la o  

anumită lungime a firulu i, în retrospec ţie, c ele întîmplate într-o 

viaţă de om par însă fireş ti, legate printr-un ş ir de cauze ş i efec te, 

dictate de un determinism inevitabil. De ac eea, par absolut moti-

vate timpul şi locul în care se naş te omul, părinţii şi rudele, 

oamenii cu c are a contac tat. 

* * * 

Buteştii Glodenilor erau, la 1952, sub aspect economic  ş i 

soc ial, un sat ca multe alte le din Basarabia. Aic i însă, poate mai 

mult decît undeva pe aiurea, tradiţia luc ra întru păstrarea 

anumitor valori ş i re laţii dintre oameni. Sat de răzeşi – căpitani ş i 

cuc oane, care ş i „la prăşit mergeau c u sapa învelită în ziar” – 

Buteştiul a fost de-a lungul anilor unul dintre perimetrele în c are 

se năşteau, vorba lui Nicolae Iorga, mai multe idei mari, dec ît 

ambiţii m ici. 

Şi poate din ac est motiv sau pentru acest motiv, „la Buteş ti s-a 

făcut întotdeauna car te serioasă. Studiile înalte erau la modă: c ine 

nu reuşea la examenele de intrare, de ruşine, nu se întorcea pe 

drumul principal al satului, ci „o lua pe după grădini” (Iu. Popa, 

… pentru buteştenii plecaţi / Iu. Popa, Buteşti. Vino şi vezi, Ch.: 

Litera, 2004, p. 11). Poate, de ac eea, oric e ins din Buteşti, atunc i 
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c înd îşi alegea fac ultatea, trebuia să fie s igur că admiterea acolo îi 

va permite întoarc erea pe drumul princ ipal.  

Cel puţin Gheorghe Popa, atunci cînd ieşea din Buteşti cu at-

estatul în mînă, în alegerea pe c are o făcea, trebuia să exc ludă 

orice doză de risc : c înd a avut de ales între juridică, ziaristică ş i 

f ilologie, a ales filo logia c are îi asigura, la moment, cele mai mari 

şanse ale întoarc erii pe drumul pr inc ipal. 

* * *  

Părinţii doar aparent nu i-au influenţat alegerea. În realitate 

însă, filo logia se pare că a constituit dacă nu un fenomen ereditar, 

atunc i unul moştenit cu s iguranţă. 

Mama Domniei sale, deşi nu făcuse „c arte prin univers ităţi”, a 

posedat „o invizibilă dip lomă de absolvent al universităţ ii 

Naturii”. <…> Ea vorbea o frumoasă limbă română în grai mold-

ovenesc. Captivantă era maniera ei de a analiza evenimentele şi 

oamenii din Buteşti. Era ca şi c um ascultai n işte texte de proză 

orală. Un fel de teatru la microfon al unui singur autor, dar, în 

realitate, fără de microfon şi fără de sc enă” (idem, Recviem pen-

tru nana Vera şi neamul nostru, lucr. c it., p. 216). 

Tatăl, ca oric e buteştean, avea un respect deosebit pentru c arte 

ş i studii, c are se încarnau pentru el în fratele mai mic  – Pompiliu.  

Din c ele auzite putem rec onstitui figura tatălu i aproape în poziţia 

de închinare în faţa fratelui, care nu putea fi deranjat c u orice 

nimic  şi c are, nic i într-un caz, nu putea fi nic i vorbit de rău şi nici 

c ritic at. Cam ac eeaş i atitudine a avut-o toată viaţa şi faţă de 

„sînok”, adică faţă de fec iorul Ghiţă. 
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* * * 

Şc oala din Buteşti era de 8 c lase. Şi cu toate că înscrierea la  

şcoală se făcea fără probe de control, feciorul Ghiţă a trebuit să 

treacă proba lanului de păpuşoi: părinţii i-ar fi permis înscrierea 

la şc oală la vîrsta de 7 ani neîmpliniţi, numai dacă în vara pre-

mergătoare ar fi îngrijit sufic ient lanul. Dar ac eastă „probă” s-a 

dovedit a fi peste puterile lui1. 

În general, profesorii din Buteşti, după mărturisirea de peste 

35 de ani a dlui Gh. Popa, „erau ş i ei oameni, adică erau or-

golioşi, dar fără ifose, erau agitaţi, dar nu abuzau de privelegiile  

vîrstei, erau severi, dar nu maliţioşi, erau ambiţioşi, dar nu mar-

ginalizau, erau pedeps itori, dar nu ranc hiunoş i. Dar  mai întîi de  

toate erau profesionişti c are, cu povara obligaţiunilor copleşi-

toare, îşi făc eau onest şi sinc er datoria. Într-un cuvînt, aveau un 

comportament c e nu trebuia să distoneze cu tradiţia, la moment, a 

şcolii şi, în general, cu felul de a fi al buteş tenilor” (Gh. Popa, 

Despre pedagogii anilor 60, lucr. c it., p. 319).  

 

* * * 

După absolvirea şc olii de 8 ani din sat, buteştenii luau, de obi-

cei, drumul satului vecin – Cobani. Prezenţa lor aici era marcată 

atît de continuarea s tudiilor, cît ş i de prileju l de a gusta din viaţa  

aproape independentă a inernatului. Astfel înc ît mulţi dintre but-

eşteni se înscriu în parametrii Smărăndiţei lui Creangă: „îi între-

                                                                         
1Vă daţi prea bine seama că pentru Pompiliu Popa, directorul şcolii, nu era  

nici o problemă să-şi înscrie nepotul în  clasa întîi chiar şi de la … 5  ani. 
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c ea pe toţi şi din carte...”. Dovadă s înt, în c azul lui Gheorghe 

Popa, pe de o parte, uşile  zburate, escaladările geamurilor etc ., 

iar, pe de altă parte, menţiunile şi foile de onoare, atestatul 

„aproape” c u eminenţă2, participările ş i, respectiv, succesele la 

olimpiade (Olimpiada Un ională de la Moscova la fizică,3 Olimpi-

ada republicană la limba şi literatura română, Olimpiada televi-

zată la istorie ş .a.). „Personalia” lui Gheorghe Popa, apropo, 

începe tot din ac eastă perioadă. De exemplu, ziarul „ Moldova 

Socialis tă” (principalu l cotidian of ic ial la timpul respec tiv), 

făcînd o s inteză a c elor „250 de diverse luc rări c a formă şi con-

ţinut”, prezentate Juriulu i Republic an, înc epe nominalizarea c u 

lucrarea elevului Gh. Popa, consemnînd printre altele : „Gheorghe 

Popa din cl. X (s. Cobani, raionul Glodeni) se orientează bine în 

problemele sociale <…>” (poate că toc mai această „orientare 

bună” în problemele soc iale i-au permis să ocupe ulterior sau să 

renunţe la diverse posturi adminis trative). 

 

* * * 

Studiile la  Universitatea din Bălţi i-au oferit însă cele mai 

mari posibilităţ i de a se manifesta pe diverse planuri: învăţătură 

(pe parc ursul anilor de studii – după s is temul de aprec iere de 

                                                                         
2Medalia de  aur i-a „păpat-o” examenul la algebră (nota „4”). Vorba e că,  la 

timpul respectiv , nota lucrărilo r scrise la limba  şi literatura română şi a lge bră ale 
p retendenţilor la medalia de aur trebu ia confirmată  la Chişinău. P robabil, însuşi 
învăţătorul de matematică n-a dorit să rişte, expediind lucrarea la verif icarea 
chişinăueană. 

3Ieşind învingător, prin corespondenţă, în primele două  etape, „f izicianul” 
Gh. P opa a renunţat de a p leca la Moscova din  p ricina cunoaşterii insuficiente… 
a limbii ruse. 
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cinc i puncte – n-a avut nic i o notă de „patru”), obştească (era la 

modă în acea perioadă!), jurnalis tică (a public at peste 20 de arti-

cole) , ş tiinţif ică (c oncursuri, c onferinţe, olimp iade etc.). Aprec i-

erile nu s-au lăsat mult aşteptate: bursa de merit „A. S. Puşkin”, 

bursa de merit „V. I. Lenin”4; diplome şi cadouri universitare, 

interuniversitare şi minis teria le; desemnarea c a membru al diferi-

tor delegaţii, c omisii, c omitete etc. 

Aic i ş i-a scris primele luc rări ş tiinţif ice sub îndrumarea lui I. 

Evtuşenc o şi I. Matcovschi5. Şi tot aici a fos t remarcat de acad. S. 

Berejan, c are îl va caracteriza ulterior drept un „băiat ager şi des -

curcăreţ, care prindea literalmente din zbor [ ...] materia destul de 

complicată privind teoria limbii. [...]. Gh. Popa consulta c u regu-

lar itate literatura recomandată la fiec are lec ţie. Lucrul ac es ta mi-a 

trezit s impatia faţă de băietanul înalt şi s lăbuţ c e da dovadă că în 

conştiinţa lu i pîlpîie de ja o flacără sacră: setea de cunoaştere” (S. 

Berejan, Semicentenarul unui lingv ist apreciat // Lit. şi arta, 28 

noiembr. 2002, p. 7). 

După absolvirea c u menţiune a facultăţii, func ţionează doi ani 

pe pos t de asistent, apoi îşi face s tudiile de doc torat în c adrul In-

stitutului de Limbă şi Literatură al Ac ademiei de Ştiinţe a Mold-

ovei. 

 

                                                                         
4P entru cei neavizaţi în  materie: suma unei burse nominale lunare era 

suf icientă ca studen tul Gh. P opa să-şi p rocure un  costum de import şi ch iar… 
să-l „ ude”. 

5Un prilej de invidie pen tru co legii de la catedra - „soră”: prima lucrare  
publicată a studentulu i Gh . Popa e o  recenzie… la o plachetă de versuri (selecţia  
- M. Cimpoi c uvîn t înain te - G. Meniuc): Pe marg inea unei plachete // 
Pedagogul, 20 mart. 1974 , p. 2. 
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* * * 

Din aces t moment, modul de a fi al lu i Gh. Popa poate fi ex-

plic at şi prin domeniul profesat – lingv ist ic a , „ştiinţa c ea mai 

ordonată”, dar şi cea „mai arborescentă”. 

Două dominante ale personalităţ ii Domniei sa le se c er eviden-

ţiate în ac es t context: pe de o parte, modestia şi „un fel de sf iici-

une”, condiţionate, probabil, ş i de conştieintizarea „complexităţ ii,  

polifuncţionalismului, multiaspectualităţ ii, polifonismului” obie-

c tului de studiu, iar, pe de altă parte, „oroarea” faţă de c ircum-

scrierea unui orizont îngus t al cunoaş terii lingvistic e, impusă de 

realizarea carac terului „arborescent” şi, în ac elaşi timp, „integral” 

al ştiinţei limbii. 

Prima dominantă a dic tat un anumit fel de a fi în lumea ş tiinţei 

ş i a relaţiilor umane: prof . Gh. Popa nu ş i-a „organizat” niciodată 

recenzii, invitaţii, loc uri în anumite comis ii etc ., ci „a lansat” şi a 

lucrat continuu fără a aş tepta efec te.  

A doua a făcut c a problemele intrate în vizorul prof. Gh. Popa 

să varieze de la aspectele lingvistic ii teoretic e pînă la cele a le or-

tografiei şi punc tuaţiei, preocupările Domniei sale materializîndu-

se în manuale, monografii, dic ţionare, articole. În acelaş i sens , 

trebuie să amintim numeroasele rec enzii (unele d intre ele c onsti-

tuind adevărate studii aparte) c are, prin atitudinea lor critică, se 

impun drept contribuţii la eluc idarea unor variate probleme ling-

vistic e (bibliografia Domniei sale c onţine pes te 100 de titlur i). 

Interesul pentru toate domeniile lingvistic ii nu a însemnat, în 

acelaşi timp, lipsa unor preocupări c ons tante într-un domeniu 
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preferat, anunţat prin teza dumisale de doctor  Statutul structural-

semantic şi funcţional al echivalentelor analitice ale adjectiv ului 

în limba română  (1981). Pe lîngă c ontribuţia propriu-zis ş tiin-

ţif ică într-un domeniu insufic ient explorat şi astăzi în lingvistica 

românească, luc rarea denotă şi elaborarea unei conc epţii ş i a unei 

metode proprii de c ercetare, demons trînd o stăpînire solidă şi o  

investigare sistematică şi aprofundată a materiei. 

Teza de doc tor va constitui şi punctul de plecare pentru un 

studiu general despre echivalentele locuţionale ale c uvintelor -  

Consideraţii la studiul echivalentelor analitice ale cuv intelor 

(1992) -  prima lucrare de sinteză asupra locuţiunilor în lingvistica 

românească. Meritul aces tei luc rări c onstă nu doar în „întîietatea” 

ei, c i, în primul rînd, în tabloul integral pe care îl oferă asupra 

locuţiunilor, atît c a perspec tivă de cercetare (locuţiunile sînt 

analizate pr in prismă semantică, struc turală şi gramatic ală), cît şi 

ca extensiune a obiec tului de investigaţie (în atenţia lingvistului 

se află toate tipurile de loc uţiuni). În al doilea  rînd, diapazonul 

larg al cercetării îi permite autorului c onturarea unor soluţii judi-

cioase şi inedite  (enumerăm aici doar c îteva: evidenţierea mod-

elelor s tructurale şi evoluţia în diacronie a locuţiunilor, rolul lo-

cuţiunilor în formarea unor unităţi lex icale noi şi c omportamentul 

lor gramatical etc .), oferind, în acelaşi t imp, sugestii ş i perspec -

tive pentru noi c ercetări.  

Pe ac eeaşi lin ie se înscriu ş i două dicţionare ale Domniei sale : 

Dicţionar de echivalente (1980) şi Dicţionar de locuţiuni rus-

român  (2001), ambele de importanţă majoră şi absolut originale  
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prin modul de tratare şi de expunere a materialu lu i. Dicţionarul 

de echivalente analitice inserează 2450 de unităţi, selectate în 

baza dic ţionarelor explic ative ş i a c elor  bilingve, ş i constituie 

prima înc ercare de ac est gen în spaţiul basarabean, iar  prin axarea 

pe aspec tul func ţional al ec hivalente lor rămîne a fi ş i unica lu-

c rare în lingvistica românească. Dicţionarul de locuţiuni rus-

român transpune în română locuţiunile ruseşti, însoţite şi de 

anumite informaţii gramatic ale, fonetice, c e vizează uzitarea lor 

corec tă. Dic ţionarul se impune prin înc ercarea de a prezentă un 

tablou c ît mai complex al unităţ ilor locuţionale, fiind util atît spe-

c ialiş tilor, cît şi vorbitorilor de rînd ai limbii române.  

Va loarea Domniei sale ca om de ştiinţă nu s tă numai în ac eea 

c e a aşternut pe hîrtie. Cel puţin, pentru c erc ul auditorilor şi c iti-

torilor săi, Gh. Popa este omul de ştiinţă care lucrează necontenit 

asupra altor oameni. Şi, dacă „omul de ştiinţă c ugetă pentru a 

trezi c ugetul altora, vorbeşte pentru a da altora grai, luc rează spre 

a porni ş i pe alţii la lucru” (S. Mehedinţi) , atunc i se poate afirma 

că prof. Gh. Popa atinge preţul c el mai de seamă al existenţei 

omeneş ti6. 

*        *        * 

De regulă, itinerarul, fie el şi c u curbe mai puţin dulc i, ale  

unei biografii punc tează diferite ipostaze ale aceleiaş i 

personalităţ i, explicîndu-le, motivîndu-le şi etajîndu-le. În 

diversitatea prezenţelor dlui Gh. Popa – de soţ şi de tată, de fin ş i 

de nănaş , de savant şi de coordonator ş tiinţif ic, de c oleg de 
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breaslă şi de şef de c atedră, de penalizator şi de povăţuitor – se 

profilează însă s tabil o trăsătură definitorie a Domniei sale (ne 

permitem să-l c ităm şi de aceas tă dată): fiecare trebuie să aibă 

„acoperire” ş i să fie om „al măsurii”, dar nu „al jumătăţilor  de 

măsură”. 

 

Lec t. sup. dr. Ala SAINENCO   
(Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălţi), 

cerc . şt. dr. Fe licia CENUŞĂ  
(Institutul de Literatură şi Folc lor al A.Ş.M.)

                                                                                                                                                  
6Trei doctoranzi de-ai Domniei sale şi-au susţinut tezele, iar alţii (?!) sînt pe 

cale de a face acelaşi lucru. 
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LE PROFESSEUR GHEORGHE POPA OU LE 
LINGUISTIQUE, LA SCIENC E LA PLUS 

ORDONÉE 
 

Tudor Arghezi conc evait chaque homme comme une 

manifestation à part dans le temps  qui prend une allure 

impossible à prédire. Dans le temps et dans une perspec tive 

rétrospective, les  événéments de la vie d’un homme semblent 

ordinaires, réunis dans une suite de causes et effets , à travers  un 

déterminisme inévitable. D’ic i la motivation absolue du temps et 

du lieu où apparaissent l’homme, ses  parents , la société avec  qui 

c elui - c i vient en contact. 

* * * 

Vers  1952, sous son aspect économique et soc ial, le v illage de 

Buteşti du dis tic t de Glodeni était un village c omme beauc oup 

d’autres de la Bassarabie. Mais dans  c e village, la tradition 

voulait plus  qu’ailleurs  que les  valeurs et les bonnes relations 

entre les hommes soient conservées . Village de paysans  aisés , 

c apitaines et „señoras”, qui „allaient travailler le champ un 

journal à la ma in”, Buteşti a été à travers les époques le lieu  

produisant (à reprendre les mots  de Nicolae Iorga) „plus de 

grandes  idées que de petites ambitions”. 

Pour une raison ou pour une autre, mais à Buteşti,  

l’enseignement a toujours été pris au sérieux et les études 

supérieures en vogue: c elui qui ratait les examens d’admission à 

l’éc ole supérieure ne rentrait jamais par la rue centrale du village, 

mais par les ruelles  latera les (Iu. Popa. ... pentru buteştenii plecaţi 

// Iu. Popa, Buteşti: Vino şi v ezi, Ch.: Litera, 2004, p. 11). Tout 
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cela faisait que chaque jeune Buteştien fasse un bon choix d’une 

faculté qui lui assure le retour  par l’artère princ ipal du village. 

A u m oins, po ur Gheorghe P opa  q ui s ortait de Buteşt i un  

diplôme d ’études sec on dai res à la main, le c hoi x de  sa carriè re  

devait e xclu re t out risque d’être  recalé . C’est  p ou rqu oi il  a  

pré fé ré  la  Faculté de Lett res à celles de  Droit et de Journalisme , 

choix qu i lui  ass urait  le  re tour  pa r la  rue  cent rale  du  villa ge. 

 

* * * 

En apparence, il semblait que les  parents de Gheorghe Popa 

n’avaient pas influenc é le choix de carrière de leur fils . En réalité,  

si la philologie pour la famille Popa n’a pas  été un phénomène 

hérité, il est res té, cer tainement, inné. Sa mère n’a pas fait  

d’études  univers itaires, mais elle était le possesseur „d’un 

invisib le d iplôme qui est celui donné par l’Université de la  

Nature”. Elle parla it  un beau roumain en dialecte moldave et 

savait porter ses réflec tions sur les événiments et sur  les  gens de 

son village et aussi c réer de vrais textes en prose orale – „une 

sorte de théâtre au mic rophone, mais sans  mic rophone et sans 

scène” (idem, Recviem pentru nana Vera şi neamul nostru, p. 

216). 

Son père, avait aussi un respec t à part pou l’enseignement; 

cette attitude était c ultivée par son frère c adet Pompiliu qui, dans 

la vision du frère aîné, était une personnalité vénérable hors  de 

tout commérage et c ritique. La même attitude a été gardée pour 

„sînok”, c ’est- à - dire, son fils bien-aimé. 
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* * * 

L’éc ole de Buteşti renfermait 8 niveaux à c ette époque-là. 

Pour y acc éder, pas  de tes tes de contrôle, pas  d’examens et 

d’épreuves. Mais  le f ils bien-aimé Ghiţă dut passer l’épreuve „du 

champ de maïs”, c ar ses  parents auraient approuvé à son 

inscription à l’école à l’âge prémature de 6 ans et quelques mois , 

à condition que leur cher Ghiţă soigne à merveille un champ de 

maïs. Cependant „l’épreuve” a été trop dure pour le pauvre 

enfant7. 35 ans après, Mons ieur Gh. Popa se rappelle que les 

profs  de Buteş ti „eux auss i étaient des  hommes: orgueilleux mais 

pas  arrogants, agités mais  ils n’abusaient jamais  des  privilèges de 

leur âge. Leur sévérité ne portait jamais au malic e, comme leur 

ambition n’aboutissait jamais  à la brève lim ite. Ils punissaient les 

coupables, mais  sans  rancune. Ma is  tout d’abord, ils étaient de 

vrais maîtres , toujours fidels à leur métier malgré la c harge 

acablante des obligations . Bref, leur conduite était en harmonie 

parfaite avec  la tradit ion de l’école et des  habitants du village de 

Buteşti” (Gh. Popa, Despre pedagogii anilor ‘60, lucr . c it., p. 

319). 

* * * 

L’éc ole secondaire terminée, les  jeunes  Buteş tiens venaient 

dans le v illage voisin de Cobani. Là ils continuaient leurs études 

et „goûtaient la vie  quas i-indépendente de l’internat”. Au foyer 

de l’école de Cobani, beauc oup de Buteş tiens, semblables à 

                                                                         
7Espère que vous comprenez que l’ inscrip tion  à l’ecole de l’élève Gh Popa, 

neveu, de P ompiliu P opa, directeur de l’école de 8  ans de Buteşti,  n’était pas un  
p roblème et que Ghiţă pouvait y accéder même a l’âge de… 5 ans. 
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Smărăndiţa de Creangă „dépassaient tout le monde dans  les  

études et dans les espiègler ies”. Pour l’élève Popa, c ’étaient des 

portes  détériorées, des  fenêtres esc aladées d’une c ôté, mais  de 

l’autre côté, l’attestation „presque” éminente8 , des diplômes 

d’excellence et des  prix de participation à des olympiades 

républicaines et unionales (l’olympiade Un ionale de Physique de 

Moscou9, l’olympiade Républic aine de Langue et Littérature 

Roumaines, l’olympiade Républic aine d’Histoire etc.). 

A c ette même époque, le nom de M. Gh. Popa apparaît pour la  

première fois dans les journaux et revues. Ainsi, le journal 

„Moldova Soc ialistă” (le princ ipal quotidien officiel à cette 

époque-là) en opérant la critique de plus de 250 travaux écoliers  

présentés  au Jury Républicain de Conc ours, annonce en tête de 

l’artic le  le nom de Gh. Popa, élève en X-ième du village de  

Cobani, district de Glodeni, „personne qui s’oriente bien dans  les  

problemes soc iaux”… (il nous semble que justement c ette 

capac ité de „s’orienter bien” dans les problèmes sociaux le fit  

plus  tard accepter ou renonc er divers  postes  administratifs). 

* * * 

Les  études à l’Université de Bălţi ont offert à Gh. Popa de 

rares  possibilités  de se manifester sous divers  aspects: 1) à tous 

les examens et épreuves, il reçoit le qualif icatif „très bien”; 2) il 

                                                                         
8On dit „presque”, car il fut en conflit avec l’algèbre,  obtenan t le qualificatif  

4, donné, peut-être, par son  p rof de maths qui ne voulait pas risquer à envoyer 
son travail en  mathématiques à Chişinău pour que Ghiţă obtienne une médaille  
d’or.  

9Gagnan t par correspondance deux étapes de l’olympiade, le „physicien”  
Gh . P opa refuse d’aller à Moscou à cause de mauvaises connaissances… de  
russe. 
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se manifeste pleinement dans son ac tivité soc iale (celle-c i étant 

trop en vogue à cette époque-là); 3) étudiant à la Fac ulté de 

Lettres , il publie plus de 20 articles; 4) ils  participe à des 

concours, c onférences  et olympiades sc ientifiques . L’appréc iation 

de son ac tivité ne tarde pas à venir. Il devient bourcier «A. S. 

Pouc hkine» et «V. I. Lénine»10. On le pourvoit de diplômes et 

c adeaux univers itaires , interunivers itaires et minis térie ls. On 

l’ inc lut dans des  commiss ions , délégations et comités  etc . 

A la fac ulté de Lettres de l’Institut de Bălţi, Gh. Popa débute 

par ses permières  oeuvres  sc ientif iques ayant pour direc teurs  de 

recherches les professeurs I. Evtuşenco et I. Matcovschi11. Plus 

tard, dans le même établis sement d’enseignement, il a  été 

remarqué par S. Berejan qui le qualif iait comme „un jeune 

homme doué et débrouillard qui comprend facilement les  

problèmes les plus  diffic iles de la  théorie linguistique… Il étudie 

avec  régularité la littérature scientifique rec ommandée à chaque 

cours. Et il m’est devenu sympa, lui, un gars maigre, de haute 

taille qui démontre que le désir de connaître mijotait déjà dans 

son âme” (S. Berejan). Après  avoir f ini avec brillanc e la faculté, 

Monseur Gh. Popa est inivité en qualité de maître-ass is tant à la 

Chaire de Langue Roumaine. Paralle lement il fait ses études 

doc torales  à l’Institut de Langue et Littérature de l’Ac adémie des 

Sc iences  de Moldova. 

                                                                         
10A cett e époque-l à, une bource mensuel le d’étud iant permet tai t l’aquisi tion d’un 

costume d’import et la commémorat ion de cet événement…dans un café ou res tauran t. 
11On comprend l’envie d es collègues de la chaire-„so eur”: l a première o euvre publi ée 

de l’étudiant Gh. Popa a ét é l a recension… d’un recuei l de vers (l a sélection - M. C impoi, 
la préface - G. Meniuc): P e marginea un ei pla chete // Pedagogul, 20 mart. 1974, p. 2. 
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* * * 

Dès ce moment-là, le modus vivendi de Gh. Popa s’explique à  

travers la linguistique , „la sc ience la plus  ordonnée”et „la plus  

arboresc ente”. 

A ce titre, il fait preuve d’une modestie sans bornes condi-

tionée premièrement par „la c omplexité, le polyfonc tionalisme, la  

polyaspec tualité et le polyphonisme” de l’objet d’étude de la 

linguis tique, et deuxièmement par l’horreur à propos  de l’horizon 

étroit de la c onnaissanc e lingustique imposé par le c aractère 

arboresc ent et intégral en même temps, de la sc ience langagière. 

La première hypos tase de la modestie a déterminé son ego  dans la 

science et les relations humaines : le professeur Gh. Popa n’a 

jamais c ouru les invitations, les  éloges, les  titres remarcables etc., 

il a travaillé et a c réé des  oeuvres  sc ientifiques . 

La deuxiéme hypos tase de la modestie se projete sur les prob-

lèmes  abordés par le professeur Gh. Popa: il c ommence par les  

aspects de la linguistique théorique, pour se donner  plus  tard à 

l’orthographe et à la ponc tuation. Les préoccupations sc ientifi-

ques de Gh. Popa se matérialisent en manuels, monographies, 

dictionnaires, artic les. Ses nombreuses critiques se transforment 

souvent en études approfondies  d’une importanc e théorique et 

pratique particulière (le patrimoine scientifique du linguiste Gh. 

Popa monte déjà à 100 publications). 

Son intérêt touche à tous  les  domaines  de la linguis tique, mais  

surtout au domaine annonc é par sa thèse de doc torat Le statut 

structural, sémantique et fonctionnel des échivalents analytiques 
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de l’adjectif en roumain (1981). Dans  sa thése, Gh. Popa aborde 

avec  succès  un domaine qui reste peu exploité à c ette heure. Il 

formule toute une conc eption et une méthode propre de rec herc he 

qui démontrent ses profondes c onnaissances et un inves tigateur 

systématique et approfondie du sujet. 

La thèse de doc torat a c ondititionné plus tard une étude 

générale des  échivalenc es locutionnaires des mots intitulés  

„Réflexions sur l’étude des  échivalences analytiques des mots” 

(1992). Cette étude fut la première synthèse des locutions dans  la 

linguistique roumaine. L’importance de c ette oeuvre consiste (1) 

dans le tableau intégral des locutions analysées, (2) dans  la 

perspec tive de recherc he: les  loc utions  sont analyseés sémanti-

quement, struc turalement et grammaticalement, (3) l’extension de 

l’objet d’inves tigation: le linguiste étudie tous les types  de 

locutions. Le diapason large de la recherche permet au linguiste 

de trouver des solutions inédites : la mise en relief des modèles 

s tructuraux des locutions , la présentation de l’évolution 

diachronique des loc utions, de leur rôle dans la formation des 

nouvelles  unités  lexic ales et de leur conduite grammatic ale etc . 

L’étude brosse de nouvelles perspectives de recherche auss i. 

A ses préoccupations en matière d’échivalences s’inscrivent 

auss i deux dic tionnaires d’une importance et d’une originalité 

extrêmes. Ce sont le Dictionnaire d’échivalences (1980) et le 

Dictionnaire de locutions russes-roumaines (2001). Le 

Dictionnaire d’échivalences analytiques renferme environ 2450 

unités  sélectées sur les dic tionnaires explicatifs et bilingues. Ce 
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dictionnaire est la première tentative de ce genre dans l’espac e 

bassarabien. Grâce à l’analyse de l’aspec t jonc tionnel des 

échivalences , il se présente comme une première oeuvre de ce 

genre dans toute la linguistique roumaine. 

Le Dictionnaire de locutions russes-roumaines transpose en 

roumain les loc utions russes  en les accompagnant de certaines 

explic ations grammaticales et phonétiques, tout ça pour faciliter  

leur usage. Le dic tionnaire s’impose par la tendance de présenter 

le tableau le plus complet des unités  locutionnaires. Il est mis à 

l’usage des spéc ialistes  et de tous  ceux qui désirent utiliser  

correctement la langue roumaine. 

La valeur de Gh. Popa comme homme de scienc e ne surgit pas  

seulement de ses oeuvres publiées. Pour ses lec teurs et pour son 

auditoire, Gh. Popa es t le savant qui travaille sans  c esse à 

perfectionner le monde intérieur des gens. Et s i „le savant pense 

pour réveiller la pensée des autres, parle pour apprendre aux 

autres la parole, travaille pour s timuler le travail des  autres” 

(S.Mehedinţi), on peut affirmer avec  cer titude que le professeur 

Gh. Popa touche a pr ix extrême de l’existence humaine12. 

* * * 

D’habitude l’itinéraire biographique d’une personne, soit-il 

sinueux et pas  toujours agéable (doux), passe success ivement par 

différents étapes  qui ont une motivation, une explic ation. Celles  

de Monsieur G. Popa, époux et père, apparenté, scientifique, col 

                                                                         
12 Trois bourcières de thèse de Gh . P opa on t déjà présenté avec brillance 

leurs thèses et beaucoup  d’autres encore sont sur le point de le faire.  
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legue, chef de chaire, personne responsable et bon conc eiller,  

mettent en relief un trait de c arac tére méritoir qui en sorte de sa 

conception: c hacun doit avoir „son habit”, être „l’homme de la 

mesure” et pas des „moities  de mesures”. 

 

Chargée de cours, docteur ès  lettres Ala SAINENCO  
(L’Un ivers ité d’Etat „Al.Russo” de Bălţi), 

docteur ès lettres Fe licia CENUŞĂ 
(L’Institut de Litterature et Folklore de L’Académie de  
Scienc e de Moldova.) 
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PROFESSOR GHEORGHE POPA OR LINGUISTICS, THE 
MOST ORDONA TED SCIENCE 

 
„Every person is a roll of time, that unrolls without knowing  

how ”, Tudor Arghezi affirmed. Analyzing retrospec tively, the 

events in the life of a man seem natural, joined by series  of 

causes  and effec ts , being dic tated by an inevitable determinism. 

That’s why the time and the place of his birth, the parents and the 

relatives , the people, he gets to know, are very important. 

*     *      * 

Glodeni’s Butes ti was at the time of the year 1952, a simple  

village as many others in Basarabia from the economical and so-

cial points of view. But here more than in the other parts  of the 

region, the tradition w as supposed to protect some moral values 

and human relations . Be ing a village of yeomen, c aptains and 

madams, which even to the w eeding went w ith a hoe „w rapped in 

a newspaper”, Butes ti was  a pilon where big ideas were born than 

small ambitions as  Nicolae Iorga sugges ted. 

Perhaps, because of this  fact, here, in Butes ti good knowledge 

might have been available.  A Good Educ ation w as a fashionable 

thing: w ho didn’t succ eed at the entranc e exam, being ashamed, 

avoided the main road (Iu. Popa, … for butestenians who joined 

the Great Beyond // Iu. Popa, Butesti. Come and See, Chisinau, 

Litera Ed ition, 2004, p.11). That’s why this young man from 

Butesti w hile choosing the fac ulty had to be sure of succ ess. 
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Moreover, Gheoghe Popa had to minimize the risk, when 

leaving Butes ti with h is Eminenc e Diploma. That was  the reason 

for choos ing among Law, Journalism and Philology, the last one 

that guaranteed the return on the main road (w ith succ ess). 

*     *      * 

It may seem that parents didn’t influence his  c hoic e. The real-

ity proves  that Philology cons titutes an inherited phenomenon if 

not an hereditary one. 

Despite the fac t that his  mother didn’t „study at any of  the 

universities”, she had „an invisible d iploma of being the disc iple 

of Her Majesty Nature University”. „She spoke beautiful Roma-

nian language us ing Moldavian dia lect. She maintained a spec ial 

and captivating manner of analyzing people and the events that 

occ urred in Butesti and you were listening to them as  to some 

s tories from oral prose, a mono oratoric al theatre w ithout a stage” 

( idem, Requiem for Godmother Vera and our relatives, p. 216). 

Father, like many other peasants from Butesti shared a spec ial 

respect for the s tudies. His younger brother  Pompiliu respec ted 

that image of intelligence. He could never  be interfered w ith, 

spoken about or critic ized. As the son states , Pompiliu was  in a 

pos ition of a literary God for his  father. During all his life he had 

the same attitude tow ards his „s înok” (his son).  

 

*     *      * 

The Sc hool in Butesti had an eight level struc ture. Despite the 

lac k of any tes ts to enroll in the sc hool, Gheorghe Popa did take a 
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special examination :that of the f ield of maize, as  he was  allow ed 

to go to school at the age of six after having taken c are of the 

fie ld the summer before1 3. 

Generally speaking, the teachers from Butes ti „were simple  

people: they were proud but w ithout pathos ; they were emotional, 

without abus ing age; they were severe, not acrimonious; they 

were ambitious, but they didn’t confine themselves ; they were 

punitive, but not harsh. Moreover, despite an overwhelming bur-

den of obligation, firs t they were ace teachers w ho tried to do 

their best honestly. It is  worth mentioning that s imply their  be-

havior didn’t come in c ontradiction w ith the sc hool tradition and 

the peasant’s way of living (Gh. Popa, About the Teachers of 60-

s, c ited work, p. 319) . 

*     *      * 

After leaving sc hool, all the youth from Butesti w ere leaving 

for Cobani, a neighbour village. Their life was motivated by two 

events: the continuation of the s tudies  and the free, captivating, 

hostel life. Thus, many of the butestenians  are images of Crean-

ga’s  Smarandita „she was always first not only in books”. In this  

case the best example is  Gheorghe Popa, with broken doors and 

window sills, on one side; and many honourable mentions, an 

exc ellent dip loma14 and the success at Olympiads on other side 

                                                                         
13You can imagine that for P ompiliu P opa, headmaster of th is school, it 

wasn’t a problem to  arrange his nephew in the 1 st  form even at the age of … 5 . 
14 The Gold Medal „was swallowed”  by the exam in Algebra (mark  „4”). It 

was considered that at that time the candidate’s marks o f the written  papers in  
the Romanian Language and Literature, and Alge bra had to be certif ied in Chis-
inau. Perhaps, even the teacher didn’t want to send the papers to Chisinau for 
the second check-out. 
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(for example: Mosc ow United Olympiad in phys ic s15; the first 

level award at the telecompetition in History). 

Gheorghe Popa’s personality blooms out at the same period of 

time with a district newspaper artic le that said: „Gheorghe Popa, 

a X form pupil, deals w ith soc ial problems very w ell” ( it m ight 

have been this  quality that gave the possibility to Gheorghe Popa 

to occupy many administrative posts or to get rid of some). 

*     *      * 

Balti State University studies gave him a great possibility to  

his self-express ion from different points: w hile a student he 

hadn’t the poss ibility to be marked with „four”; as for the soc ial 

life, he w as pleasant to look at; as for  his journalistic life, he pub-

lished more than 20 artic les ; as for sc ientific  life, he was attend-

ing a lot of literary competitions, c onferenc es, Olympiads etc . 

„A.S. Puskin” scholarship, „V.I. Lenin” sc holarship16, different 

Dip lomas, rewards and presents  given by University and Minis-

try. 

At th is period of time he wrote his  firs t sc ientific  work having 

I . Evtusenco and I. Matc ovschi as scientific advisors17. Be ing 

observed by the Professor S. Bere jan, he w as spoken of as „an 

effic ient and keen boy, w ho w as grasping easily the diff ic ult ma-

teria l of Theory of Language. Gheorghe Popa was eager to know 

                                                                         
15

Becoming a winner, in th e firs t two stages, th e ”physician” Gh. Popa refuses to go 
to Moscow because o f insuffici ent knowledge of … Russian. 

16F or those who are not in the matt er, one scholarship w as enough to buy a modern 
suit fo r th e young student Gheorghe Popa and „celebrate” this event with his friends. 

17T he thing of envy  for his coll eagu es of “ sister”- chair is h is fi rst publication.  W hile 
a studen t, Gheorghe P opa h as got a review on a s et of poems ( M. C impoi’s select ion,  
foreword by G. Meniuc): Pe marginea unei p lachete // Pedagogul, 20 mart. 1974, p. 2. 
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and this feature made me like this skinny and tall boy. There was 

a thirsty saintly flame burning in his consc ious : it was  the flame 

of knowledge” (S. Berejan, Semicentury of an appreciated lin-

guist // Literature and Art, 28 november. 2002, p.7). 

Immediately after the Un ivers ity he takes the Degree of a 

Doc tor of Philo logy at the Language and Literature Institute of 

the Ac ademy from Moldova. 

*     *      * 

From this  time on, his working field is linguistic s „as  the neat-

est”, and „the branchiest” at the same time. 

It’s  worth throw ing light on two Gheorghe Popa’s science fea-

tures  of the charac ter , on one hand the modesty of „a king of shy-

ness”, influenced by the aw areness of „c omplexity, polifunction-

alism, multiaspect and polifolism” of  his  research paper topic, on 

the other  hand it was „horror” towards the narrow linguistic  ex-

perience of the „branchy” language sc ience.The first feature of 

his c harac ter dic tated the existence in the world of Human Rela-

tions : professor Gheorghe Popa has never „organized” reviews 

and invitations, but he worked very hard without waiting for the 

effec ts . 

The second item speaks about Gheorghe Popa’s  wisdom to 

explain a variety of linguis tic  problems: from the Theoretic al 

Linguis tic s to the troubles of Punc tuation and Spelling. These 

investigated linguistic topics materialized into review s, dic tionar-

ies, artic les. It’s  worth noting that many of the reviews are inde-
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pendent sc ientif ic  works  that answ er some questionable terms 

(Gheorghe Popa’s bibliography inc ludes  more than 100 titles). 

Although Gheorghe Popa’s sc ientific  ideas crossed different 

linguistic fields , his favorite topic  of investigation is  „Structural-

semantic  and functional status  of analytic al equivalents  of  the 

adjec tives in Romanian” (1981). Apart from the contribution to 

the unexplored linguis tic area, he c reated a new  method of inves-

tigation and deeply explored the material. 

A PhD thesis might have been a s tarting point for the begin-

ning of a paper dealing with the analytic al equivalents  of  the 

words – „Considerations  to the s tudy of the analytical equivalents 

of the words” (1992) - being the firs t work of synthes is  on the 

s table phrases in Romanian linguistic s. This w ork is important 

and valuable not only for  its priority. Firs t, it  offers a w ide and a 

complex picture of the phrased logic al units . They are analyzed 

from a point of view  of grammar, s tructure and lexic ography. 

Secondly, the large area of investigation gives the author the pos-

s ibility to present some solutions (phrases  diachronic al evolution, 

their role in the build ing of new  lexic al units) . 

As a continuation to the idea mentioned above, Gheorghe 

Popa presented to the large audienc e two dic tionaries  of his own 

Dictionary of Equivalents (1980) and Russian-Romanian Dic-

tionary of phraseological units( 2001). Both of them are unique 

in the struc ture and in the manner of compiling the material. Dic-

tionary of  analytical equivalents contains 2450 examples , se-

lec ted from explanatory and bilingual dictionaries. Gheorghe 
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Popa w as the first courageous linguist to write such a dictionary.2 

In the Russian-Romanian Dictionary of phraseological units the 

author translated Russ ian phrases into Romanian, which are ac -

companied by some grammatical phonetic referenc es. It’s worth 

us ing it by both spec ialists  and simple speakers. 

Gheorghe Popa’s importance as a scientist is not in the big 

number of thick books. He is  at least for a small audience (lis ten-

ers and readers) a linguist that works hard with other people. And 

if „a man of sc ience thinks how best to make the others think, 

speaks  in order to make the others speak, works to make the oth-

ers work” (S. Mehedinti), then we may asser t that professor 

Gheorghe Popa reached the highest level of Human Exis tence18. 

 

*     *      * 

 

As  a rule, the path of somebody’s biography, even if it goes  in 

a zigzag line, puts  forward different states of the same personal-

ity, explain ing them, motivating them and class ifying them at the 

same time. Besides the diversity of his  features as  being a hus -

band and a father, a Godchild and a Godfather, a scientist and a 

scientific advisor, a c olleague and the chief of the Philology 

Chair, a disc iplinarian and a counselor, professor Gheorghe Popa 

has one more dis tinct feature of his character (w e’ll dare to quote 

him): „everybody has to have his „roof” and be a person of 

„measure”, not of „half measures”. 



 29

 

Senior teacher, dr. Ala SAINENCO  
(Ba lti State Un iversity „A.Russo”), 

Sc ientific  researc her, dr. Fe licia CENUŞĂ  
(Institute of Literature and Folc lor of the Moldovan 

Sc ientific  Ac ademy.) 
 

                                                                                                                                                   
18Three  Ph D s tuden ts of Gh eo rgh e Popa got their Docto rate  Deg ree, 

but o thers (?!) are go ing to  do the same work. 
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PROFESSOR GHEORGHE POPA ODER 
LINGUISTIK, DIE ORDENTLICHSTE WISSENSCHAFT 

 
„Jeder Mensch gleicht einem besonderen Zeitknäuel, das sich 

aufknotet, ohne daß man im voraus weiß, wie es geschieht,“ 

behauptet Tudor Arghezi. Von einem bes timmten Zeitpunkt 

rüc kblickend sieht alles, w as im Leben des Menschen geschieht, 

ungezwungen aus, gebunden durc h eine Kette von Ursachen und 

Wirkungen, die von einem unvermeidlichen Determinismus 

geprägt sind. Deshalb erscheinen die Zeit und der Geburtsort 

eines  Mensc hen, die Eltern und Verwandten und die Leute, mit  

denen er umgeht, völlig motiviert. 

*          *          * 

1952 war das Dorf Buteschti, Kreis Glodeni, unter dem 

ökonomisc hen und sozialen Aspekt betrachtet wie vie le andere in 

Bessarabien. Aber hier, vielle icht mehr als andersw o, diente die 

Tradition der Einhaltung bestimmter Werte und Beziehungen 

unter den Menschen. Ein Dorf von Bauern, Kapitäne und Damen, 

die auc h zum Hacken mit dem in einer Ze itung eingew ickelten 

Spaten gingen, war Buteschti jahrelang eine der Zonen, in der , so 

Nic olae Iorga, mehr große Ideen als  kleine Ambitionen 

ents tanden sind. 

Vie lle ic ht aus diesem Grund oder  eben für diesen Grund „hat 

man in Buteschti s tudiert. Das Studium war große Mode: wer die 

Aufnahmeprüfungen nicht bestand, ging verschämt nicht die 

Hauptstraße entlang, sondern durch die Gärten“ (Ju. Popa, … für 

die weggegangenen Buteschtier // Ju. Popa, Buteschti. Komm und 
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sieh, Chiş inău, Verlag Litera, 2004, S. 11). Vie lle ic ht deshalb 

mußte jeder Jüngling aus Butesc hti, w enn er die Fakultät wählte, 

s ic her sein, daß ihm die Aufnahme die Rückkehr die Hauptstraße 

entlang sichert.  

Gh. Popa sollte, als er das Dorf mit dem Schlußab-

schlußzeugnis in der Hand verließ, wenigstens bei der Wahl der 

Fakultät jedes Risiko aussc hließen: unter Jura, Journalis tik und 

Philologie hat er die Fakultät für Philologie gewählt, was  ihm die 

größten Chancen auf die Rüc kkehr nach Hause durch die 

Hauptstraße s ic herte. 

*          *          * 

Scheinbar hätten die Eltern seine Wahl nicht beeinflußt, doch 

in der Wirklichkeit w ar die Philologie w enn kein hereditäres , 

doch sicherlic h ein geerbtes Phänomen. 

Seine Mutter hatte, obwohl sie keine Univers ität absolviert 

hatte, ein „uns ichtbares Diplom der Universität der Natur. „< ... > 

Sie sprac h ein gutes Rumänisc h, indem sie auch manche lokale 

sprac hlic he Elemente gebrauc hte; s ie hatte eine fesselnde Art, 

Ereignisse und die Einwohner von Buteschti zu analys ieren. Es 

w ar, als ob man einigen mündlic hen Prosatexten zugehört hätte, 

eine Art Hörspiel eines einzigen Autors, aber in der Wirk lichkeit 

ohne Mikrophon und Szene” (ebenda, Requiem für Patin Vera 

und unser Volk, S. 216). 

Der Vater hatte wie jeder Dorfbewohner einen besonderen 

Respekt vor dem Studium, das sein jüngerer Bruder Pompiliu  

verkörperte. Vom Gehörten können wir uns das Bild des  Vaters 



 32

vorstellen. Er verehrt seinen Bruder, den man keinesfalls bei 

jeder  Kle inigkeit stören, kritis ieren und von dem man nie übel 

reden durfte. Auf solc he Art verhielt er sic h auc h zu seinem Sohn 

Ghiţă (er nannte ihn liebevoll Söhnchen). 

*          *          * 

In Butesc hti gab es nur eine Mitte lschule. Obwohl die Kinder  

in die Schule ohne irgendwelche Prüfung aufgenommen wurden, 

sollte der  Sohn Ghiţă die Ma is feldprobe bestehen: die Eltern hät-

ten ihn in die Sc hule gesc hickt, noch bevor er 7 Jahre alt wurde, 

dafür aber sollte er im vorangehenden Sommer das Mais feld  

genügend pflegen. Doc h diese Probe war zu schw er für ihn19. 

Die Lehrer in Buteschti w aren, w ie 35 Jahre später Gh. Popa 

zuges tanden hatte, „wie a lle Mensc hen, sie waren s tolz, doch 

nicht eingebildet, sie waren stürmisc h, doch s ie mißbrauchten die 

Altersprivilegien nic ht, s ie w aren streng, doch nicht boshaft, s ie 

waren ehrgeizig, aber in vernünftigen Rahmen, sie bestraften 

Sc hüler, doch sie w aren nicht rachesüchtig. Aber vor allem w aren 

sie Profess ionellen, die von überwältigenden Problemen belas tet 

ihre Pflicht ehrlic h und aufrichtig erfüllten. Kurz gesagt, ihr  

Benehmen war im Einklang mit der etablierten Tradition der 

Sc hule und mit der Art und Weise der Buteschtier im ganzen” 

(Gh. Popa, Über die Pädagogen des Jahres 60. - S. 319). 

 

*          *          * 

                                                                         
19 Der Leser kann es verstehen , daß e s für Pompiliu  P opa, den  Schuldirektor, 

kein Problem war, seinen  Neffen schon  mit 5  Jahren in  die Schu le  
aufzunehmen . 
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Nachdem die Buteschtier die ac htklassige Sc hule absolviert 

hatten, fuhren s ie gewöhnlich ins Nachbardorf Cubani. Sie fuhren 

dorthin nicht nur um w eiter  zu lernen, sondern auch um das 

unabhängige Leben im Internat zu genießen. Eben hier hatten 

s ic h viele Buteschtier  in die Rahmen der Smaranditsa-Ges talt von 

I . Creangä eingeschrieben: „sie übertraf alle auch beim 

Studium...”. 

Ein Bew eis dafür im Falle des Schülers Popa s ind einerseits 

„geflogene” Türen, die Erkletterung der Fens ter usw., ander-

erseits Auszeichnungen und Diplome, das fast „ausgezeichnete” 

Zeugnis20, die Teilnahme und der Erfolg an versc hiedenen Olym-

piaden (die Un ionsolympiade in Physik21 in Moskau, die Repub-

likolympiade in Rumänisch und Literatur, die republikanisc he 

Fernseholympiade in Geschichte u.a.). Die Formung der Persön-

alität von Gh. Popa beginnt auch in dieser Zeitspanne. Zum 

Be ispiel mac ht die Ze itung „Sozialis tisches Moldawien” (die 

w ichtigste offizielle Tageszeitung in jener Zeit) e ine Synthese 

von c a „250 Arbeiten, verschieden nach Form und Inhalt”, die 

der republikanisc hen Juri vorgestellt wurden, und nennt die 

Arbeit des  Sc hülers  Gh. Popa als ers te, dabei schreibt s ie: „Geor-

ghe Popa aus der 10. Klasse (Dorf Cobani, Kre is  G lodeni) kennt 

                                                                         
20Die Goldmedaille hat die Prüfung in Algebra „verschluckt“ (eine Vier).  

Damals mußte die Note der Anwärter für Goldmedaillen  für die 
P rüfungsarbeiten  in Rumänisch und Albebra in Chişinău bestätigt werden. Es 
konnte sein, daß der  Mathematiklehrer n icht riskieren  wollte und die  Arbeit zur  
Konntro lle nach Chişinău n icht schickte. 

21Als Gewinner der ersten zwei Etappen verzich tet der „Physiker“  Gh. P opa 
auf die Fahrt nach Moskau, weil er . .. die russische Sprache ungenügend 
beherrsch te. 
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sich in den sozialen Problemen gut aus  <...>” (vielleicht eben 

diese gute Kenntnis  der sozialen Probleme erlaubte ihm später 

versc hiedene Verwartungsposten zu belegen oder auf sie zu 

verzichten). 

*          *          * 

Das Studium an der Universität Belz gab ihm die größten 

Chancen sich von allen Se iten zu zeigen: beim Studium (w ährend 

des Studiums hatte er keine einzige Vier laut Fünf-Punkten-

System bekommen), im Gesellschaftsleben (das war damals  

große Mode!), als Journalist (er veröffentlic hte über 20 Artikel),  

in der Wissenschaft (Beteiligung an Wettbewerben, Konferenzen, 

Olympiaden usw.). Die Anerkennung ließ auf sich nic ht lange 

warten: das  Puschkin – Stipendium, das  Lenin – Stipendium22, 

Dip lome und Geschenke von der Universität und vom 

Ministerium; die Ernennung zum Mitglied verschidener 

Delegationen, Kommissionen, Kommitees usw . 

Hier schreibt er seine ers ten wissenschaftlic hen Arbeiten unter  

Betreuung von I. Evtuschenko und I. Matcovski23. Auch hier 

wurde er vom Akademiker S. Bere jan bemerkt. Er charakteris iert 

ihn später als „einen sc harfs innigen und geschickten Jungen, dem 

die Sprac htheorie le ic ht fällt. […] Gh. Popa schlägt regelmäßig in 

den vorgeschlagenen Quellen nach. Diese Tatsache w eckte meine 

                                                                         
22 Für die jenigen, die es n ich t wissen: das Stipendium reichte ihm um einen 

Ausgangsanzug zu kaufen  und den  Kauf mit Fre unden zu „begiessen” 
23Anlass zum Ne id für seine Kollegen von dem Nachbarlehrstuhl: die erste  

veröffentlichte Arbeit des Studenten Gh. Popa ist eine Rezension (über  ein  
Lyrikband die Wahl von M. Tschimpoi, Vorwort von G. Menjuk): Pe marg inea 
unei p lachete // Pedagogul, 20  mart. 1974 , p. 2. 
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Sympatie zum großen und mageren Burschen, der bew eis t, daß in 

seinem Inneren schon eine heilige Flamme flackert: Wissens-

durs t” (S. Berejan, Das 50 jährige Jubiläum eines anerkannen 

Linguiste // Lit. ş i arta, 28 noiembr. 2002, p. 7). 

Nachdem Gh. Popa das  Studium erfolgreich absolviert hat, 

arbeitet er zwei Jahre als  Hochschulassistent, dann mac ht er  das 

Doktorstudium an dem Institut für Sprac he und Literatur bei der 

Akademie der Wissensc haften von Moldawien. 

*         *         * 

Seit d iesem Moment kann man die Lebensart von Gh. Popa 

auc h durch seine Tätigkeit erklären – Linguis tik, „die 

ordentlic hs te” und gleic h die „vielfältigste” Wissenschaft.  

Zwei Dominanten seiner Personalität muß man in diesem 

Kontext hervorheben: einerseits, seine Besc heidenheit und „eine 

Art Sc heue”, die durch die Erkenntnis „der Komplexität,  

Polifunktionalität, Aspektenvielfalt und und Polyphonie” des 

Studienfaches bedingt is t, andererseits , „das Grauen” vor der 

Umschreibung eines engen Horizontes der Linguis tikkenntnis , 

die von dem „vielfältigen” und zugleich „vollständigen” 

Charakter der Sprachwissenschaft aufgezwungen ist. 

Die erste Dominante diktierte sein Benehmen in der 

Wissenschaft und bes timmte Beziehungen unter den Menschen: 

Professor Gh. Popa hat die Rezens ionen, Ein ladungen und Mit-

gliedsc haften an bestimmten Kommissionen nicht „organis iert”, 

sondern er hat wissenschaftlic he Aufsätze veröffentlic ht und 

ununterbroc hen gearbeitet, ohne auf Wirkungen zu w arten. 



 36

Die zw eite Dominante variierte die Bereiche, denen Professor  

Gh. Popa viel Aufmerksamkeit sc henkte, von den Problemen der 

Sprac htheorie bis  zur Orthographie und Zeic hensetzung. Seine 

Besc häftigungen verkörperten s ich später in Lehrbüc hern, 

Monographien, Wörterbüchern und Artikeln. Hier muß man die 

zahlreic hen Rezensionen erwähnen (manche von ihnen stellen  

ric htige Abhandlungen dar), die sich durch ihre kritisc he 

Einstellung als Beiträge zur Klärung verschiedener linguis tisc her 

Probleme dienen können (die Bib liographie seiner Werkebesteht 

aus über 100 Titeln). 

Sein Interesse für alle  Bereic he der Linguistik bedeutet aber  

nicht das Fehlen einer ständigen Beschäftigung mit einem Lieb-

lingsbereic h, der in seiner Doktorarbeit eingedeutet wurde „Das 

strukturell-semantische und funktionelle Statut der analytischen 

Äquivalenten des Adjektivs  im Rumänisc hen” (1981). Neben 

ihrem w issenschaftlic hen Beitrag zu diesem bis  heute in der 

rumänisc hen Linguistik nic ht gründlich erforschten Bereic h zeugt 

die Arbe it von der Ausarbeitung einer eigenen Auffassungs  -  und 

Forschungsmethode, was  die gründliche Kenntnis  und systema-

tisc he und vertiefte Forschung beweis t. 

Die Doktorarbeit stellt auch einen Ansporn zum allgemeinen 

Studium der Wendungsäquivalenten der Wörter – Überlegungen 

über das Studium der analytischen Äquivalente der  Wörter 

(1992) – der erste Synthesebeitrag über die Wendungen in der 

rumänisc hen Linguistik. Der Wert dieser Arbeit bes teht nic ht nur 

in ihrer Neuigkeit, sondern vor allem auch in der Beschreibung 
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der Wendungen sowohl als Forschungsperspektive (die 

Wendungen werden unter semantischem, strukturellem und 

grammatischem Aspekt analysiert) als auc h als Fortsetzung des 

Forschungsgegenstandes (die Aufmerksamkeit des Linguis ten 

w ird auf alle Wendungstypen geric htet). Zw eitens  er erlaubt dem 

Autor das weite Forschungsfeld einige vernünftige und 

erstmalige Lösungen umzureißen (hier werden nur einige 

aufgezählt: die Hervorhebung der strukturellen Modelle und die 

diachronische Entwicklung der Wendungen, die Rolle der 

Wendungen bei der Bildung von neuen lexikalisc hen Einheiten  

und ihre grammatischen Funktionen usw.), dabei macht er 

Vorsc hläge und eröffnet neue Perspektiven für weitere 

Forschungen. 

Zu demselben Rahmen gehören auch zwei Wörterbucher „Das 

Wörterbuch der Äquivalente” (1980) und „Das russ isc h-

rumänische Wörterbuch der Wendungen” (2001). Die beiden 

Wörterbücher sind sehr w ic htig, s ie behandeln das  Problem auf 

originelle Weise dar. „Das Wörterbuch der analytischen 

Äquivalente” enthält 2450 Einheiten, die den erklärenden und 

zweisprachigen Wöterbüchern entnommen wurden. Das 

Wörterbuch is t der ers te Versuc h dieser Art in Bessarabien und 

durch dessen Konzentration auf den funktionellen Aspekt der 

Äquivalente bleibt es  die einzige Arbeit d ieser Art in der 

rumänischen Linguistik. „Das  russisc h – rumänisc he Wörterbuc h 

der Wendungen” überträgt den Sinn russ isc her Wendungen ins 

Rumänische, dabei liefert es Hinweise auf deren Grammatik und 
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Phonetik, die beim Gebrauch behilflic h sind. Das Wörterbuch is t 

ein Versuch, eine möglic hst klare Vors tellung der Wendungen zu 

schaffen, und ist sowohl für Fachleute als auc h für die Rumänisch 

Sprec henden nützlich. 

Der Wert von Georghe Popa als Wissenschaftler bes teht nicht 

nur in dem, w as er geschrieben hat. Im Kreis seiner Zuhörer und 

Leser ist Gh. Popa Wissenschaftler, der andere Menschen 

unermüdlic h formt. Und wenn „ein Wissenschaftler denkt, um 

den Geist der anderern zu wecken, spricht, um die anderen 

sprec hen zu lehren, arbeitet, um die anderen arbeiten zu lassen” 

(so S. Mehedintsi), dann kann man behaupten, daß Prof. Gh. 

Popa den größten Wert des Mensc hendaseins erreic ht hat24. 

 

* * * 

Gewöhnlic h punktiert der Lebens lauf, auch wenn er einige  

unangenehme Momente enthält, verschiedene Hypostasen einer  

person, dabei w erden sie erklär t, motiviert und gereiht. In der 

Vie lfalt der Personalitt von Gh. Popa – als Gemahl und Vater, 

Patenkind und Pate, Wissenschaftler und wissenschaftli-c her 

Betreuer, Ko llege und Lehrstuhlinhaber, Bestrafer und Betreuer–

kann man deutlic h einen Hauptzug seines Ichs  erkennen (auc h in 

diesem Fall können w ir ihn zitieren): 

 
 
 
 

                                                                         
24 Zwei von  seinen Doktorandinnen haben  ihre Dissertationen verteidigt, und 

andere (?!) beabsich tigen das zu machen. 
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jeder muß eine Fülle” haben und ein Mensch „des Maßes” nicht 

„des Halbmaßes ” sein. 

 
Oberlektor, Dr. Ala SAINENCO,  
(s taatlic he Alec u Russo-Universitä t, Bălţi),  

Dr. Fe licia CENUŞĂ wissensc haftlic he 
Forscherin am Ins titut für Literatur und Folklore 
der Akademie der Wissenschaften, Moldova.) 
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I .  CURRICULUM VITAE 

 
Nume le   Gheorghe POPA 

Adresa  str. Independenţei, nr . 32, ap. 48, 3100, 

Bă lţi, Republica Moldova. 

Numărul de  telefon – 6-05-77 (dom.); 2-41-90 (serv.). 

Informaţie personală  - născ ut în 1952, s. Buteşti,  

Glodeni, căsătorit (doi c opii). 

1.  Studii -  Facultatea de filologie, Bă lţi (1974); docto-

rantura, Institutul de Limbă ş i Literatură al A. Ş. M. (1976-1979). 

2. Specializări - Institutul de Lingvis tică din Moscova 

(februarie-mai 1986); Şedinţa de luc ru a grupului de c erc etare 

„Limba română vorbită în Moldova istorică” (Leipzig, dec embrie 

1996); Şcoala de vară a grupului de cerc etare „Limba română 

vorbită în Moldova istorică” (Chişinău - Iaş i, august-septembrie 

1997). 

3. Posturi didactice  - Universitatea de Stat „A. Russo”: as is-

tent universitar (1974-1981); lec tor superior  univers itar (1981-

1983); conferenţiar universitar (1983-2001); profesor univers itar  

(din aprilie 2001). 

4. Titluri ş tiinţifice  - doctor în filo logie (1981). 

5. Funcţii administrative - decan interimar al Facultăţii de  

Filologie (1981-1984); şef inter imar al catedrei Limba şi Litera-

tura Română (februarie-mai 2000); şeful c atedrei Limba Română 

(din mai 2000). 
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6. Alte  funcţii - c erc etător ş tiinţif ic  superior (Univers itatea de 

Stat „A. Russo”, 1994-1996); c erc etător ştiinţific  superior (Insti-

tutul de Lingvistică al A. Ş. M., 1995-2000). 

7. Domenii de  ce rce tare - lingvistică generală, lingvistică 

comparată, lexic ologie, lexicografie, semantică, gramatică, socio-

lingvistică.    

8. Publicaţii - peste 100, inclus iv două dicţionare (1990; 

2001), o monografie (1992), un manual (1992, în colaborare); în 

c alitate de c ercetător ştiinţif ic superior la Institutul de Lingvistică 

al A. Ş. M. a partic ipat la e laborarea Dicţionarului deriv ativ al 

limbii române, iar în calitate de membru al grupului de c erc etare 

„Limba română vorbită în Moldova is torică” a participat la elabo-

rarea a două c ulegeri (2000, Leipzig). 

9. Manifestări ş tiinţif ice  - partic ipant la mai multe conferinţe, 

colocvii ş i simpozioane, inclusiv internaţionale: Iaş i (1996, 1997, 

2003, 2004), Suceava (1997, 1999), Chişinău (1998, 2001, 2002, 

2004), Bălţi (2001, 2004).  

10. Organizarea de manifestări ştiinţifice  (în calitate  de 

preşedinte  sau membru al grupului de coordonare) – Con-

ferinţa ştiinţifică organizată c u prilejul a 70 de ani din ziua naş-

terii acad. Silv iu Berejan ( Bă lţi, 1997); Colocviu Internaţional 

(„Filologia sec . al XXI-lea”, ediţia I) organizat cu prile jul a 80 de 

ani din ziua naş terii prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 2001), Con-

ferinţa naţională organizată cu prile ju l a 75 de ani din ziua naş-

terii acad. Silv iu Berejan ( Bă lţi, 2002), Colocviu Internaţional 
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(„Filologia sec. al XXI-lea”, ediţia a II-a) organizat c u prileju l a  

185 de ani din ziua naş terii lui Alecu Russo. 

11. Pre gătirea cadre lor ştiinţifice  - conducător ştiinţif ic (la  

şapte doc toranzi şi la douăzec i de masteranzi), referent ofic ial ( la  

doi disertanţi), autor a peste douăzeci de avize la d isertaţii,  

autoreferate de disertaţii, dic ţionare, programe, manuale etc. 

12. Membru în diverse Consilii, Comisii ş .a. – preşedinte al 

comisiei de c onc urs a fac ultăţii, membru al Senatului Un ivers ită-

ţii, redactor asoc iat a l revis te i Semn, consilier ed itorial al editur ii 

„Ştiinţa”, membru al Adunării Secţiei de Ştiinţe Umanistic e şi 

Arte a A.Ş.M. 
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Pe panoul de onoare al 
şcolii 

1972. Împreună cu tata 

1972. „Burs ier puşchinist” 
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1974. Alocuţiunea de la „ultimul sunet” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1980. Împreună c u profesorul Silviu Berejan 
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1982.  În fotoliu de dec an 

 
 

 

 

 

 

1984. Orientarea 
profesională e în toi 
( la o întîlnire cu 
elevii d in părţile  
Glodenilor) 

1985. Profesorii c hişinăueni Anatol Ciobanu şi Vita lie Marin în  
ospeţie la c olegii bălţeni  
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1999. Pe pragul casei părinteşti 

 
2001. O frumoasă sărbătoare a familiei (împreună cu soţia Lucia  
şi fiicele Doina ş i Corina) 
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2001. Cu profesorul Eugeniu Coşeriu, discutîndu-se 

programul zilei de mîine 

 

 

 

 

 

 

 

2001. La o recepţie, împreună cu conf. Maria Şleahtiţchi  

şi prof. Wolf Dietric h (Germania) 

 

2001. O dilemă: „Cine ş i cum să-l abordăm pe dl. Prof. Eugeniu 
Coşeriu?” 
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2001. Expoziţia de luc rări „prezentă” la lansarea Dicţionarului 
rus-român de locuţiuni 
 

 

2002. Chişinău. În postură de conducător ş tiinţif ic  al tezei de doc -
torat 
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2002. Iaş i. Lansarea cărţii Un lingvist pentru secolul XXI (împre-
ună c u directorul Î.E-P. „Ştiinţa” dr.- ing. Gheorghe Prini şi prof. 
univ. dr. Stelian Dumis trăcel) 

 

 

2002. Profesorii ieşeni Dan Mănucă şi Stelian Dumistrăcel c are 
au partic ipat la sărbătorirea acad. Silviu Berejan 

 



 50

 

2003. Împreună cu profesorul ieşean Dumitru Irimia, urc aţi pe 
„Movila ţiganului” (Branişte, plasa Rîşc ani) 
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2004. O lansare de carte presupune şi puţină des tindere 

 

 

2004. O mînă c aldă de rector (felicitări în c alitate de conducător 
de doc torat) 
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2004. Nu trebuie ratată nici o ocazie de a ţine în mînă o c arte 

 

 

2004. A fos t doar un an rodnic şi cum puteau să nu fie împreună? 
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2004. Cercul c elor dragi e pe cale de a se mări 

 

 

2004. Din clipă în c lipă va lua cuvîntul în c alitate de referent ofi-
c ial 
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II. CARACTERI ZĂRI ŞI  APRECI ERI 

ALE ACTIVITĂŢII  ŞI PERSONALI TĂŢ II PROF. 

GH. POPA 

 

a) IN EX TENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe Gheorghe Popa îl cunosc  încă fiind la  anul întîi, pe c înd 

trăiam într-un cămin. El era şeful consiliu lu i „Luceafărul”-ui. 

Încă pe atunci, ac um trei ani în urmă, facultatea de filologie îl 

cunoştea ca eminent al învăţăturii, ac tivis t pe tărîmul obş tesc. Se 

distinge prin înfăţişare voioasă, soc iabilitate. Ac est băiat înalt,  

uscăţiv, cu ochi căprui, cu un zîmbet timid de băieţaş posedă o 

capac itate uimitoare: din primile c uvinte îţi insuflă s impatie. 

Prin c e el totuşi se deosebeşte de ceilalţi? Pr in spiritul între-

prinzător şi c onc entrare faţă de însărcinările date. E un băiat 

obişnuit, cu o biografie obişnuită. Un ic ul lucru, pe care, probabil,  
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îl putem înregis tra este acela, că el şi-a găs it jus t ş i pentru tot-

deauna vocaţia – de a fi învăţător lingvis t. Gheorghe capătă c u 

insis tenţă cunoş tinţe, le acumulează, învaţă sistematic ş i funda-

mental. 

Gh. Popa e un partic ipant activ al SŞS (Soc ietatea ştiinţif ică 

s tudenţească – n. n.), membru al biroului c omsomolis t a l fac ultă-

ţii, controlor norodnic al institutului. Ş i în toate e c onştiincios , 

punctual, ordonat. Promisiunile pompoase nu-i plac. Oric e luc ru 

îl face cu pric epere. Probabil, în aceas ta ş i constau sec retele 

succeselor sale. 

Se apropie examenele de stat. Gheorghe va termina ins titutul.  

Şi s înt sigur, că el va deveni de asemenea un învăţător foarte bun, 

după c um as tăzi el e c u adevărat un exemplar student-stipendiat 

lenin ist. (c u carc t. chir.) 

 

(V. Fe dozovschi, Stipendiaţii leninişti: Gheorghe Popa // 

Pedagogul, 30 noiembr. 1973, p.1). 
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SEMICENTENAR UL UNUI LINGVIST APRECIA T 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce în 1972 am devenit doc tor plin în ştiinţe (azi doctor  

habilitat), mi s -a propus pos tul de profesor la Facultatea de Litere  

a Universităţ ii din Bă lţi (prin cumul, des igur) şi am fost angajat 

să ţin cîteva cursuri teoretice ce f igurau în planurile de învăţămînt 

ale f ilologilor  bălţen i şi să fiu c onducător  ş tiinţific  sau c onsultant 

al unor lectori de la Catedra de Limbă şi Literatură Moldove-

nească (pe atunc i) ce îş i pregăteau sau urmau să-şi pregătească 

tezele de doctorat. 

Printre primii me i d iscipoli d irecţi de la univers itatea bălţeană  

a fos t şi Gheorghe Popa. L-am reţinut de pe c înd era încă student 

în anul IV (unde predam), datorită faptului că era băiat ager ş i 

descurcăreţ, c are prindea litera lmente din zbor, cum am putut să-

mi dau seama foarte curînd, materia destul de c omplic ată privind 

teoria limbii, pe c are încerc am s-o aduc la înţelegerea auditoriulu i 

meu de absolvenţi universitari c e trebuiau să posede, în viziunea 

mea, suma de cunoştinţe general-lingvis tic e necesare unui viitor  

filolog. 
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Eram în anii 1973-74, cursurile pe c are le predam erau noi, nu 

numai pentru studenţii mei, c i şi pentru mine, manualele în limba 

maternă, evident, lipseau (mai ales, c ele pentru disc ipline le teo-

retic e, cum erau Introducerea în lingv istică, Lingvistica generală , 

Lexicologia semantică  şi stilistica lexicală, pe care mă angajasem 

să le ţin) , studenţii erau nevoiţi să ia note ş i să se folosească 

pentru aceste cursuri de materiale didac tic e ş i de sursele supli-

mentare în limbile rusă ş i română, de c are dispunea bibliotec a 

universitară.  

N-a fost deloc  greu să mă conving că Gh. Popa consulta cu 

regularitate literatura rec omandată la fiec are lec ţie. Lucrul ac esta 

mi-a trezit s impatia faţă de bă ietanul înalt şi s lăbuţ c e da dovadă 

că în c onştiinţa lu i pîlpîie deja o flacără sacră: setea de c unoaş-

tere. 

Am apreciat trăsătura dată şi la scurt timp după absolvirea 

universităţii bălţene i-am spus proaspătului licenţiat să depună 

actele la Aspirantura Institutului de Limbă şi Literatură al Acade-

mie i, unde ac tivam eu, asumîndu-mi sarcina de conducător 

ş tiinţif ic. Şi nu am regretat nic iodată că am luat o atare dec izie.  

Pregătirea sa pos tuniversitară Gh. Popa a încheiat-o cu succes , în 

1981 a susţinut disertaţia de c andidat (acum îi spunem de doctor) 

în ştiinţe ş i a devenit unul dintre puţinii lingviş ti de la Catedra de 

limbă şi literatură a Facultăţii de Litere cu grad ştiinţ ific, obţinut 

în c apitală. 

Ne-am realizat as tfel amîndoi programul min imum în ceea ce 

priveşte calif icarea pentru munca pedagogică de viitor, dar  am 
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lăsat deschisă perspec tiva creş terii de mai departe. Înţelegeam că 

ea se putea materializa doar prin afirmare, atît în activitatea  

didactică, c ît ş i în cea ştiinţif ică (de cerc etare a limbaju lui şi a  

legităţ ilor de care este guvernat ac esta). De ac eea n-am întrerupt 

investigaţiile începute în perioada doc toranturii, cînd angajam pe 

învăţăcelul meu să partic ipe, alături de mine, la diverse mani-

festări ştiinţifice de importanţă nu numai republicană, c i ş i 

unională, iar uneori c hiar internaţională. Lucrul ac es ta l-am 

promovat şi după ce fostul meu disc ipol a devenit de acum cadru 

didactic, dîndu-i posibilitate să se realizeze c u comunicări şi/sau 

referate la c onferinţe, simpozioane ş i c oloc vii, să c ontac teze cu 

cerc etători-lingvişti d in mari centre ş tiinţif ic e (Mosc ova, Lenin-

grad) ale fostei Uniuni Sovietice, iar  apoi şi ale României (Iaşi,  

Suceava) . Mai tîrz iu a fost inc lus într-un proiec t internaţional a  

trei ţări (Rep. Moldova, România şi Germania) pentru studierea 

vorbirii româneş ti din Mo ldova is torică (de pe ambele maluri ale  

Prutului), a fost şi în deplasare, împreună c u alţi participanţi a i 

proiectului, la Le ipzig, unde a conluc rat cu cerc etători-lingvişti 

germani şi români. 

Gh. Popa a publicat pe parcursul a 20 şi ceva de ani o serie  

întreagă de rezultate a le preocupărilor sale ştiinţif ic e: două dic -

ţionare sui generis, neobişnuite, în primul rînd, prin materialu l 

prezentat în ele (Dicţionar de echivalente analitice ale cuv intelor 

în 1990 şi Dicţionar de locuţiuni rus-român în 2001), o mono-

grafie individuală pr iv ind tot locuţiunile în 1992, o luc rare de 

exerciţii, destinată studenţilor de la Fac ultăţile de Filo logie ş i 
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întitulată Practicum la introducere în lingvistică  (coautor V. 

Bahnaru)  în 1992 şi căteva zec i de studii, rec enzii şi teze în  

diferite revis te de profil („Limba şi literatura moldovenească”, 

„Învăţătorul sovietic ”, „Revis tă de lingvis tică şi ştiinţă literară”, 

„Limba română”, „Basarabia”, „Semn”, „Русский язык  в  мол-

давской школе”, „Literatura şi arta”) şi culegeri de spec ialitate 

(editate la Chişinău, Bălţi, Iaşi, Suceava, Leipzig). În afară de 

c ercetările şt iinţif ice propriu-zise, Gh.Popa a ac tivat încă în două 

compartimente ale munc ii de creaţie. Primul - Publicistică 

lingv istică  - c are cuprinde articolele şi intervenţiile d in ziarele 

republic ane ş i loc ale („Moldova suverană”, „Curierul de Nord”, 

„Golos Bălţi”, „ Acc ent provinc ial”). Un capitol aparte aic i îl 

constituie interviurile pe care le-a realizat împreună cu alţ i colegi 

bălţeni pentru revista „Semn” (în parte cu E. Coşeriu şi S. Bere-

jan). Şi a l doilea c ompartiment - Redactare ş tiinţif ică - care ocupă 

un loc de seamă în preocupările omagiatulu i nostru, dumnealui 

f iind c oredac tor, redactor responsabil ş i redactor princ ipal sau 

coordonator la o serie de lucrări c olec tive (în speţă „Anale 

ş tiinţif ice”) c e au văzut în decursul anilor lumina tiparului la Bălţi 

ş i la Chişinău. 

Printre acestea din urmă se cuvine a fi evidenţiat în mod 

spec ial volumul jubiliar Un lingvist pentru secolul XXI (Chiş inău, 

Editura „Ştiinţa”, 2002). În proc esul de pregătire pentru tipar ş i 

de editare a ac estei remarcabile pentru ş tiinţa noastră filo logică 

opere (căc i marchează o etapă neordinară în evoluţia ei: 80 de ani 

ai prof. Eugeniu Coşeriu), Gh. Popa, secundat fiind de colegii 
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universitari M. Ş leahtiţc hi şi N. Leahu în c alitate de coordonatori, 

a luat parte foarte ac tivă. Aşa a fos t să fie c a acest prim volum 

omagial al profesorului nostru, al tuturora, tipărit în Basarabia lu i 

dragă, să rămînă ş i ultimul din timpul, c ît a fost cu noi şi printre 

noi, şi ca el să apară  c u eforturile sus ţinute anume ale bălţen ilor, 

ale Fac ultăţii de Litere a Universităţii d in Bă lţi, personal ale  

rectorului acestei instituţii prof. N. Filip, după cum ş i aniversarea 

magistrului a fos t să fie ultima şi tot la Bă lţi, oraşul din care el şi-

a luat zborul în lumea largă, după c e a absolvit c u br io liceul din  

localitate (făc înd doar o scurtă escală la Univers itatea din Iaş i). 

Amplu l studiu introductiv la unic ala în felul său culegere 

festivă, pregătită la Bălţi şi editată la Chiş inău, intitu lat într-

adevăr ca o sinteză - Eugeniu Coşeriu:  drumurile vieţii şi ale 

afirmării - este semnat şi el, de Gh.Popa, iniţiatorul ş i promotorul 

Coloc viului internaţional, organizat cu prilejul c elei de a 80-a 

aniversar i din ziua naşterii profesorului, la Un iversitatea de Stat 

„Alec u Russo” din Bă lţi în zile le de 18-19 mai 2001. 

În ac ţiunea majoră de public are a aces tei cărţi energic ul ş i 

temerarul lingvis t bălţean l-a avut drept sprijin (şi de data 

ac easta!) pe inimosul direc tor al Întreprinderii Ed itor ia l-

Poligrafice „Ştiinţa”, dr.-ing. Gh. Prini, ac el care a public at ş i 

lucrarea maes trului Lingv istica din perspectivă  spaţială şi 

antropologică (Chiş inău, 1994, c u o prefaţă de S. Berejan şi o 

notă editorială de St. Dumis trăc el), care a fost prima în limba 

română, fiind totodată pr ima ediţie aparte din spaţiul românesc a 

operei coşeriene ş i, c eea ce e deosebit de important pentru noi, 
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chiar la baştina celui c e s -a impus c a un exponent marcant al 

lingvisticii mondiale. Prin realizarea aces tui masiv şi semnific ativ  

tom jubiliar prof. Gh. Popa, împreună c u colegii săi ş i c u întreaga 

Un iversitate din Bălţi, însc rie o pagină de glorie în istoria 

lingvisticii moldoveneşti de la acest înc eput de secol şi de 

mileniu nou. 

Alte luc rări ale sărbătoritului, inclusiv teza sa de disertaţie, au 

fost de asemenea înalt aprec iate de opinia publică lingvis tică în 

persoana unor savanţi notorii c a N. Corlăteanu ş i A. C iobanu din 

Chiş inău, S.V. Semc inski din Kiev, H. ş i D. Mihăescu din 

Bucureşti, St. Dumis trăcel din Iaş i, E. Coşeriu din Tübingen. 

Dînsul es te unul dintre cei mai înzes traţi, mai apropiaţi mie,  

mai de nădejde disc ipoli în toate privinţele, cu c are m-am mîndrit 

ş i c ontinuu să mă mîndresc  pînă acum, c înd împlineşte 50 de ani 

(adică deja jumătate de secol), cînd a trecut demult de etatea 

uceniciei şi a .tutelăr ii, c înd el însuş i are în palmares discipoli-

disertanţi (şi nu doar unul sau doi) pe care îi orientează cu dibăcie 

prin hăţişurile c erc etării ş i predăr ii unei discipline c omplexe, cum 

este cea c e studiază limbajul omenesc ca fenomen soc ial ş i 

mecanismele func ţionării lu i în societate, cînd stă în fruntea unui 

numeros  colec tiv de spec ialiş ti în domeniu ce ac tivează la una din 

c atedrele cu pondere ale univers ităţii bălţene, cînd se pregăteşte 

să prezinte pentru discuţie c ea de a doua teză a sa - de doc tor 

habilitat în lingvistică, consolidînd prin aceasta nu numai propria 

sa autoritate în ş tiinţă şi învăţămînt, c i ş i pe c ea a fostului său 

conducător ş tiinţific . 
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*        *        * 

Gheorghe Popa s-a născ ut acum 50 de ani (în 1952) într-un sat 

de răzeş i, Buteş tii Glodenilor, care a dat republicii o ple iadă de 

intelec tuali valoroşi, cum sînt fraţii Crasovschi, pedagogi de 

forţă, talentatul ziar is t Iulius Popa, c himistul c u renume Dumitru 

Batîr, fratele său, medic de prestigiu ş .a. (în apropiere la 

Camenca, după stînca binec unosc ută buteştenilor , a văzut lumina 

zile i ş i reputatul istor ic  şi critic  literar Vas ile Coroban). 

I-am cunoscut părinţii, gospodari din sat, pe c are i-am vizitat  

acolo, unde şi-au dus viaţa şi ş i-au dat obştescul sfîrşit, socrii,  

surorile, am fost martor ocular al formării familie i sale (c onsoarta 

lu i a fost şi ea s tudenta mea, doar că din altă promoţie, pe cele 

două fiic e le-am văzut c resc înd din primii ani a i vieţii lor), acuma 

îi cunosc  şi cuscrii. Într-un cuvînt, în decurs de aproape 30 de ani 

am avut ocazia să observ ş i să apreciez atmosfera în care a 

crescut şi s-a format un spec ialist, aş zice eu, de elită, un intelec-

tual afirmat şi apreciat în c apitala de nord a republic ii şi nu 

numai!, un cadru didactic  de valoare, educat de la primii săi paş i 

de Univers itatea din Bălţi, agreat de profesorii ş i îndrumătorii săi,  

de c olegii de la Alma Mater, pe care i-a respec tat ş i îi respec tă 

pînă azi ş i pentru c are a avut întotdeauna cele mai s inc ere 

sentimente de fiu şi de frate. 

Eu îl felic it cu toată căldura pe domnul profesor Gheorghe 

Popa (care pentru mine a fost din totdeauna Ghiţă), doc tor în 

ştiinţe f ilologice, conferenţiar universitar, şeful Catedrei de limbă 

română de la c ea mai prestigioasă ins tituţie bălţeană de 
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învăţămînt superior, cu semic entenarul, îi doresc dumnealui 

personal, precum şi membrilor  familie i sale, multe şi mari 

satis facţii c reatoare de pe urma munc ii depuse pe toate tărîmurile 

ş i fer ic ire c urat omenească, iar tuturor îndrumătorilor ştiinţif ic i ai 

tinerelor c adre le doresc buc uriile pe care le-am trăit eu, urmărind 

succesele discipolului iubit. 

 

(Silviu Berejan, Semicentenarul unui lingvist 

apreciat // Lit.şi arta, 28 noiembr. 2002, p.7). 
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GHEORGHE POPA  
ÎNTRE CALITATE ŞI CANTI TĂŢI  

 

 Toţi ne-am 

născut din pă-

rinţi. E b ine că 

ţinem minte cui 

datorăm apariţia 

noas tră biologi-

că. Viaţa bunic i-

lor încape în 

tex-te sumare, 

de c îteva fraze, 

pe c are nic i 

măc ar nu reuş im 

să le trans formăm în moştenire pentru nepoţii ac tuali.  

Cons ttuim un popor cu puţine “hîrtii de familie”, fapt c are a 

pricinuit ironia Neamurilor dimprejur , alintate c u istorii personale 

mai bogate ş i, respec tiv, c u arbori genealogic i ai vlăstarelor di-

recte. 

Gheorghe Popa, şeful Catedrei de Limba Română a Univers i-

tăţii „Alec u Russo” din Bălţi, împlineşte 50 de ani. E o c ifră cap-

tivantă într-un veac de om, dar ce pondere are ea în istoria unei 

dinastii? Aproape nulă. Să urcăm dintr-un trec ut vechi, aşternut 

peste prima jumătate a sec olului XIX, căc i mai în adîncuri 

arhivele familiei s-au prefăcut, pentru totdeauna, în lut cu scr isuri 

inviz ib ile. El e al treilea Gheorghe Popa: după răstrăbunic şi 
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bunic , mazili d in Muntenii de lîngă Ba latina de pe malul Prutului.  

Ac tualul Gheorghe s -a născ ut la Buteşti exc lusiv graţie viţe i de 

mazil. Bun ic ul său a luat-o de nevastă pe Alexandra, fata c ea 

mică a mazilu lui Grigore al lui Ianc u Onuţu. Acesta de la urmă – 

Grigore, cînd era ş i el flăcău, se însurase cu Elizaveta, fiic a 

mazilulu i Dumitru Glavan. 

 
Autograf al conţopistului Costache Glavan, născut în 1829, un 

răs-răs-răstrăbunic al său. Text: „1870 mai 24. Fiind poftit şi 

rugat de amândou părţii am scris odnodvorţiu (mazilul- n.n.) 

Costachi Glavan”. Impresionează ondulaţia savantă şi elegantă 

ieşită  din „n”.  

Un strămoş al său, Gheorghe Onuţu, la 3 decembrie 1856, 

bate palma cu trei mazili să le facă o moară pe apa Camenc ii la 

un preţ de 45 de c arboave, „o kilă de pîine, două vedre de 

brînză”. Condiţia pr incipală : „…nepornind eu moară pînă la 

Sfîntul Petru, apoi să aibă Dumnealor a stăpîni din partea me doi 

s tînjeni de pămînt de veci, iar şi Dumnealor, neaducîndu-mi 

chiria c înd voi c ere eu, apoi să aibă a-mi plăti toţ i banii după 

zapis  şi moara să rămînă negătită”. Scump cos tă cuvîntul 

mazilulu i. Încerc e vreuna din părţi să-şi neglijeze angajamentul! 

Vremurile însă îi sărăceau pe mazili, in pofida greutăţilor 

materiale, ac eştia au rămas  dominaţi de mîndria fanatică pentru 

provenienţa lor nobilă. Deprinşi cu permanenta perseverenţă spre 
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realizări şi intru a-ş i salva personalita lea ameninţată, marea 

majoritate a mazililor au pus mîna pe carte. Avîntul s-a adeverit 

atît de puternic , încît, spir itualmente, mai ales în perioada 

postbelică, la Buteşti s -au „mazilit" şi familiile ţărăneş ti. Sloganul-

imperativ „ Eu sunt mazil sau din mazili!” , însoţit de o 

nervoasă bătaie cu pumnul în piept, a ameţit definitiv minţile  

consătenilor. In ac eastă atmosferă „ps ihic o-politic o-rurală" a  

văzut lum ina z ile i Şefu l de c atedră Gheorghe Popa. 

Copilăr ia lu i a fost dură. Aş  zice, c hiar  chinuită. Bănuiesc , 

noţiunea de timp liber ii era necunoscută Beneficia doar de orele 

duminicii, dar ş i atunci, cum îşi amintea el în glumă peste ani, 

trebuia să potrivească corec t asfinţitul soarelui, c a să nu sc ape 

vac a de la c ireadă. Răgazul, rar şi sc urt, nu părea să-l întristeze. 

Acceptase modul de a trăi ca pe un regim firesc . Vesel, rîdea mult, 

cu vremea avea să se pomenească în postura autorului de texte 

improvizate, îmbibate cu umor ţărănesc, lejer ironic , dar foarte 

cuc eritoare, în deosebi a public ului de la petreceri. Astfel, fără 

eforturi c os tisitoare, Gheorghe Popa devenea popular printre ai 

săi, agreat pentru s impleţe şi fire accesibilă, c onc eput c a pe un „om 

al nostru”, al c elor mari şi mic i din preajma sa. 

La carte, el niciodată nu glumea. Un fanatism copt şi sănătos l-a 

trans format în sc lav feric it al studiului. Eminent la Buteşti, aproape 

eminent la şc oala medie din Cobani, epoca lui regală se produce in 

anii de studenţie la Filologia Universităţii bălţene. Lumea 

eminenţilor, c a ş i toate „lumile” existente, este foarte pestriţă: de la  

primitivi la deştepţi, de la „papagali” tocitori la indiv iz i c u raţiune 
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ş i s is tem specific . Gheorghe Popa a devenit lider. Ca recompensă 

onorifică şi financ iară, prin anul II sau III i s -a acordat bursa „A. 

Puşkin”, iar în ultimul an de studii - bursa „V. Lenin”, cîte una la 

facultate celui mai bun student. Şcolit de la natură, punc tual ş i 

îndrăgit de profesori, pe el a pus ochiul administraţia. Pos ibilitatea 

de a rămîne la Univers itate părea un fapt împlinit. I se ceda tribuna 

în cadrul diverselor reuniuni. Pe atunc i, s tudenţii oratori erau la 

modă, dacă infiltrau în aloc uţiuni c it mai multe neologisme. Mai 

trebuia un citat sau un aforism bine plasat, c a să- ţi meargă vestea 

de corifeu. Gh. Popa a ajuns copilul răsfăţat al nomenclaturii, dar 

delic iul aces ta nu l-a ameţit defel. El a rămas acelaşi glumeţ, 

zîmbitor de la distanţă, soc iabil, s implu, c amuflînd cu talent un 

rafinat spirit analist şi diplomatic în „iatacurile” invizibile ale 

creierului. Nu prea ştia să spună „nu”, c înd era rugat să facă c eva 

sau un bine pentru... cineva. Intr-adevâr, el s-a pomenit „omul 

nos tru” pentru tare multă lume şi tot atît de multă lume savura 

plăcerea de a se crede printre „oameni de-ai lui”. 

Pe parcurs, de asemenea, în anii s tudenţiei, s-a s imţit şocat şi de 

unele surprize neplăcute, c u substrat politico-ideologic, din partea 

înalţilor demnitari ai regimului. În 1972, cu prilejul semicentena-

rului de la fondarea U. R. S. S., Univers itatea din Bălţi se învred-

niceş te de ordinul „Insigna de Onoare”. La adunarea fes tivă in 

incinta Palatului de Cultură orăşenesc, în prezidiu sunt invitaţi şi 

c îţiva s tudenţi, printre ei fiind Gheorghe Popa. De la Chiş inău 

sosesc  Petru Luc inschi, secretar al comitetului c entral, şi Vas ile 

Cherdivarenco, ministru al învăţămîntului. Salutîndu-se cu fiecare, 
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ajungînd în dreptul lui Gh. Popa, care purta insigna „Alecu Russo” 

la piept, Lucinschi îl întreabă, dacă acum sărbătorim ziua de naş tere 

a Uniunii Sovietice sau pe cea a lui A. Russo. 

După absolvire, aureolat de faima şefului de promoţie, ocupă 

postul didac tic  de lec tor univers itar. Anul c el mai fec und in car iera 

lui profesională s -a produs  în 1981. Atunc i şi-a sus ţinut teza de 

doctor în filologie, ocupînd, aproape concomitent, pos tul de dec an 

al Facultăţii de Litere pînă în 1984. Ca savant, el fac e parte din 

şcoala lingvis tică a ac ademic ianului Silviu Berejan. Domeniile de 

cerc etare vizează lingvistica generală  şi cea comparată , lexicolo-

gia, semantica şi gramatica Are peste 80 de publicaţii. Dic-

ţionarul de echivalente şi Dicţionarul de locuţiuni rus-român 

reprezintă valori aprec iate în domeniul lexic ografiei. Aşijderea 

reţinem monografia Consideraţii  la studiul echiv alentelor anali-

tice ale cuv intelor şi manualul ( în c olaborare) Practicum la in-

troducerea în lingvistică . Realizările  în ş tiinţă i-au permis c on-

ferirea postului didactic Profesor universitar. În calitate de c erce-

tător ştiinţific  superior la Ins titutul de Lingvistică al Academiei a  

partic ipat la elaborarea Dicţionarului derivativ al limbii româ-

ne, iar în calitate de membru al grupului de cercetare „Limba ro-

mână vorbită in Mo ldova istor ică" a luat parte la alcătuirea a 

două culegeri, public ate în anul 2000 la Leipzig, Germania. Fraza 

lui, fie că e vorba de articole ştiinţifice ori de materiale public is tic e, 

are ondulaţii de labirint, destinată cititorului avizat în tehnica lec -

turii, iar ansamblul textului proiec tează un mesaj luc id, lipsit de 

ambiguităţi. 
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La Universitatea bălţeană s-au înmulţit  savanţii c u liste c am 

lungi de doctoranzi, care nu izbutesc să-şi sus ţină tezele. În atare 

s ituaţie, un periculos  semn de întrebare cade pe competenţa ş i 

valoarea conducătorului ştiinţific . Luînd în calcul gravitatea 

evenimentului, mi se pare memorabilă şi pilduitoare noutatea: 

recent, un doc torand al lui Gheorghe Popa ş i-a sus ţinut teza. 

Lesne de înţeles, Şeful catedrei de Limba Română a partic ipat 

la diverse manifestări ş tiinţif ic e desfăşurate la laş i, Suceava, 

Chiş inău şi Bă lţi, in lis ta realizăr ilor de anvergură ale lingvis tic ii 

moldoveneş ti s-au înscris Conferinţa ştiinţifică prilejuită de 

aniversarea a 70-a a ac ademicianului Silviu Berejan (1997), de 

asemenea Conferinţa naţională c onsac rată jubileulu i de 75 de ani 

al ac eluiaşi savant (2002) ş i, evident, Colocviul dedicat 

octogenarului de notorietate globală Eugen Coşeriu (2001). În rol de 

organizator princ ipal la manifes tările enunţate a evoluat Gheorghe 

Popa. 

Îl revăd şi acum, adolescent urcat în pomii des frunziţi ai grădinii 

sale, cu primăvara timpurie printre crengi, curaţindu-i de omizi. 

Odată, într-o vacanţă studenţească, se întorsese obos it de la Bă lţi,  

acasă nu era nimeni, găseşte un bileţe l, lăsat de soră-sa pe masa de 

la bucătărie: „Ghiţă, eu cu mama am plecat la prăş it. Dacă vreai, 

vino ş i tu”. S-a dus. Altul, în locul lui, trăgea un pui de somn. 

Ce va mai înregistra in următorul segment de viaţă? Admit că va 

edita incă o monografie. Va elabora un alt dic ţionar, va scrie articole 

ş tiinţific e. Vreo cîţiva doc toranzi ai săi îşi vor sus ţine tezele, va 

ocupa un nou pos t administrativ... Toate sunt posibile doar cu rol de 
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cantităţi la c alitatea, pe care el a c ucerit-o din tinereţe. Personalitate 

stabilă, prietenoasă, dar cu demnitate sensibilă, c are respinge 

colaborăr ile sub dictat şi orice post ai deţine, nu-ţi îngăduie să i te 

urc i după cap. 

Semic entenarul lui e o c ifră modestă pentru dinastia din c are a 

ieşit, în schimb faptele sale se transformă în mîndrie, trecută 

dincolo de primul Gheorghe Popa, şi mai departe de ambiţiosul 

Gheorghe Onuţu, topită, poate, în pergamentul nescris de 

conţopistul Costache Glavan, şi de la toţi, c u Buteştii împreună -

SĂNĂTATE ÎN MULŢI ANI! 

 

(Iulius Popa , Gheorghe Popa între calitate şi  
cantităţi / / Lit. ş i arta, 28 noiembr. 2002, p.7). 
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AFIRMARE PRIN FLACĂRA CUGETULUI 
 

 Omul, profesorul,  

lingv istul Gheorghe 

Popa împlineş te o  

înţeleaptă vîrstă 

(ajunge la vîrs ta fru-

moasei matur ităţ i).  

Bălţeanul, ce-şi trage 

seva din Buteşti - sat cu 

adînc i trad iţii intelec-

tuale - se impune prin travaliu de c ercetător competent şi profesor 

devotat muncii de la catedră. 

Cerc etările lingvis tu lu i Gheorghe Popa îi asigură un loc de rang 

înalt în ştiinţa f ilologică şi-l s ituează în rîndul celor mai harnic i ş i 

f ide li c ercetători de profunzime ai sorgintei limbii române. 

Rezultatele căutărilor prolif ic e ş i-au găsit expresie în cărţi, 

articole, studii, dic ţionare, c are au devenit lucrări de referinţă în 

domeniu. 

Palmaresu-i editorial acoperă, cel puţin, dublul vîrs tei 

împlinite. Lingvist de profil larg, neobositul Gheorghe Popa 

abordează cu succes probleme de lingvis tică generală ş i spec ială,  

de lexicologie şi derivatologie. Contribuţiile c ele mai valoroase 

care-i aduc  notorietatea binemeritată în lingvistică ş i-l fac  cunoscut în 

ţară ş i peste hotarele ei sunt studiile c onsacrate echivalenţelor 

analitic e – rod al înţelepc iunii ş i al fanteziei populare şi ac tivitate 

lexicografică. De ce lexicografie? Umaniştii Renaşterii afirmau: 
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Lexic ographis secundum post Herculem labor, „munca lexicografică 

este a doua după cea a lui Herc ule”. Iar dic ţionarul e o carte, care 

nic iodată n-a fost şi nu es te terminată. Iar domnul Gheorghe Popa 

este cel căruia nu-i place să muncească puţin, c are p re fer ă m ere u 

să  trudească mult, să facă, să refacă, să prefacă, nec ruţîndu-ş i 

timpu l şi puterile. 

Profesorul Gheorghe Popa, de o ţinu tă  academică, conş tient 

de sacra-i mis iune de dascăl, de mai bine de un sfert de veac împarte 

studenţilor-filologi seminţe de bine şi frumos. Îndemnu-i spre 

cercetarea ştiinţifică, spre febrile căutări este urmat şi de discipoli:  

lic enţiaţi, masteranzi, doc toranzi. În calitate de conducător de 

doctorat, profesorul Gheorghe Popa are deja rezultate  meritate ş i 

aşteptate. 

Şeful catedrei Gheorghe Popa (din mai 2000 dir iguieşte  

ac tiv itatea c atedrei Limba Română) poartă amprenta unei 

resposabilităţi faţă de sine şi faţă de subalterni ş i impresionează 

personal. 

Omul Gheorghe Popa, plin de bonomie, c are nu exc lude 

exigenţa, niţe l arg intat la tîmp le, împrospătat de trecerea cu folos  a 

timpului, scrutează noi trepte ale afirmării prin trudă, cuget ş i cuvînt. 

 

(ZinaidaTărîţă, Afirmare prin flacăra cugetului // 

Accent provinc ial, 29 noiembr. 2002, p.4). 
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ÎN LOC DE TITLU, PENTR U GHEORGHE POPA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Popa es te un intelec tual. Şi c u as ta, dacă nu am spus 

totul, oricum am spus mult. Format la şcoala reputatului savant 

Silv iu Berejan, lingvistul din capitala nordului Moldovei face 

zile le acestea o frumoasă vîrstă a împlinir ilor, ca să-l dăm gata c u 

un c lişeu pe care nu-l suportă, stilistica gîndirii Domniei sale fi-

ind mult mai elevată. Spir it activ, c u simţul ş i gus tul umorului,  

rătăcit prin lecturi alese, dar şi obligatorii pentru un lingvist anc o-

rat în modernitate, Gheorghe Popa es te un indispensabil la Cat-

edra de limba română a Universităţii „Al. Russo” din Bălţi. Mai 

mult, este un animator, un sufoc ant c înd proiec tele obişnuiesc să 

se întindă mai mult decît permite bunul - simţ, este un om al c u-

vîntului, dar nu se încrede în el mai mult dec ît trebuie. Ceiea ce 

poate fac e de unul singur , nu obişnuieşte să lase în seama altora, 

dovadă sunt ş i cărţile, s tudiile, eseurile, rec enziile, crochiurile etc. 
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pe c are le semnează (pe c are însă nu le vom enumera aici în sper-

anţa că vor avea des tulă grijă colegii de breaslă ca să i le adune 

într-o lis tă bibliografică sufic ient de impunătoare). 

Omul de omenie, omul de societate, interlocutorul inc itant, 

deopotrivă de impunător-impetuos la confer inţele ofic iale ş i la  

simpozioanele improvizate la o c afea, la – de c e nu? – o tărie, la  

un pahar de vorbă… 

An imator, cum spuneam, în toate c azurile şi tăcut/c onc entrat 

cînd e c azul, pentru că profesorul Popa va domina competent o 

discuţie la „tema” lu i şi va fi atent c înd interloc utorul va merita 

atenţie. 

Angajat şi prezent în disc uţii c are implică doar pofta de 

comunic are, c ine ar ghic i prea uşor, dincolo de astea, un spirit  

disc iplinat ş i rezervat, c apabil să se retragă zile ş i săptămîni în 

cabinetul c u cărţi şi fişe, pentru a ordona c u răbdare ec hivalentele  

lingvis tic e ale gîndirii… 

Are c ondei, indiscutabil, în c alitate de autor, profesorul 

Gheorghe Popa es te tumultuos în argumente, răbdător/tolerant la 

replici şi m igălos pînă la pedantism, mai ales  c înd e vorba de 

dicţionare. 

Lumea dicţionarului, pedantă ş i fascinantă, l-a furat pentru 

totdeauna, pentru a-i şlefui vîrful condeiului ş i al… limbii, stil 

deja recognoscibil între al a ltor lingvişti. Chiar monografia 

elaborată în baza tezei de doc tor în f ilologie poartă pec etea 

discursului bine  organizat ş i sistematizat – a se vedea studiul 
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Consideraţii la studiul echivalentelor analitice ale cuv intelor, 

Chiş inău, „Ştiinţa”, 1992. 

Rămîne admirator al personalităţ ii lu i Eugeniu Coşeriu, cu 

c are a reuşit nu doar să se întreţină la o c afea, c i să-i şi creeze 

Maes trului, pînă aproape de moarte, în c îteva rînduri, împreună 

cu colegii de breaslă – universitarii Nicolae Leahu şi Maria 

Şleahtiţc hi – un anturaj „de acasă”: favorabil amintir ilor, 

des tăinuirilor, s incerităţ ilor, dar  şi al marilor reflec ţii vizînd 

condiţia etică a savantului sau loc ul lingvisticii c a ş tiinţă a 

culturii… Î i disc erne în continuare opera cu o trudă la fel c a şi c u 

o abilitate de neîntrec ut, fără teamă şi fără sc rupule, i-o diseacă ca 

un c hirurg, pentru a-i demons tra (şi)  lec torului mai puţin in iţiat 

( reuş ind de c ele mai multe ori să-l intrige) diamantele gîndirii 

coşeriene risipite prin toată opera Magis trului. Probabil, i se 

consideră un disc ipol, şi n-ar fi o apreciere exagerată, dacă nu i s-

ar (re)cunoaşte efortul de a-l readuc e ac asă pe Marele Lingvis t. 

Nu şi fără contribuţia Domniei sale, se pare că această tentativă a 

reuşit totuş i. 

Nu la umbra Maestrului (deş i asta ar fi fost nu mai puţin  

onorabil, avînd în vedere că Eugeniu Coşeriu a fost un „colos” un 

„gigant” în lingvis tică), c i la lumina şi căldura literelor Lu i,  

mis terul cărora, iată, la c ei 50 de ani, continuă să-l tulbure, să-l 

necăjească, dar cărora c ontinuă să le s lujească neînfrîntul 

Gheorghe Popa. 

„Imprevizibilă e pătrunderea oamenilor în istor ia ştiinţei”,  

spune protagonis tul nos tru într-un artic ol dedicat lui Silviu Bere-
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jan-lingvistul; „impreviz ibilă este is toria cărţilor”, spune, re-

luîndu-şi admirabilu l „aforism”, autocitîndu-se modern, într-un 

alt s tudiu-recenzie, referindu-se la incomparabila „Introduc ere în 

lingvis tică” coşeriană; tot aşa, intertextualizînd, vom continua, 

afirmînd noi de astă dată, „imprevizibil este disc ursul bălţeanulu i 

Gheorghe Popa”, c are atacă frontal şi fără prejudecăţi aspec tele 

majore ale lingvistic ii, punînd degetul pe… rana c elor mai spino-

ase probleme c um ar fi chiar  existenţa lingvistic ii c a ştiinţă şi a  

obiectului ei de s tudiu. Descoperim în textele semnate de harnica 

lu i „pană”, cum ar spune Mircea Cărtărescu, un aprec iabil pro-

fesor de lingvistică generală, una dintre disc iplinele fără de c are 

nu mai ai c e căuta la c elelalte cursuri, răspunzînd cu nonşalanţă la  

marile provocări ale disc iplinei. 

Dintre c ele realizate în ultimul t imp, ne reţine atenţia  

următorul exemplu: elaborarea Dicţionarului de locuţiuni rus-

român (2001), foarte apreciat şi căutat. De asemenea, a fost foarte 

fruc tuoasă colaborarea recentă c u editura „Ştiinţa”, prile juită de  

Coloc viul Internaţional cu participarea c elui mai mare lingvis t a l 

contemporaneităţii – Eugeniu Coşeriu – „Filo logia secolulu i 

XXI”, organizat la Un ivers itatea „Al. Russo”, avîndu-l c a 

in iţiator ş i responsabil pe acelaş i Gh. Popa, soldată cu editarea 

unei exc elente ediţii intitu late suges tiv „Un lingvist pentru 

sec olul XXI”, Domnia sa fiind c oordonator şi prefaţator al 

culegerii. A fost chiar ultima c arte apărută „ac asă”, public ată în 

perioada vieţii lu i Coşeriu. Profesorul Gh. Popa semnează în 

ac eastă „feric ită antologie” (Ion Hadîrcă) un itinerariu biografic 
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al Marelu i Dispărut-idolul şi călăuzitorul său – considerat, de astă 

dată de Silv iu Berejan-învăţătorul, „una dintre cele mai reuş ite 

s inteze ale biografiei ş i operei ilus trului nostru conaţional din c îte 

au fost publicate în decursul ultimului dec eniu în Basarabia (şi au 

văzut lumina tiparului destule înc ercări de ac est fel)”, alături de 

Mircea Borc ilă şi Nicolae Saramandu - nume notorii în  

coşerianistică (a se vedea Limba Română, 2002, nr.10, p.27-28). 

Pentru Gheorghe Popa lingvistica a devenit un modus vivendi. 

Contagiat ireversibil de Berejan, de Coşeriu, de nenumăratele 

lec turi, fără de c are nu s-ar fi format aşa cum îl cunoaş tem azi, 

acum îi contagiază pe alţii. Aşa să Vă cunoaş tem ş i de acu încolo, 

Profesore! 

 

(Priete nii ş i cole gii de  la „Ştiinţa”, În loc de titlu, pentru 
Gheorghe Popa // Flux, 6 dec . 2002, p.7). 
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ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ, ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ, 
НАДЕЖНЫЙ НАСТАВНИК И ДРУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

эти  дни  н а учн о педаг оги ческая  общест вен ност ь г орода  

и респ убли ки от меча ют  5 0-лет ний  юби лей п рофесс ора  

Ге орги я ПОПА – за ведующего ка федрой румынского язы -

ка Бе льц кого университета , авт ора более  че м  8 0 опублико-

ванных исследований, двух словарей , уче бников , мон огра -

фий , нес коль ки х десят к ов  п ублицисти чес ких статей . 

Эт о толь ко с  п ове рхностн ого взгляда может п оказаться  

удивите льны м, как эт о вдруг с ын  просты х земледельц ев  и з  

села Бутешть  (Глодянский  рай он ) в ознесся  до п рофессор-

ско го з вания  и т ого особого п оложения , кот орое  Г.Д . Поп а  

зани ма ет сей час  в родном в уз е . На са мом  же де ле  Ге орги й  

с юных лет был мощно и разн ост оронне  одарён, настой чи в  

в дости жении  бла городн ых це лей  и  высот . Вось ми летк у  

окон чи л с  от ли чием , среднию школу зав ерши л ст оль  же  
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уве ренн о и легк о: т оль к о экзаменаци онн ая четвё рка п о а л-

гебре не  позв олила получить  з олотую ме да ль . Эт от ма -

ленький  неуспех был в  да льнейше м перек рыт: пост уп ив н а  

филфа к Бельцког о педи нститута , Георгий  стал не п рост о 

отли чником учёбы , н о и - п ос ле довате льн о, п о восходящей  

- сначала Пушкинским , а п отом и Ленински м стипе ндиа -

том . Когда  «к расн ый» дип лом был  в руках , талантлив ог о 

парня  п ри гласили  на п реподавательск ую работу . В этот  

пери од п рофессиональн ый  рост  ге роя нашего расска за  

разви вался ст ре мите льн о . Во многом ска залось п озитивн ое , 

облагора жи вающее влиян ие люби мого учите ля  Ге орги я  

Попа  - е го на учного руководителя а ка де ми ка Си лвиу Бе -

режана . Счастливая встреча с выдающимся лингвистом ока -

залась, как продемонст ри рова ли  пос ле дующие годы , уда -

чей  для обоих. Под руководством а ка де ми ка  Ге оргий  с  

блеск ом  окон чи л аспи рантуру и  уверенн о защити л диссе р-

тацию в  Инстит уте языка  и  литературы АН МССР . А к огда  

вернулся  в Бельц ы и  стал преп одавать родной  язык, был, 

вск оре выдвин ут на должность  декан а филологическ ог о 

факультета . Столь молодого 29-летнего декана вузы Мол-

довы никогда  ранее , да и п озднее не зна ли . Ему п ре дрекали  

прекрасн ое  администрати вно -н оменклатурн ое будущее , 

неограниченн о высоки й  и  ск орый  карье рн ый  рост . 

Однако Георгий , как выяснилось , з вёздн ой  болезн ью не  

стра да л не в  малейшей  мере . Он  не  п оддался  ис кушению  

и , выбра в совершен но иной п уть , пода л в  отставкую  А не -
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доумевающим  партийн о-п олитически м боссам коротк о , н о  

внятн о разъяснил , что предп очитает сосредоточиться  на  

преп ода вательск ой  и  научной деятельности . Последующие  

десятилетия  подт вердили  верн ость  того  давнего решения . 

Когда  мы говори м с Георгие м Дмитриевиче м о людях , к о-

торые были  для  не го образц ом в  пе даго гическ ом ре мес ле , 

да и  в жизни  вообще, он называет  вс лед за академи ком С.  

Бере жан ом множество имё н професс оров дв ух кафе др, г де  

работал все эти годы . Он с  трепет ом и благ оговением  

всп оминает  старшее поколение колле г-препода вателей , 

приобщи вших молодую поросль педа гог ов-с ловесни ков к  

жемчужина м родн ого языка и литературы, п одавших эта -

лонные обра зцы интеллигентн ости , т оле ра нтного отн оше -

ния к исповедующим иные на учн ые при оритет ы . А у кол-

лег -све рстни ков и  даже более  молодых педа го гов  Ге оргий  

Дмит риеви ч , по ег о собственн ому призна нию , п озаи мств о-

вал у ка ждого что -то доброе: к рупицы опыта , зна ний , 

стиль  повсе дне вного общени я, доброт у н рав ов.… И за эт о  

буквальн о каж дому - отдель ное спаси бо! Да и товарищ и  

по ка федре , фа культет у т оже  ценят в  Г . Д . Попа  е го  п ре -

кра сн ые черты: пост оянн ую готовн ость подде ржат ь, п рий -

ти  на  помощь , все гда оптимисти чн ый  вз гля д на ми р, в ос -

прии мчивость  к здравы м суж дения м , неи зменн ое п оощ ре -

ние духа  н аучн ой  диск уссии. 

Студент ы т оже  любят св ое го н аставника , любят  п о-

настояще му и  глубоко . Потому что чувствуют:  профессор  
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Попа  близок и м  по духу, посколь ку бе режно с охрани л в  са -

мом с ебе  искорку ст уден ческо го ми ров осп риятия . Ге оргий  

Дмитриеви ч поддержи вает в питомца х в ольнолюбие , 

«юн ошескую» тен денцию ниспроверж ению догматов , 

ложных к уми ров , сомни тельн ых авторитет ов. «Я среди  

вас к ак старший  среди  равн ых» , - при мерно  так  держит  он  

себя  в студен че ск ой  среде . И молодё жь  отвеча ет  довери -

е м  на  доверие , иск ренн остью  на ис кренн ость . 

 

(Михаил Местер, Видный  ученый, яркая  личность, надеж-
ный наставник и друг // Plai bălţean, 6 dec. 2002, p.2). 
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b) IN BREVI 
 

Prof. univ. dr. Eliza BOTEZATU, Universitatea de Stat din  

Moldova [la solicitarea Clubului e litelor CRONOS]:  

Dacă a-ţi aprecia disc ipolii înseamnă a-i ţine minte, îmi 

amintesc de Gheorghe Popa c a de un student inteligent ş i harnic , 

bun de glume, dar şi cu simţul responsabilităţ ii şi a l demnităţ ii.  

Es te în el o îmbinare fer ic ită de fire mucalită şi de gravitate, de 

atitudine serioasă faţă de oameni şi de viaţă. Nu mă deranjează ca 

s-a făcut lingvist, şi nu literat: un lingvist cu sensibilitate ş i 

gîndire de literat mi se pare a fi un specialis t mai complet, mai 

armonios . Îi doresc  aşa să rămînă – ca f ire, c a potenţial, c a forţă 

lăuntrică. În rest – să crească!  

(„Nu se poate ca noaptea să dureze la nesfîrşit” //  

Timpul, 29 noiembr. 2002, p. 12). 

 

Prof. univ. dr. Dan MĂNUCĂ, direc torul Institutului de 

Filologie Română „A. Philippide” a l Filiale i Iaşi a Academiei 

Române; prof. univ. dr. Ste lian DUMISTRĂCEL, şeful Depar-

tamentului de Dia lec tologie: 

«…» La frumosul gest al colegilor  bălţeni de a public a Biobib-

liografia prof. univ. dr. Gheorghe POPA, Institutul de Filo logie  

Română „A. Philippide” al Filialei Iaş i a Ac ademiei Române se 

asociază omagiindu-l c u aleasă preţuire ş i bucurie. 

Pentru noi, Domnul Profesor Gheorghe Popa reprezintă un 

exemplu de muncă devotată şi inspirată pe tărîmul didac tic ş i al 

cerc etării ş tiinţif ice, ale cărui volume, studii ş i artic ole s înt bine 
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cunoscute ş i aprec iate, a cărui partic ipare la manifestările ştiin-

ţif ice internaţionale de la Iaşi, Bă lţi şi Ch işinău l-au impus ca un 

spec ialist c u intervenţii aşteptate cu interes pentru profunzimea 

ideilor şi origina litatea abordării, sub semnul eticii profesionale. 

Ne unesc preocuparea pentru adevărul ştiinţei, c u înc redere în 

biruinţa sa, ne uneşte înaltul patronaj ştiinţif ic  şi spiritua l a l sa-

vantului ne-pereche Eugeniu Coşeriu, care ne-a luminat tuturor 

viaţa şi munc a, ne uneşte înc rederea că vom putea transmite ele-

vilor noştri cît mai mult din marea lec ţie a Magistrului.  

La publicarea ac estei Biobibliografii, prin exemplara strădanie 

a Bibliotec ii Ştiinţif ice a Un iversităţii de Stat „Alecu Russo”, 

s întem siguri că aces t volum reprezintă doar  consemnarea rezul-

tatelor unei etape din viaţa Profesorului Gheorghe Popa, căruia, 

cu inima plină de speranţă ş i de bucurie, îi dorim ani mulţi şi 

feric iţi a lături de familie, noi succese ş i satisfac ţii a lături de 

colegii şi prietenii de la Bă lţi şi d in întreaga Românie!  

Iaş i, 15 iulie 2004 

 

Ac ad. Silviu BER EJAN, Institutul de Lingvistică al A.Ş.M. : 

<…> E cazul să menţionăm în mod deosebit, că studiul intro-

duc tiv la ac est ultim volum omagial (Un lingv ist pentru secolul 

XXI – n.n.), intitu lat Eugeniu Coşeriu: drumurile v ieţii şi ale con-

f irmării  şi semnat de prof. dr. Gheorghe Popa, es te, după părerea 

mea, una dintre c ele mai reuşite s inteze a biografiei şi operei ilus-

trului nostru conaţional din cîte au fos t publicate în decursul ul-

timulu i dec eniu în Basarabia (şi au văzut lumina tiparului des tule 
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încercări de acest fel). În Ţară sintezele cele mai merituoase 

privind creaţia ş tiinţif ică a marelui nos tru lingvist apar ţin pro-

fesorilor Mircea Borc ilă de la Clu j şi Nicolae Saramandu de la  

Bucureşti, consideraţi, pe bună dreptate, cei mai vec hi şi mai pro-

funzi c erc etători români ai operei c oşeriene. 

(Cu Eugeniu Coşeriu, în proces de lucru şi de simplă comu-

nicare // Limba Română, 2002, nr. 10, p. 27-28). 

 

Prof. univ. dr. Nicolae MĂTCAŞ, Min isterul Educaţiei ş i 

Cerc etării al României: 

Savantul (e vorba de acad. S. Berejan – n.n.) cu renume cel 

puţin în fosta Uniune, c u sute de articole public ate în reviste şi 

culegeri din ţară ş i de peste hotare, cu două monografii care au 

intrat în circuitul ştiinţif ic internaţional şi de c are nu se poate 

dispensa nic i un cerc etător serios, cu şc oală lingvis tică proprie 

(numai nişte lei c a <…> Gheorghe Popa c ît fac !). 

(Vom mai ajunge să culegem ghiocei // Limba Română, 1997, 

nr. 3-4, p.168). 

 

Prof. univ. dr., m. c. al A.Ş.M. Anatol CIOBANU, şeful 

Catedrei Limba Română, Lingvistic a Generală ş i Romanică, Uni-

vers itatea de Stat din Moldova: 

«…» Dl Gh. Popa, ca cercetător înc epător, a avut norocul să 

ajungă în graţiile şi sub tutela ac ademicianului Silviu Berejan,  

cap de şcoală ştiinţif ică de semasiologie din Chişinău şi c u 

recunoaştere europeană. Anume în anii de doc torat la Institutul de 
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Lingvistică de la Academia de Ştiinţe din Mo ldova (1976-1979), 

sub direc ta îndrumare ş tiinţif ică a dr. hab. S. Berejan, Gheorghe 

Popa s-a format ca specialist serios în domeniul cuv întului – 

element fundamental al limbii naturale, al limbajulu i uman, în 

general. 

După sus ţinerea cu succes a tezei de doc torat (1981), dl Gh. 

Popa a c ontinuat să investigheze diverse probleme de lingvistică 

generală, c omparată şi contrastivă, sociolingvis tică, semantică, 

lexic ologie ş .a. Talentul veritabil, intuiţia lingvistică, rezultatele 

obţinute în c ercetare i-au permis  tînărului doc tor să se plaseze pe 

orbita lingvistic ii naţionale ca un reputat cadru didac tic  ş i 

ş tiinţif ic. 

«…» Prof. Gh. Popa este şi un lexic ograf de valoare: de mulţi 

ani Domnia sa se ocupă de s tudierea loc uţiunilor c a sursă de 

îmbogăţire a voc abularului limbii române. În ac est plan, a editat 

două opere lexic ografice de toată lauda: „Dic ţionar de 

echivalente” (1990) ş i „Dicţionar de locuţiuni rus-român” (2001). 

Ca savant, prof. Gh. Popa este foarte deschis , acces ibil,  

griju liu, s trăduindu-se mereu să „descopere”, să selec teze, să 

s timule-ze ş i să promoveze pe tinerii s tudioşi, care manifestă 

aptitudini, interes  şi dorinţa de a se deda munc ii de c erc etare 

ş tiinţif ică. Domnia sa a înţeles  că „Savantul fără disc ipoli e ca 

s tupul fără albine” şi depune toate efortur ile să atragă aceste 

„albine”. Ieşind de sub aripa acad. S. Berejan, prof. Gh. Popa şi-a 

c reat o şcoală ştiinţif ică proprie. Rezultatele n-au întîrziat să vină: 

10 masteranzi şi 7 doc toranzi s înt îndrumaţi, în prezent, de către 
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doctorul Gh. Popa (trei dintre doc toranzii Domniei sale şi-au 

sus ţinut deja tezele de doctorat, c are au fost înalt apreciate de C.  

N. A. A. de c onferire a gradelor ş tiinţif ic e, iar următorii s înt cum 

s-ar zice, „în pragul” susţinerii). 

Chişinău, 30 iulie 2004 

 

Conf. univ. dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI, decanul Facultăţii de  

Filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [ la  

solicitarea Clubului e litelor CRONOS]: 

Format sub spiritu l tute lar al unor personalităţ i marcante ale  

culturii româneşti, Gheorghe Popa are profilu l său inconfundabil 

în peisajul lingvis ticii româneşti din Basarabia. Exigent cu sine şi 

cu c ei din jur, spirit ac tiv – înaintea cărţilor public ate – el însuşi 

este rezultatul luc rării sale, reuşind să devină aşa cum şi-a propus 

să fie. 

(„Nu se poate ca noaptea să  dureze la nesfîrşit” 

// Timpul, 29 noiembr. 2002, p. 12). 

 

Aкад. Силвиу  БЕРЕЖАН, Институ т Языкознания 

АН Республики Молдовы 
<…> Я им гордился всегда – как одним из наиболее спо-

собных, близких  мне, надежных  во  всех отношениях учени-

ков. И продолжаю испытывать чувство  гордости до сих пор , 

когда он уже и сам имеет не одного ученика-дисертанта, 

умело заведует одной из ведущих  кафедр Бельцкого универ-

ситета, настойчиво  готовит к защите диссертацию хабилити-
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рованного доктора наук , подерживая тем самым не только 

свой, но  и мой авторитет как давнего научного руководителя. 

(Горжусь своим питомцем! // Plai Bălţean, 6 

dec. 2002, p. 2). 

 

Lec t. sup. dr. Ala SAINENCO, Un ivers itatea de Stat „Alec u 

Russo” din Bălţi: 

Loc uţiunile au constituit pentru prof. Gh. Popa domeniul pref-

erat de c ercetare, anunţat încă prin teza dumnealui de doctorat 

Statutul structural-semantic şi funcţional al echiv alentelor anali-

tice ale adjectivului în limba română  (1981). 

Ac eas tă luc rare care, pe lîngă c ontribuţia propriu-zis  ştiinţif ică 

a unui domeniu insufic ient explorat ş i astăzi al lingvis tic ii 

româneşti, conţine o concepţie şi o metodă proprie de cercetare, 

demons tr înd şi o investigare s istemică şi aprofundată a unei vaste 

materii) a cons tituit punc tul de plecare pentru un studiu general 

despre echivalentele analitic e ale cuvintelor – Consideraţii la 

studiul echivalentelor analitice ale cuv intelor (Chişinău, 1992), 

prima lucrare de s inteză asupra locuţiunilor din lingvistic a 

românească. Importanţa acestei monografii constă nu doar  în 

„întîietatea” ei, ci, în primul rînd, în sc hiţarea unui tablou integral 

al loc uţiunilor, atît c a perspectivă de cerc etare (loc uţiunile sînt 

analizate pr in prismă semantică, s tructurală ş i gramatic ală), c ît ş i 

c a extindere a obiectului de investigaţie (în atenţia lingvis tului se 

află toate tipurile de locuţiuni). În al doilea r înd, diapazonul larg 

de cercetare îi permite autorului să c ontureze soluţii judicioase şi 
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inedite (evidenţierea modelelor struc turale şi evoluţia în diac ronie 

a locuţiunilor , rolul locuţiunilor în formarea unor unităţi lex ic ale  

noi şi comportamentul lor gramatic al etc .), oferind, în acelaş i 

timp, sugestii perspective pentru noi c erc etări. 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi Dicţionar de echivalente (Chiş i-

nău, 1980) c are inserează 2450 de unităţi (selec tate pe baza dic -

ţionarelor explic ative şi a c elor bilingve) ş i constituie prima  

încercare de aces t gen în spaţiul basarabean, iar , prin axarea pe 

aspectul func ţional al unităţ ilor glosate, rămîne a fi şi unic a lu-

crare în lingvistic a românească. 

Dicţionarul de locuţiuni rus-român vine, în c ontextul 

apariţiilor enumerate, să transc ende din orizontul unei singure 

limbi spre lumea transpusă prin limbaj în general. 

([Rec enzie] Dicţionarul de locuţiuni rus-român // Rev. de 

lingv. şi şt. literară, 2003, nr.5-6, p.111-112). 

 

Euge n LUNGU, redac tor-şef al edturii „ARC”: 

«…» Gheorghe Popa lansează (prin articolul Lingv istica şi 

„casa  limbii” public at în revista SEMN, dec embrie 1997, nr. 1 – 

n.n.) o pledoarie eseistică (caz mai rar printre preoţii ze iţe i 

Lingva!) în favoarea ş tiinţei pe c are o s lujeşte. 

(Revista revis telor // Basarabia, 1998, nr. 1-2,. p. 201). 

 

Iulius  POPA, jurnalist: 

<…> Dicţionarul de locuţiuni rus-român  c onţine c irca 10.000 

de locuţiuni ruseş ti. „Este destinat elevilor, studenţilor , tuturor 
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vorbitorilor de limba rusă şi limba română…”. Fără a pune la în-

doială s inc eritatea ac estei informaţii, noi opinăm că Dicţionarul 

în cauză c onstituie un valoros cadou lexicografic , în primul rînd, 

pentru vorbitorii de limba rusă. Desfăşurînd acelaşi gînd, adău-

găm constatarea extralingvis tică, din care rezidă că Dicţionarul 

lu i Gheorghe Popa s -a trans format în „bombă” arunc ată în rău-

voitorii,  care-şi camuflează nedorinţa de a studia limba română 

cu lamentări că nu ar  avea la îndemînă manuale sau surse lexic o-

grafic e c orespunzătoare. 

<…> Prima impresie, după ce frunzăreşti paginile Dic ţionaru-

lu i lui Gheorghe Popa, disc ipol al ac ademic ianului Silviu Bere-

jan, se numeşte maniera meticuloasă a autorului în proc esul de 

inves tigare. 

<…> Ce le zec e mii de loc uţiuni au şansa, sperăm, să fertil-

izeze zeci de mii de minţi, interesate de reac tivarea permanentă a 

resurselor expres ive ale limbajulu i.  

(Iulius , Popa. Dicţionarul lui Gheorghe Popa sau Locuţiuni 

pentru zeci de mii de minţi // Buteşti. Vino şi vezi. Chişinău: Lit-

era, 2004, p. 184-186). 

 

Dr. Ele na UNGUREANU, cercet. şt. sup., Ins titutul de Ling-

vistică al A.Ş.M. : 

Culegerea (Un lingv ist pentru secolul XXI – n.n.) reţine atenţia 

<…>, în mod special, prin articolul de s inteză referitor la ac tivi-

tatea omagiatului: „ Eugeniu Coşeriu: drumurile vieţii şi a le afir-

mării”, semnat de prof. dr. Gheorghe Popa, unul din c oordonato-
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rii ediţiei, articol din care c ititorul (ne)lingvist poate afla date de-

finitor ii referitor la formarea personalităţ ii c oşeriene, c are în anii 

30 făcuse „un lic eu extraordinar la Bălţi, unde a înţeles  că cea 

mai mare pas iune a sa es te le ctura. 

(Prezenţă  coşeriană într-o ediţie omagială  // Cugetul: Rev. de 

Istorie şi Cultură, 2002, nr. 2, p. 77). 

 

Conf. univ. dr. Nicolae LEAHU, şeful Catedrei Literatura 

Română şi Un iversală, Universitatea de Stat „Alec u Russo” din 

Bă lţi: 

<…> Ş i doar e un om între oameni, vorba lui Camil Petrescu, 

un profesor între profesori; un om simplu, foarte firesc, soc iabil;  

mai mult – îl cunosc încă din vremea studenţiei, ca profesor şi 

dec an, iar ceva mai tîrziu şi în calitate de coleg de c atedră… Plus 

că l-am văzut în varii împrejurări, comentînd, de exemplu, la curs 

viaţa ş i opera lui Eugeniu Coşeriu într-un moment cînd numele 

ilustrului savant era proscris; l-am surprins nedumerit sau indig-

nat c înd ignoranţa sau diletantismul unora dă spumos peste mar-

gini; l-am s im ţit plin de atenţie ş i c ompas iune în momentele de 

suferinţă ale colegilor şi prieten ilor, sensibil sau intransigent; en-

tuziasmat de o idee sau mîhnit de o neînţelegere… 

<…> Ca ş i oricare om adevărat, refuzînd tonalitatea mono-

cordă ş i temperamentul linear, dl Gheorghe Popa este o 

personalitate ce nu poate f i surprinsă şi fixată într-o formulă 

schematică. Mediul universitar bălţean are însă în persoana 

Dumisale unul dintre pilonii săi de rezistenţă. Pentru azi, pentru 

mîine, pentru atîta timp cît discursul său intelec tual va rămîne 
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atîta timp c ît disc ursul său intelec tual va rămîne înscr is în conşti-

inţa învăţăceilor Domniei sale. 

(Un profesor între profesori // Plai Bă lţean, 6 dec. 2002, p. 2). 

 

«…» Semnalăm (în revista SEMN, 2003, nr. 3-4 – n.n.) ş i un 

comentar iu (e vorba de articolul A fi mai Â decît Î public at în re-

vista SEMN, 2003, nr. 3-4 – n.n.) al domnului Gh. Popa despre 

scrierea cu â  din  a sau cu  î din  i, foarte interesant din multe 

puncte de vedere. 

(România literară, 2004, nr. 9, p. 32). 

 

Ion HADÎRCĂ, scriitor: 

Cu greu, dar sinc ronismul comunicării exterioare se închega 

treptat. În anul 2000 Editura ARC îi lansează aic i un nou volum 

de pură teorie critică a manifes tărilor  prin limbaj: Lecţii de ling-

v istică generală , urmată de o feric ită antologie de texte-

comunicări la Coloc viul Internaţional de la Bă lţi (18-19 mai 

2001), organizat c u prileju l a  80 de ani din z iua naş terii lu i E.  

Coşeriu – Un lingv ist pentru secolul XXI (Gh. Popa e unul din  

coordonatorii ediţiei – n.n.) 

(Testamentul lui Coşeriu // Lb. Română, 2002, nr. 10, p. 52) . 
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Lec t. sup. dr. Ala SAINENCO , Univers itatea de Stat „Alec u 

Russo” din Bă lţi; dr. Fe licia CENUŞĂ, c erc et. ş t. sup., Ins titutul 

de Literatură şi Folclor al A.Ş.M. : 

Profesorul bălţean Gheorghe Popa poate fi c arac terizat şi prin  

domeniul profesat – lingvistic a, „ştiinţa cea mai ordonată”, dar şi 

cea „mai arborescentă”. Două dominante ale personalităţ ii Dom-

niei sale se c er evidenţiate în aces t context: pe de o parte, modes-

tia ş i „un fel de sfiic iune”, condiţionate, probabil, şi de c onştien-

tizarea „complexităţ ii, polifuncţionalismului, multaspectualităţ ii,  

polifonismului” obiectului de studiu şi, pe de altă parte, „oroarea” 

faţă de c ircumsc rierea într-un orizont îngust al c unoaşterii ling-

vistic e, impusă de realizarea c aracterului „arborescent” şi în ace-

laşi timp integral al ştiinţe i limbii. 

(Profesorul Gheorghe Popa sau Lingvistica, ştiinţa cea mai 

ordonată  // Ţara, 26 noiembr. 2000, p.4). 

 

Drd. Viorica POPA, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaş i: 

Tot la c apitolul Aspecte ale dinamicii lingv istice remarcăm 

artic olele semnate de Gheorghe Popa ş i Va ler iu Rusu, care pre-

zintă nivelul de predare a limbii române în Republic a Moldova – 

cel dintîi şi în Franţa – c el din urmă. Aprec iem rigoarea analize i 

cu atît mai mult, cu cît autorii pornesc  de la nişte realităţ i c on-

crete: Va leriu Rusu analizează modul de predare a limbii române 

la universităţ ile f ranceze şi, în special, la  Universitatea Provense, 

iar Gheorghe Popa se referă la pregătirea lingvis tică universitară 

din Republica Moldova şi formulează unele sugestii v izînd di-
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minuarea gravităţii e lementelor lacunare ale predării disciplinelor  

lingvistice în instituţiile de învăţămînt. 

(Vioric a, Popa. Limba şi literatura română în spaţiul etnocul-

tural daco-românesc şi în diaspora // Lb. Română., 2004, nr. 1-3, 

p.199 – 202. – Rec . la c artea: Limba şi literatura română în 

spaţiul etnoc ultural daco-românesc şi în diaspora / vol. Îngr. de 

O. Ichim ş i Florin-Teodor Olariu; pref. de Dan Mănucă; Ac ad. 

Română, Ins t. de Filo logie Română „A. Philippide”. Iaşi: Trini-

tas, 2003. 542 p).  

 

Conf. univ. dr. Grigore CANTI MIR, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi: 

«…» Menţionăm din s tart că dicţionarul în c auză (Dicţionarul 

de locuţiuni rus-român - n.n.) e rodul unei munc i asidue ş i neîn-

trerupte a prof. univ. Gh. Popa, înc epută încă în anii ’70, c înd 

s tudentul bălţean Gh. Popa prezenta, la o confer inţă republic ană 

organizată de Universitatea de Stat din Moldova, c omunicarea 

Statutul locuţiunilor adjectivale, cuc erind primul loc şi învred-

nicindu-se de aprecierile acad. N. Corlăteanu, prof. A. Ciobanu 

ş .a. Ulterior, sus ţine teza de doctor în filologie (1981), alcătuieşte 

un dicţionar de locuţiuni (Dicţionar de echiv alente, 1990), pub-

lică un studiu monografic (Consideraţii la studiul echivalentelor 

analitice ale cuvintelor, 1992) – toate avînd c a obiect de investi-

gaţie problema îmbinărilor s tabile de c uvinte. 

S-ar părea că visul s-a realizat, „că am crescut, că sînt de-

acuma mare”, vorba poetului, dar  ţi-ai găs it omul! Şi c ercetătorul-
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lingvis t Gh. Popa continuă să trudească c u ac eeaş i abnegaţie: 

publică materiale c onsistente în diverse culegeri şi reviste de spe-

cialitate, participă la o serie de c onferinţe naţionale şi internaţion-

ale, contribuie la organizarea unor manifestări ş tiinţ if ice de an-

vergură ş.a. 

(O lucrare lexicografică  de maximă  importanţă  // Făc lia, 27 

apr. 2002, p. 8). 
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III . „AUTOGRAFE DRAGI IN IMII MELE” 
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Dlui Prof. Gheo rghe Popa, cu 
sincera preţuire a  autorulu i. 
Ion Lobiuc, Suceava,  

17.10.1997 
 
 
 

 
 

 
 

 
Domnului Profesor, Gheorghe 
Popa, cu respectul şi preţuirea lui 
Ioan Oprea, Suceava, 

18 oct. 1997
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    Domnului prof. Gh. Popa 
cu de-acum v eche prietenie. 
D. Irimia Iaşi, oct. 1997 
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Domnului profesor Gh. Popa, 

gînduri bune. 
Iaşi, 25 mai 1999 



 101

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dlui profesor Gheorghe 
Popa, talentat pedagog, dotat 
om de ştiinţă  şi foarte agreabil 
om de v iaţă . Cu consideraţiile 
dintotdeauna,  

Ion Eţcu, 2000 
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Familiei Popa - cu recunoştinţă  şi deosebită  stimă  de 
la autor. 

22.06. 2000  
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Dlui Profesor 
Gheorghe Popa, cu multe 
mulţumiri şi multe urări de 

bine. 
E. Coşeriu, Bălţi, 19 mai 2001 

 

 

 

 

 

 

Dlui Gheorghe 
Popa, cititor atent şi generos 
al acestor Prelegeri 
E.Coşeriu, Bălţi, 20 mai 2001 
 



 105

 

 

 

 



 106

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108

 
 

Conducătorului ştiinţific Gheorghe Popa,  
cu recunoştinţă  şi profund respect, Ala Sainenco 



 109

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110

Domnului prof.Gh. Popa, cu 
bucurie şi prietenie. 

Dumitru Irimia,  
5.04.2003 
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Lui Gheorghe Popa de la 
Bălţi, prieten întru cuget şi simţire, 
în amintirea celor zise şi nezise în 
toate întîlnirile de pînă acum. 

Cu dragoste, St. Dumis-
trăcel.Iaşi, oct. 2004 
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IV. ANCHETA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE 
(Răspuns uri le doctoranzilor prof. Gh. Popa) 

 
1. Ce e o favoare sau o povară c olaborarea cu dl prof. Gheor-

ghe Popa? 

2. La c e, din punctul Dvs. de vedere, Domnia sa ar trebui să 

renunţe sau, dimpotrivă, să atragă atenţia în ac eastă colaborare? 

3. Aţi putea să vă împăcaţi c u ideea că, în colaborarea Dvs., s-

a efec tuat şi o „transplantare” a felulu i de a f i şi de a  gîndi de la 

conducător la doctorand? 

 

 Lect. sup. dr. Ala SAINENCO 

1. Şi una, şi alta. Colaborarea cu dl prof. Gheorghe Popa poate 

f i c alificată, mai întîi, drept o favoare, pentru că lipsa unui bun 

coordonator este (parafrazînd o afirmaţie a lui Hugo Schuc hardt, 

deseori, invocată de dl Gheorghe Popa) „asemenea c eţii pentru o 

corabie”. Cum însă orice favoruri implică anumite 

responsabilităţ i, se poate afirma că este şi o povară inevitabilă,  

dar benefică, cel puţin pentru faptul că te impune, în ultima 

instanţă, să atingi scopul preconizat. 

 

2. Probabil, însuş i dl Gheorghe Popa, în urma autoanalize i ac-

tiv ităţ ii de c oordonator a mai multor teze de doc tor, a ajuns la 

„vîrsta şi mintea” cînd personal poate să facă conc luziile de rigoare 

privind menţinerea sau deplasarea accentelor pe anumite luc ruri. I-

aş dori dlui profesor doar să nu renunţe la ideea c reării unei şcoli 

lingvis tice la Un ivers itatea bălţeană. 
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3. „Transplantul” se produce inevitabil (cu exc epţia c azurilor  

de incompatibilitate psihologică, cînd se respinge de un absolut 

alt „eu”), dacă nu în modul de a gîndi în general, c el puţin în 

modul de a gîndi anumite lucruri. Ac eas tă transpunere (necon-

ştientizată, de cele mai dese ori, de c el ce o suportă)  creează, de 

fapt, „pis ta de zbor”. 

 

Asist. univ. Svetlana STANŢIERU 

1. Colaborarea cu dl prof . Gheorghe Popa – un om inteligent, 

perseverent, cumpătat, de o modestie impec abilă, cu o capac itate 

de lucru uluitoare, un mentor care face c arte, cum s-ar zic e, „de 

maximă audienţă” – e, bineînţeles, o favoare orice doc torand. Or 

ac eastă favoare este, în ac elaş i timp, şi o povară, în sensul că doc -

torandul trebuie, în ultimă ins tanţă, să aibă o „acoperire” (f ie ş i 

modes tă)  pentru această favoare. 

 

2. La c e ar trebui să renunţe sau să atragă atenţia c oordonato-

rul? Dacă aş  fi la anul întîi de doc torat, aş fi răspuns  cu în-

drăzneală că dl prof. Gheorghe Popa ar trebui să renunţe la 

ipos taza de tipic ar (în sensul frumos  al c uvîntului), iar ac um – la  

cea de a fi gata întotdeauna de „a cădea la datorie”. 

 

3. E firesc  ca pe parc ursul unei colaborări să se producă o ast-

fel de „transplantare”. În situaţia mea pot doar regreta că „gre-

farea” s-a produs mai pe îndelete (în caz contrar, n-aş fi tergiver-

sat luarea doc toratului). 
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Asist. univ. Aure lia CODREANU 

1. Colaborarea cu domnul profesor Gheorghe Popa nu poate fi 

o povară. Mai degrabă, es te un atu pe care viaţa îl oferă nu oricui. 

Sfaturile Domniei sale devin o valoare inestimabilă în ochii noş-

tri, a i d isc ipolilor D-sale, prin s implu l fapt că trec , în mod irevo-

c abil, din puterea dumnealui în posesiunea noastră. 

 

2. Nu ar trebui să renunţe la seriozitatea c e-l c arac terizează, nu 

ar trebui să accepte compromisurile de orice fel, deoarec e acestea 

îi pot determina pe c ei din jur să-şi acorde sau să-ş i recapete în-

c rederea şi să-şi poată construi un nume. 

Rec unosc  cu amărăciune şi cu un sentiment de c ulpabilitate că 

nu întotdeauna „am profitat” de ac eas tă colaborare. 

 

3. Cineva spunea că pe disc ipoli nu-i înveţi c eea ce ş tii, c i îi 

înveţi ceea c e eşti. Mi se pare, e o aserţiune relevantă c e îl carac-

terizează pe domnul profesor Gheorghe Popa. Colaborînd c u 

Domnia sa, însuşeş ti şi capeţi agilităţ i în ale c ercetării, ie i lecţii,  

uneori „dure”, de „viaţă ştiinţif ică”, care, indubitabil, constituie 

garanţia unei reuşite viitoare. 

Despre domnul profesor Gheorghe Popa trebuie să spun că în 

tot ceea c e-şi propune să realizeze şi rea lizează există o atitudine. 

O atitudine c are îl distinge şi c are pare a-l destina spre lucruri 

mari: scrierea monografiilor, alcătuirea dic ţionarelor, rec enzarea 

lucrărilor ştiinţif ic e etc. Prin activitatea D-sale de cerc etător ş tiin-

ţif ic, de lexic ograf, de rec enzent, de conducător ştiinţific munca 
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capătă o valoare. Este valoarea pe c are şi-o însuşeşte pr in ines-

timabilă muncă ş i sisif ice eforturi. Din fe lul de a f i al Domnie i 

sale aş vrea să preiau politeţea şi modestia ce- l c arac terizează. 

Această modes tie şi politeţe, care este un amestec de discreţie, de 

omenie, de bunăvoinţă şi de atenţie, îl plasează deasupra celorlalţi 

mai mult dec ît naşterea ş i dec ît meritele c hiar. Tenace ş i perspi-

cac e, bonom ş i generos, amabil şi exigent - aşa este Conducătorul 

meu ştiinţif ic, Domnul Gheorghe Popa, intelec tualul prin voc aţie 

şi pas iune. 

 

Asist. univ. dr. Lilia TRINCA 

1. Indisc utabil, nu e numai un privilegiu, dar şi o plăc ere să ai 

alături, în c alitate de c onducător la doc torat, un om care te cap-

tivează prin capac itatea de muncă surprinzătoare, prin vertic ali-

tatea ş i rara probitate ştiinţif ică; într-un cuvînt, un om cu care te 

poţi mîndri. La capitolul povară însă, aş spune că fiecare dintre 

cei căruia îi este hărăzit să facă filo logie, merge „prin roua lim-

bii”, duc îndu-şi c u demnitate c rucea. 

 

2. Înţelepţii au un dic ton: sîntem întotdeauna mai mult decît 

ştim despre noi înşine. În ce mă priveşte, nu pot concepe cum se 

face că Domnia sa îmbină fericit exigenţa, uneori chiar sporită 

(din punctul de vedere, fireşte, al doctorandului) cu indulgenţa. 

Astfel, D-sa cere cu insistenţă de la doctorand ca aces ta să nu 

aibă nic i o singură zi, fără a aşterne pe hîrtie barem cîteva rînduri 

despre fenomenul lingval ce se află în vizorul investigaţiei sale  
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ş tiinţif ice sau se supără enorm c înd nu „tratezi” cu importanţa 

„cuvenită” vreun punct sau vreo virgulă (c are, mă rog, îţi mai pot 

scăpa uneori), dar, în ac elaş i timp, îţi demonstrează că eşti mai 

competent (în domeniul tău de inves tigaţie) dec ît c el care te as-

cultă, te încurajează să depăşeşti c omplexul inferiorităţ ii, te îndu-

plecă să crezi că nu există probleme importante sau mai puţin 

importante („pentru un lingvist serios  totul are o anume valoare”) 

etc. Pedantismul dlui Profesor numai iniţial îţi pare o defic ienţă, 

pentru că, de facto, te disciplinează, te ordonează, îţi educă re-

sponsabilitatea pentru orice rînd pe care îl semnezi c u numele tău. 

Ac easta îl fac e să fie stimat, apreciat şi iubit şi mai mult de către 

toţi învăţăc eii săi şi nu numai. 

 

3. Parţial, am răspuns deja la această întrebare. Cred că o c o-

laborare fruc tuoasă presupune apriori o „transplantare” a felului 

de a fi şi de a gîndi de la conducător la doc torand, proporţiile ei 

f iind însă determinate de gradul de formare ş i de integritate ştiin-

ţif ică a doc torandului. 

 

Lect. sup. dr. Ade la NOVAC 

1. Bineînţels , e o mare favoare să colaborezi c u dl prof. 

Gheorghe Popa, un lingvist cu o experienţă de c ugetare 

tulburătoare, o personalitate c are impresionează prin inteligenţă ş i 

perseverenţă, pr in profunzime şi c ompetenţă, prin spirit de 

observaţie şi simţ lingvis tic  deosebit de dezvoltat. Sînt feric ită că 

am avut onoarea de a-l avea pe dl prof. Gheorghe Popa în calitate 
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de c onducător al tezei de doc torat şi, acum, pot afirma fără ezitare 

că, dacă şi există la Un ivers itatea din Bă lţi „o c arte de vizită” a  

ştiinţe i f ilo logic e, atunci o datorăm în c ea mai mare parte prof. 

Gheorghe Popa. 

 

2. E greu de spus la c e ar trebui să renunţe sau să atragă aten-

ţia d l prof. Gheorghe Popa. Aş spune numai că în tot c eea ce face 

Domnia sa îşi pune sufletul, cugetul ş i responsabilitatea. Probabil,  

ac easta îl ş i fac e irepetabil în ce priveşte densitatea şi sobrietatea 

gîndurilor, plas tic itatea ş i conc izia lor . 

 

3. Sînt convinsă de faptul că c ine c onlucrează cu dl prof. 

Gheorghe Popa es te impos ibil să nu se molipsească de măies tria 

cu care Domnia sa ştie să dezvăluie esenţia lul, de mişc area suplă 

printre opiniile c are te ademenesc , de exigenţa faţă de haina pe 

care o îmbracă orice idee emisă etc . Din ac este considerente, l-am 

asemuit întotdeauna c u neobos itul salahor care veghează c umin-

ţenia slovelor . 

 

Lec t. sup. drd. Aliona MERIACRE 

1. Relaţia conducător ştiinţif ic -doc torand presupune în s ine o 

colaborare ş tiinţifică propriu-zisă deosebită: or raportul favoare-

povară este indestruc tibil în ac est sens  ş i poate varia de la situaţie  

la s ituaţie. In ceea ce mă priveşte, mă simt onorată de a- l avea în 

calitate de mentor în domeniul ştiinţei pe dl profesor Gheorghe 

Popa ş i îmi dau perfect de bine seama că, „înflăcărîndu-mă” într-



 121

o asemenea colaborare, mi-am asumat responsabilităţ i c e nec es ită 

mari eforturi şi sacrificii. 

 

2. Cred, nu mă aflu în poziţia ierarhică respec tivă pentru a-mi 

putea permite să mă pronunţ la ac es t capitol. Dar c eea c e pot afir-

ma cu c ertitudine e că intenţiile unui asemenea conducător nu pot 

f i puse la îndoială. 

 

3. Părerea mea e că ac eas tă „transplantare”, despre c are vor-

biţi, ac tul de „a transplanta”, în general, solic ită ş i cons im ţămîn-

tul pac ientului (în cazul dat al doctorandului). 

 

Asist. univ.drd. Lilia RACIULA 

1. A colabora, în plan ştiinţific, cu dl prof. Gheorghe Popa e 

c a şi cum ai face din nou o facultate - „facultatea dl prof. Gheor-

ghe Popa”, absolvirea căreia nu ştiu dacă e în puterea ori-cui. De 

aceea – ş i ac est detaliu vreau să- l remarc în mod spec ial – m-am 

antrenat într-o colaborare nu toc mai c omodă, dar, cu c ertitudine, 

benefică şi valoroasă. 

În general, mă consider o norocoasă pentru că destinul a făcut 

să-i am c a profesori pe distinş i filologi contemporani din spaţiul 

românesc , printre c are dl prof. Gheorghe Popa oc upă un loc  de 

frunte. 

2. V. Hugo spunea: „Stejarul, ac es t copac  gigantic  <...> are 

portul bizar, ramurile noduroase, frunzişul întunecos, c oaja aspră; 
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dar el este stejarul”. Dl prof. Gh. Popa nu ar trebui să renunţe la 

nimic, altfel nu ar fi „stejarul”. 

 

3. În cadrul relaţie i c onducător/doc torand, „influenţa” (condu-

cătorul) este un catalizator ce grăbeşte formarea unei conş tiinţe  

de c ercetător, iar „inf luenţatul” (doctorandul)  dec ide însă la c e fel 

de schimbări substanţiale sau periferice poate fi supus  modul său 

de a fi ş i de a gîndi. Dec i nu trebuie neglijată reacţia specifică a 

„influenţatului” : fe lu l cum ac esta asimilează, transformă, creează 

etc. Dacă influenţa vine să as igure integritatea ştiinţifică a docto-

randului, fără a-i anihila „ego-ul”, es te dovada unei colaborări 

veritabile. 
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имени прилагательного) / Г.Д . Попа // Cercetări de limbă şi 
literatură moldovenească: Culegere de materiale ale c atedrelor de 
lb. şi lit. mold. de la ins t. de învăţământ superior. – Ch., 1984. - 
P.56-60. 

 
24. Berejan, Silviu. Rezerve pentru sporirea eficienţei la  

predarea disc ipline lor lingvis tic e în învăţămîntul superior / Silviu  
Berejan, Gheorghe Popa  // Lb. şi lit. mold. - 1985. - Nr.2. - P.64-
69. – (Cu c arac t. chir.). 

 
1985 

 
25. Попа, Г.Д. Некоторые замечания по  поводу  

структурных  типов  аналитических  эквивалентов имени 
прилагательного  / Г.Д. Попа // Актуальные вопросы 
филологии: К 70-летию академика Николая Григорьевича 
Корлэтяну. - К., 1985. -  С.193-197. 
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26. Coroliuc , Boris . Admiterea - 85: constatări, sugestii,  
opinii: Ins t. ped. "Аlecu Russo" / Boris Coroliuc, Gheorghe Popa 
// Pedagogul Sov. - 1986. - Nr.2. - P.24-27. – (Cu caract. chir.). 

 
27. Popa, Gheorghe. [Rec enzie] / Gh. Popa // Moldova Soc. - 

1986. - 11 oc t. – P.4. – Rec. la c artea: Bahnaru V.I. Cuvîntul şi 
lupta de idei. / V.I. Bahnaru, S.G Berejan. - Ch.: Ştiinţa, 1986. - 
105 p. – (Cu caract. c hir.) . 

 
28. Popa, Gheorghe. [Recenzie] / Gh. Popa // Lb. ş i lit. mold. - 

1986. - Nr.1. – P.61-63. – Rec . la cartea: Bere jan S.G. Lingvistic a 
generală. / S.G. Bere jan, I.Z Dumeniuc, N.G. Matcaş. – Ch..: 
Lumina, 1985. - 272 p. – (Cu c arac t. c hir.). 

 
1988 

 
29. Berejan, Silv iu. [Recenzie] / Silv iu Bere jan, Gheorghe 

Popa // Lb. şi lit. mold. - 1988. - Nr.2. - P.68-72. – Rec.la c artea: 
A.I Ciobanu. Sintaxa ş i semantic a: (Studiu de lingvistică 
generală). - Ch.: Ştiinţa, 1987. - 198 p. – (Cu c arac t. chir.) 

 
30. Popa, Gheorghe. Natura semantică a echivalentului 

analitic  al ad jectivului / Gheorghe Popa // Probleme de 
lingvistică: c uleg. de materiale a le c atedrei de lb. şi lit. mold. – 
Ch., 1988. - P.89-94. – (Cu caract. c hir.). 

 
1989 

 
31. Reabilitarea cărţilor prosc rise / A.Ciobanu, M. Gabinschi, 

…, Gh. Popa, … // Învăţămîntul public. – 1989. – 25 oct. – P.2. – 
(Cu c aract. chir.). 

 
32. Ионицэ ,М.П. О содержании понятия аналитического 

эквивалента слова / М.П. Ионицэ, Г.Д. Попа // Лексическая и 
грамматическая семантика романских  и германских  языков : 
Межвуз. сб. - К., 1989. - С.9-15. 
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1990 
 

33. Popa, Gheorghe. Cuvintele propriu-zise şi ec hivalentele  
lor locuţionale: partic ularităţ i gramatic ale (modalităţ i de tratare în 
cadrul c ursului de limbă moldovenească contemporană) / 
Gheorghe Popa // Повышение эффективности процесса 
обучения студентов  в  вузах республики: Сб. материалов 
респ. науч.-практ. конф. (22-23 мая 1990г.). - Бэлць. - 1990. -  
C.165-166. 

1991 
 

34. Popa, Gheorghe. Despre func ţionarea principiulu i 
economiei în limbă (pe baza echivalentelor analitice ale  
cuvintelor) / Gheorghe Popa // Materialele conf. şt.-prac tice 
republicane „Probleme ac tuale de teorie ş i practică ale lingvistic ii 
contemporane”: Lecturi mighiriene : către aniversarea a 70-a de la 
naşterea prof. V.N. Mighirin. – Bă lţi, 1991. - P.46-47. 

 
1995 

 
35. Coşciug, Ala. Observaţii pe marginea delocutivelor inter-

jecţionale / Ala Coşc iug, Gheorghe Popa // An. şt. / Univ.de Stat 
„Alec u Russo”, Bălţi (Ser. nouă). - Bălţi, 1995. – T.18, fasc. b. 
Filologie. - P.14-16. 

 
36. Popa, Gheorghe. Grigore Vieru „disc ipol a l limbii 

române”: (reflecţii a le poetului despre limbă) / Gheorghe Popa // 
An. ş t./Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava. – Suc eava, 1995. – 
Anul IV, sec ţ. Filologie. - P.92-94. 

 
37. Popa, Gheorghe. Observaţii asupra func ţiilor limbii: tezele  

ref. / Gheorghe Popa // Realizăr i şi deschideri ştiinţif ice: Con-
ferinţă jubiliară; Tezele referatelor. – Bălţi, 1995. - P.26-27. 

 
38. Popa, Gheorghe. Observaţii asupra economiei lingvale : 

(cu privire la echivalentele loc uţionale ale cuvintelor) / Gheorghe 
Popa // Omagiu academicianului N. Corlăteanu. - Ch., 1995. - 
P.161-164. 
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39. Popa, Gheorghe. Şi totuşi quo vadis? / Gheorghe Popa // 
Semn: rev. literară. - 1995. - Nr.2. - P.13. 

 
1996 

 
40. Popa, Gheorghe. Calvarurile ş i lec ţiile afirmăr ii unui 

adevăr: [Despre limba română în Republica Moldova] / Gheorghe 
Popa // Dacia literară: Fondată în 1840 de M. Kogălnic eanu. - 
1996. - Nr.2. - P.17-19. 

 
41. Popa, Gheorghe. Fluc tuaţii lexicale în româna ac tuală /  

Gheorghe Popa // Lb. română. - 1996. - Nr.5-6. - P.33-36. 
 

42. Popa, Gheorghe. [Rec enzie] / Gheorghe Popa // Rev. de 
lingv. şi şt. literară. - 1996. - Nr.5. - P.164-166. – Rec. la c artea: 
Eugenio Coseriu. Introducere în lingvistică. - Cluj, 1995. -  142 p. 

 
43. Popa, Gheorghe. Reflexe ale unor  idei lingvistic e la 

Grigore Vieru / Gheorghe Popa // Rev. de lingv. şi ş t. literară. - 
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44. Novac , Adela. [Recenzie] / Adela Novac, Gheorghe Popa 
// Rev. de lingv. ş i şt. literară. - 1997. - Nr.4. - P.110-112. – Rec . 
la c artea: Lingua latina: man. pentru inst. de învăţămînt superior / 
Coord. A. Ciobanu. - Ch., 1996. - 687 p. 
 

45. Popa, Gheorghe. Înaltă c onş tiinţă c ivică: [despre S. 
Bere jan] / Gheorghe Popa // Lb. română: rev. de şt. şi cultură 
f ilologică. - 1997. - Nr.3-4. - P.163-165. 
 

46. Popa, Gheorghe. Lingvis tic a şi „c asa limbii” / Gheorghe 
Popa // Semn: rev. literară. - 1997. - Nr.1. - P.13. 

 
47. Popa, Gheorghe. Nescrisele cărţi ale ac ad. S. Berejan / 

Gheorghe Popa // Rev. de lingv. şi şt. literară. -  1997. - Nr.3. - 
P.62-66. 
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48. Popa, Gheorghe. Orizonturile unui interviu monografic : 
[despre Eugeniu Coşeriu] / Gheorghe Popa // Semn: rev. literară. 
- 1998. - Nr.2. - P.26-27. 

 
49. Popa, Gheorghe. Şedinţa de omagiere „I. Evtuşenco la 80  

de ani”: c ronică / Gheorghe Popa // Rev. de lingv. şi ş t. literară. -  
1997. - Nr.2. - P.105. 

 
1998 

 
50. Popa, Gheorghe. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale  

Limbajulu i de la Suc eava: cronică / Gheorghe Popa // Rev. de 
lingv. şi şt. literară. - 1998. - Nr.1. - P.105. 

 
51. Popa, Gheorghe. Coordonate ale viziunii lingvistice 

coşeriene / Gheorghe Popa // Lb. română: rev. de ş t. ş i cultură 
filologică. - 1998. - Nr.6. - P.67-70; Rev. de lingv.ş i şt. literară. -  
1998. - Nr.5. - P.67-70. 

 
52. Popa, Gheorghe. Interpretarea locuţiunilor prin prisma 

triadei coşeriene: (desemnare-semnific aţie-sens) / Gheorghe Popa 
// Limbaj ş i comunicare, III . Expresie şi sens. – Iaşi, 1998. - 
P.529-534. 

 
53. Popa, Gheorghe. O autentică „şcoală a gîndului” /  

Gheorghe Popa // Semn: rev. literară. - 1998. - Nr.3-4. - P.19. - 
Rec. la cartea: D. Irimia. Gramatic a limbii române. - Iaşi: 
Polirom, 1997. - 543 p. 
 

54. Popa, Gheorghe. Unele aprecieri asupra lingvistic ii ş i a  
obiectului e i de studiu / Gheorghe Popa // Rev. de lingv. şi şt. 
literară. - 1998. -  Nr.3. - P.119-124. 

 
1999 

 
55. Popa, Gheorghe. Va lenţele D ic ţionarului... lui V. Guţu /  

Gheorghe Popa // Basarabia: rev. a sc riitorilor din Mo ldova. - 
1999. - Nr.1. - P.16. - Rec . la c artea: V. Guţu. Dicţionar al 
greşelilor  de limbă. - Ch.: Arc , 1998. - 283 p. 
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56. Popa, Gheorghe. Denotaţia ş i viz iunea „românească” 
asupra lumii: Résumé / Gheorghe Popa // Totul es te semn, 
semnul este totul? = Tout est signe, mais  le signe est-il tout?: 
Coloc viul Int. de Ştiinţe ale Limbajulu i, Suceava, 15-16 
octombrie 1999. – Suceava, 1999. - P.40. 

 
2000 

 
57. Popa, Gheorghe. Farafastîcuri numai ale ... punc tuaţiei? / 

Gheorghe Popa // Semn: rev. literară. - 2000. - Nr.1-2. - P.24-25. 
 

58. Popa, Gheorghe. Locuţiunile : ec onomie sau redundanţă? / 
Gheorghe Popa // An. şt./Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2000. 
-  Ser. Ştiinţe filologic e. - P.95-97. 

 
2001 

 
59. Popa, Gheorghe. Cu privire la raportul dintre neologism şi 

împrumut / Gheorghe Popa , Svetlana Stanţieru // Актуальные 
проблемы современной филологии: материалы междунар . 
науч. конф., посвященной 80- летию проф. В.Н.  Мигирина. - 
Бэлцъ. - 2001. - P.32-35. 

 
60. Popa, Gheorghe. Diversitatea „lingvisticilor” / Gheorghe 

Popa // Semn: rev. literară. - 2001. - Nr.1-2. - P.33-34. 
 

61. Popa, Gheorghe. Dificultăţ ile pr ivind determinarea 
s tatutului loc uţiunilor  / Gheorghe Popa // Актуальные проблемы 
современной филологии: материалы междунар. науч. конф., 
посвященной 80 - летию проф. В.Н. Мигирина. - Бэлцъ. - 
2001. - P.23-26. 

 
62. Popa, Gheorghe. Eugeniu Coşeriu: Drumurile vieţii şi ale 

afirmării / Gheorghe Popa // Un lingvist pentru secolul XXI: 
Materiale a le Co locviului Int. „Filologia sec . XXI” organizat c u 
prile ju l a 80 de ani din ziua naş terii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi,  
18-19 mai 2001). - Ch., 2002. - P.9-16; Lb. română: rev. de şt. ş i 
cultură filo logică. - 2001. - Nr.4-8. - P.56-64; Ţara. - 2001. - 22 
mai. – P.3. 
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63. Popa, Gheorghe. Lingvis tic a în ierarhia „Lingvisticilor” /  
Gheorghe Popa // An. ş t. / Univ.de Stat „Alec u Russo”, Bălţi 
(Serie nouă). – Bălţi, 2001. - T.19, fasc. b.: Filologie, Limbi ş i 
Literaturi Străine. - P.6-9. 
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65. Popa, Gheorghe. Gîlc eava înţeleptului cu lumea sau 
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66. Popa, Gheorghe. La c atedra de filo logie ş i pedagogie ... a 
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perspec tive în filologia c ontemporană” (in memoriam): conf. şt. 
Int. consac rată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 
24-25 sept. 2001: teze şi comunicări. - Ch., 2002. - P.21. 

 
68. Popa, Gheorghe. Silviu Berejan: 75 ani. Sc hiţă omagială /  
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70. Popa, Gheorghe. Pregătirea lingvistică universitară: între  
deziderat ş i praxis / Gheorghe Popa // Limba şi literatura română 
în spaţiul etnoc ultural dacoromânesc  ş i în diaspora. – Iaşi, 2003. - 
P.233-237. 
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la c artea: Lobiuc  Ioan. Epis temologie ş i metodologie în ştiinţele 
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72. Popa, Gheorghe. [Recenzie] Gh. Popa, Grigore Cantemir 
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Rec. la cartea: Oprea Ioan. Istoria limbii române literare. Epoca 
modernă / Ioan Oprea, Rodica. Nagy. - Suceava: Ed. Univ., 2002. 
– 307 p. 
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Gheorghe Popa // Rev. de lingv. şi şt. literară. - 2003. - Nr.1-2. - 
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74. Popa, Gheorghe. Locuţiunea c a obiec t al investigaţiilor  

lingvistice / Gheorghe Popa // An. ş t. / Univ. „Al. I. Cuza” din  
Iaşi: (Ser . nouă)  T.49-50, sec. 3: Lingvistică: St. linguis tic a et 
philo logica in honorem D. Irimia. - 2003-2004. - P.451. 

 
75. Popa, Gheorghe. Loc uţiunea şi frazeologismul: 

componenţa lor lexicală (privire de ansamblu) / Gheorghe Popa // 
Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – 
Vo l.I . - P.80-83. 

2004 
 

76. Popa, Gheorghe. Despre necesitatea rec onsiderării 
inventarului locuţional / Gheorghe Popa // Strategii ac tuale în 
lingvistică, glotodidac tică şi ştiinţă literară: Materialele c onf. şt. 
Int.consac rate aniversării a 50-a de la fondarea Fac. de Limbi şi 
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79. Popa, Gheorghe. Un gram de cunoştinţe – un pud de 

muncă / Dialog c u Gheorghe Popa, student la anul IV, filo logie //  
Pedagogul. – 1973. – 21 dec . – P.2. – (Cu caract. chir.) 
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80. Popa, Gheorghe. Un conaţional nepereche în lumea 

ştiinţ if ică: [Eugeniu Coşeriu] / Gheorghe Popa // Curierul de 
nord. - 1996. - 30 mart. – P.4; Crezul. - 1996. - Nr.2. – P.4. 

 
81. Popa, Gheorghe. Glucklic hes Neujahr , Deutschland!: 

[despre seminarul „Limba română vorbită în Moldova istorică” / 
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82. Popa, Gheorghe. „Itinerarele” profesorului de Bălţi Silv iu  
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83. Coşeriu, Eugeniu. Despre Lingvistică, Heidegger, Clinton 
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84. Popa, Gheorghe. Filozofastrul de Bă lţi sau Cine bate apă 

în piuă / Gheorghe Popa // Curierul de nord. - 1998. - 21 mart. -  
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88. Popa, Gheorghe. Un eveniment remarcabil la Bă lţi: 

[Colocviul Internaţional „Filo logia secolului XXI”, consac rată 
c elor  80 de ani de la naşterea lingvistului Eugeniu Coşeriu] / 
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d) Re dactare  ş tiinţifică 
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91. Indic aţii metodic e la matematică pentru abiturienţii 
Facultăţii de pedagogie ş i metodică a instruirii primare / Alcăt.: 
M.I. Aizenberg, V.I. Cabac ; red. lit.  Gh. Popa; IPSB „Alec u 
Russo”. Catedra de ped. şi metodică a ins truirii primare. – Ch.: 
Inst. Politehnic „S. Lazo”, 1986. – 44 p. – (Cu c aract. chir.). 

 
1987 

 
92. Îndrumări metodic e la efectuarea luc rării de control (3) la  

limba moldovenească: (Pentru studenţii sec ţ. prin corespondenţă) 
/ Alcăt.: E. I . Be linschi, N. N. Iavorschi; red. resp. Gh. Popa; 
IPSB „ Alecu Russo”. Catedra de lb. materne şi lit. pentru copii. –  
Ch.: Instit. Politehnic  „S. Lazo”, 1987. – 50 p. – (Cu carac t. chir.) 

 
1988 

 
93. Lucrarea de c ontrol Nr.1 la limba moldovenească ş i 

indic aţii metodic e la  efectuarea ei: (pentru studenţii secţ. fără 
frecvenţă a Facultăţ ii de pedagogie şi metodic a învăţămîntului 
primar) / Alcăt. E. I. Be linschi, Z. G. Tărîţă, N. N. Iavorschi; red. 
resp. Gh. Popa; IPSB „Alec u Russo”. Catedra de lb. materne şi 
lit. pentru copii. – Ch.: Instit. Politehnic  „S. Lazo”, 1988. - 51 p. 
– (Cu caract. c hir.). 

 
1990 

 
94. Indic aţii metodic e cu pr ivire la instruirea ec onomică a 

studenţilor: (În ajutorul lectorilor şi s tudenţilor) / C. D. Ro itman, 
V. P. Cuţ, M. M.Frolova, D. P.Onofreiciuc ; red. Gh. Popa; IPSB 
„Alec u Russo”. Catedra de filosofie şi econ. polit. – Ch., 1990. – 
50 p. – (Cu c aract. chir.). 
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1995 
 

95. Analele  ş tiinţif ice. T.18, fasc. b: Filologie / Coleg. red.: I.  
Matc ovschi, Gh. Stog, Gh. Popa , L. Bortă, E. Cerneva, E. Sirota. 
-  Bălţi, 1995. - 81 p.  

 
1999 

 
96. Cabac, Va leriu. Evaluarea prin teste în învăţămînt: Teorie 

– aplic aţii / Valer iu Cabac; Univ. de Stat „Alecu Russo”; echip. 
red.: Ilie Nasu (coord.), Nona Deinego (red.) ; red. terminologică: 
I larion Matc ovschi, Gheorghe Popa; trad.: Iulia Ignatiuc ; 
tehnored. E. Cabac; rec .: Mihai Ş leahtiţc hi, I. Spinei, P. Guţu. – 
Ed. apărută datorită colab. cu TIMSS-R. Moldova. – Bă lţi, 1999. 
– 263 p. 

2000 
 

97. Rumleanschi, Mihail. Anuar: d irec ţii de c erc etare, studii,  
activităţi de c reaţie, specializăr i / Mihail Rum leanschi; Univ. de 
Stat „Alecu Russo”; Sec ţia Şt. şi Relaţii Int.; red. Gheorghe 
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