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DIRIGUITORUL 
FONETICII EXPERIMENTALE

Dr. hab George GOGIN 
la 80 de ani

Lingvist, domeniul ştiinţifi c: fonetica (în spe-
cial fonetica experimentală), limba română vor-
bită, dialectologia, cultivarea limbii.

Doctor habilitat în fi lologie (2000).

În persoana Dlui doctor habilitat George 
Gogin omagiem un reprezentant de frunte al fi lolo-
giei româneşti, care pe parcursul a mai bine de cinci 
decenii a obţinut rezultate importante în domeniul 
ştiinţifi c în care a trudit. Lucrările distinsului nostru 
coleg – studii şi articole, monografi i, compartimen-
te din manuale universitare, înregistrări de grai ro-
mânesc şi experienţe făcute la aparate electroacus-
tice – toate acestea sunt roadele unei munci tenace. 
Afi rm acest lucru în calitate de coleg, alături de care 
am lucrat până la începutul anilor ’90 ai secolului 
trecut în acelaşi departament, numit Sectorul de di-
alectologie şi fonetică experimentală de la Institutul 
de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldova (astăzi Institutul de Filologie).

Născut la 30 iulie 1932 în suburbia Schinoasa 
(actualmente Codru), oraşul Chişinău, în familie de 
agricultori, George Gogin învaţă la Şcoala de şapte 
ani din Schinoasa şi la Şcoala de Medicină de doi 
ani din Costiujeni, iar în toamna anului 1951 devine 
student la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Crean-
gă” din Chişinău (în prezent Universitate), Secţia 
de limbă şi literatură română („moldovenească” pe 
atunci). În perioada de timp 1958-1961 a urmat stu-
diile de doctorat la Moscova, avându-l conducător 
ştiinţifi c pe profesorul Vladimir Alexeevici Artio-
mov, specialist remarcabil în domeniul foneticii ex-

perimentale şi în psihologia vorbirii de la Institutul 
Pedagogic de Stat de Limbi Străine „Maurice Tho-
rez”. De altfel, de specializare în sfera foneticii şi 
fonologiei, cu prof. V.A. Artiomov, a profi tat, în ace-
iaşi ani, şi Andrei Avram, în prezent membru cores-
pondant al Academiei Române, iar ceva mai târziu, 
la aceeaşi instituţie de prestigiu şi-au făcut studiile 
de doctorat prof.univ., dr.hab. Anna Bondarenco, 
dr. Alexei Cenuşă, prof.univ., dr.hab. Ion Dumbră-
veanu, prof.univ., dr.hab. Ion Manolii, dr.conf. Eu-
genia Pavel, dr.conf. Zinaida Zubcu ş.a.

În 1963 Dl Gogin susţine la Institutul nominali-
zat din Moscova teza de candidat (azi teza de doc-
tor) în ştiinţe fi lologice cu tema Analiza spectrală 
şi radiologică a consoanelor nepalatalizate şi pa-
latalizate în legătură cu [i] fi nal în limba moldo-
venească, iar în anul 2000 susţine la Universitatea 
de Stat din Moldova teza de doctor habilitat în fi lo-
logie, intitulată Problema „devocalizării” hiatului 
în limba română. (Studiu de fonetică experimen-
tală). Referenţi ofi ciali: acad. N.Corlăteanu, prof. 
R.Piotrowski, prof. I.Lobiuc (Iaşi).

Munca de cercetare a lingvistului George Gogin 
este orientată în patru direcţii principale şi anume: 
fonetica (în special fonetica experimentală), limba 
română vorbită (spontană), dialectologia şi, nu în 
ultimul rând, cultivarea (corectitudinea) limbii.

În timpul afl ării Domniei sale la Moscova, 
dar şi în anii următori, Dl Gogin a cercetat siste-
mul sonor al limbii române, folosindu-se de apa-
rate de înaltă precizie. Pe baza înregistrării unor 
probleme de rostire, face experienţe asupra sunetului 
în laboratoare de fonetică experimentală din Mos-
cova, Sankt Petersburg, Kiev, Minsk. Susţinut de 
prof. R.G.Piotrowski, George Gogin a fondat în Re-
publica Moldova, şi anume în cadrul Institutului de 
Limbă şi Literatură al AŞM, primul Laborator de 
fonetică experimentală. Obţine rezultate concluden-
te cu privire la identifi carea entităţii fonetice a lim-
bii române, în speţă a numărului de consoane (22) şi 
vocale (7). Sunt cercetaţi diftongii şi triftongii, s-au 
făcut investigaţii profunde asupra devocalizării hia-
tului în limba română. Rezultatele au fost publicate 
în mai multe lucrări ale sale, inclusiv în monografi -
ile: Consoanele limbii literare moldoveneşti (1969), 
Studii de ortoepie moldovenească (1977), Vocalele 
în hiat binar în limba moldovenească (1986), Orto-
epia limbii literare (1991), Problema „devocaliză-
rii” hiatului în limba română. (Studiu de fonetică 
experimentală) (2003) ş.a.

Dl Gogin este un vrednic continuator al lui Iosif 
Popovici (1876-1928), primul, după cum bine se ştie, 
specialist român în fonetica experimentală, fondator 
al primului Laborator de fonetică experimentală din 
ţară (Cluj, 1919). Cele mai multe lucrări ale omagi-
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atului ţin astfel de domeniul foneticii experimentale, 
lucrări apreciate de către cercetătorii în domeniu.

Problema limbii vorbite (spontane) este aborda-
tă de acelaşi autor în ediţiile Limba moldovenească 
vorbită. Texte (1989) şi în Limba română spontană. 
Studiu şi texte (2004). Limbajul normat, reprezentat 
cel mai bine de varianta scrisă a limbii literare, se 
conformează regulilor formulate în gramatici nor-
mative. Varianta spontană a limbii române cuprinde, 
de regulă, formele ei de manifestare orală. Probele 
din româna literară sunt în permanenţă comparate 
de cercetător cu cele din limba vorbită şi din graiul 
popular, varietăţi glotice în care cel mai des sunt în-
călcate normele literare. Continuarea seriei anunţate 
prin aceste culegeri este foarte utilă pentru „diferite 
domenii ale lingvisticii”, dincolo de „valoarea do-
cumentară a textelor” (Anca Hartular, Bucureşti).

Domnul Gogin a participat activ la elaborarea 
mai multor lucrări colective de dialectologie şi ge-
ografi e lingvistică precum sunt: Dialectologia mol-
dovenească. Manual universitar (1976), comparti-
mentul Metoda experimentală de anchetare (p.35-
38); Dicţionar dialectal (cuvinte, sensuri, forme), 
în cinci volume (1985-1986); Atlasul Limbilor Eu-
ropei (ALE), lucrare cu caracter internaţional care 
a luat naştere în 1970 sub patronajul UNESCO şi 
este primul şi până astăzi unicul proiect de cerceta-
re de o asemenea anvergură. Nouă, dialectologilor 
de la AŞM (A.Cenuşă, A.Dumbrăveanu, G.Gogin, 
V.Pavel, R.Udler), ne-a revenit sarcina să facem an-
chete de teren în spaţiul de la est şi nord de Prut şi 
să prelucrăm, să pregătim materialul colectat pentru 
cartografi ere. Omagiatului i-a fost repartizat pentru 
realizare compartimentul „Fonologia”.

Domnul Gogin a activat şi pe tărâmul învăţă-
mântului preuniversitar şi universitar. A susţinut 
timp de 12 ani cursul „Fonetică şi ortografi e” la 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
prelegeri în faţa redactorilor şi prezentatorilor pe 
tema „Stilul emisiunilor televizate şi radiofonice” 
de la posturile de radio şi televiziune din Chişinău 
(1965-2004). Din 1990 şi până în 2006 a deţinut 
funcţia de profesor şi şef al Catedrei de limbă româ-
nă de pe lângă Centrul de pregătire a doctoranzilor 
din cadrul AŞM.

A pregătit doi doctori în ştiinţe fi lologice, ur-
mează să-şi susţină teza al treilea doctorand.

Lucrările dr.hab. George Gogin au atât un ca-
racter teoretic, cât şi aplicativ şi sunt de mare actu-
alitate.

Noi, colegii, îl felicităm cu prilejul împlinirii 
vârstei octogenarului şi îi dorim mulţi ani înainte, 
rodnici şi cu sănătate durabilă!

Dr.hab. în fi lologie, 
prof. univ. Vasile Pavel

CHIMIST NOTORIU, PROMOTOR
AL SCIENTOMETRIEI

Membrul corespondent al AŞM
Alexandr DICUSAR 

la 70 de ani

Chimist, domeniul ştiinţifi c: electrochimia şi 
metodele electrochimice de prelucrare a materi-
alelor. 

Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1988), 
profesor universitar (1990). Membru corespon-
dent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).

 
Membrul corespondent al AŞM Alexandr Dicu-

sar, distins specialist în domeniul electrochimiei şi 
al metodelor electrochimice de prelucrare a materi-
alelor, îşi începe activitatea ştiinţifi că în anul 1970, 
odată cu publicarea unui şir de lucrări consacrate 
metodelor electrochimice de investigare a stratului 
de turbulenţă de frontieră şi a voltamperometriei hi-
drodinamice.

După susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimi-
ce (1971), A.Dicusar activează în cadrul Institutului 
de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, iniţial în calitate de cercetător ştiinţifi c stagiar, 
ulterior de cercetător ştiinţifi c superior şi şef de la-
borator. Lucrările sale, publicate în această perioadă, 
erau consacrate cercetării proceselor de electrod ce 
au loc în stări de neechilibru termodinamic puternic 
şi bazelor teoretice ale prelucrării electrochimice 
dimensionale ale metalelor. Împreună cu colegii de 
laborator a contribuit la elaborarea bazelor teoreti-
ce ale fenomenelor termocinetice ale proceselor de 
electrod cu viteză înaltă de prelucrare.

După susţinerea tezei de doctor habilitat în 
ştiinţe chimice, în anul 1988, principala direcţie a 
cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifi ce efectuate sub 

Jubileu




