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FILOLOG POLIVALENT
Dr. Galaction VEREBCEANU 

la 60 de ani  

Născut la 19 iulie 1951, în s. Slobozia, Ştefan 
Vodă. 

Filolog, domeniul ştiinţifi c: istoria limbii, tex-
tologie şi editarea textelor vechi,  sociolingvistică. 
Doctor în fi lologie (1999), conferenţiar cercetător 
(2002). 

O viaţă bună cu adevărat o are acel om care are 
fapte bune. Lucrul acesta îl putem spune franc şi cu 
inima deschisă despre domnul Galaction Verebcea-
nu. Coleg de serviciu, de cabinet şi de proiecte, ni-
ciodată nu ne-a dezamăgit, întotdeauna a fost bun 
la inimă, deschis, comunicativ, cu un fel de căldură 
ce radiază din toată făptura Domniei sale; dar şi un 
serios şi profund cercetător. Romanii anticii parcă 
l-au avut în vedere pe Galaction Verebceanu când 
au spus Festina lente – grăbeşte-te încet. S-ar părea 
că alţii sunt mai iuţi, mai rapizi, dar când cauţi – 
cel ce merge cumpătat şi consecvent ajunge deseori 
mai departe şi mai sigur decât alţii care au luat-o 
în galop, dar s-au poticnit şi s-au pierdut undeva la 
mijloc de cale.

 A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de 
Stat din Moldova în 1978, în acelaşi an este angajat 
la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. A urmat studiile de doctorat din 
cadrul Institutului (în anii 1982 – 1984). 

Activează în calitate de laborant superior (1978 
– 1982), cercetător ştiinţifi c inferior (1984 – 1991), 
cercetător ştiinţifi c (1991 – 1999), cercetător ştiin-
ţifi c superior (1999 – 2000), cercetător ştiinţifi c co-
ordonator (2006), secretar ştiinţifi c al Institutului de 
Lingvistică/Filologie al AŞM (din 2000 şi până în 
prezent). 

Este autor al monografi ei Viaţa lui Bertoldo. Un 
vechi manuscris românesc. Studiu fi lologic, studiu 
lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte (Chişi-
nău, Muzeum, 2002).

A participat, în colaborare cu Institutul de Ling-
vistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” din Bucureşti la 
scrierea lucrării Pronumele românesc. 

Este coautor al monografi ilor colective interna-
ţionale, publicate în cadrul proiectului: Limba ro-
mână vorbită în Moldova istorică, vol. I, Leipzig, 
2002; Limba română vorbită în Moldova istorică, 
vol. II, Leipzig, 2000, Bochmann Klaus, Dumbrava 
Vasile (Hrsg.). A participat, în perioada martie 2003 
– martie 2006, la proiectul ştiinţifi c internaţional 
Limbă şi identitate în spaţiile multilingve, proiect la 
care au colaborat cercetători şi cadre didactice de la 
Universitatea din Leipzig, Universitatea de Stat din 
Moldova, Institutul de Lingvistică al AŞM, Univer-
sitatea din Cernăuţi, Universitatea din Kiev şi care 
s-a soldat cu editarea lucrării Sprachliche Individu-
ation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. I. 
Republik Moldova, Leipziger Universitätsverlag, 
2007.

A participat, în colaborare cu Valentina Pelin şi 
Angela Savin, la volumul Catalogul manuscriselor 
româneşti din Moldova, Belarus, Rusia şi Ucraina. 
Volumul pregătit se afl ă la o editură de la Bucu-
reşti.  

 Galaction Verebceanu a depistat, cercetat, des-
cifrat şi descris manuscrise româneşti, păstrate în 
arhivele din fosta URSS. Un lucru de salahor, când 
nu ştii, de multe ori, ce cauţi şi ce vei găsi. Comple-
xitatea acestei activităţi, pentru mulţi din cei pre-
zenţi străină şi necunoscută, constă în multe aspecte 
foarte difi cile: depistarea manuscriselor româneşti 
în limba slavonă şi identifi carea lor în bibliotecile 
străine. Această activitate necesită o pregătire spe-
cială. Dl Galaction Verebceanu este un cercetător cu 
o excelentă pregătire lingvistică, or, studierea ma-
nuscriselor reclamă diverse domenii ale fi lologiei: 
istoria limbii, textologie, descifrarea textelor vechi 
în limba slavonă şi româna veche, lexicologie, se-
mantică, gramatică.

 Un gânditor zicea: Viaţa poate fi  înţeleasă doar 
privind înapoi, trebuie însă trăită privind înainte.  
Toată informaţia expusă în acest articol omagial 
este, desigur „privirea înapoi”  a tot ce a parcurs 
Galaction Verebceanu. Dar de acum încolo este o 
viaţă care trebuie trăită privind înainte.

O viaţă lungă, iubite Galaction Verebceanu, şi 
cu privirea doar înainte!

Dr. Angela Savin-Zgardan, cerc.şt.coord.


