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Inaugurăm seria Caietelor Sextil Puşcariu, publicaţie de tip proceedings, care 

reuneşte lucrările prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale „Zilele Sextil 

Puşcariu”, a cărei primă ediţie a avut loc la Cluj-Napoca, în 12 şi 13 septembrie 

2013. Organizată sub egida Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil 

Puşcariu” al Academiei Române, această manifestare ştiinţifică, cu o periodicitate 

din doi în doi ani, este axată pe următoarele secţiuni: a) Evocări ale personalităţii 

lui Sextil Puşcariu; b) Exegeze ale operei lui Sextil Puşcariu; c) Contribuţii noi pe 

marginea unor domenii abordate de Sextil Puşcariu (lexicologie şi lexicografie, eti-

mologie, romanistică, teoria limbii, istoria limbii române, geografie lingvistică şi 

dialectologie, fonetică şi fonologie, filologie, istoria literaturii române, istoria cul-

turii şi a presei etc.). Acest format va fi permanentizat de la o ediţie la alta, ceea ce 

va permite, desigur, sporirea contribuţiilor puşcariene, aruncând noi fascicule de 

lumină asupra unei biografii tumultuoase, dar insuficient desluşite, ca şi asupra 

unei opere exemplare care a influenţat decisiv evoluţia cercetărilor filologice şi 

umaniste româneşti, fără a-şi pierde prospeţimea şi actualitatea. Întrunirile noastre 

ştiinţifice ar putea reedita ceva din climatul atât de fertil creat la Muzeul Limbii 

Române, despre care Sextil Puşcariu mărturisea, la un moment dat, că, în cadrul 

lui, au profitat cu toţii „unul de altul prin criticile reciproce, acerbe uneori, spiritua-

le de cele mai multe ori, niciodată însă amărâte, căci spiritul de critică nu izvora ni-

ciodată din plăcerea de a distruge, ci din dorinţa de a completa, iar bucuria pentru 

descoperirea altuia era totdeauna mai mare decât ispita de a persista într-o eroare. 

În această atmosferă s-a putut dezvolta acea adevărată emulaţie între noi, care a 

produs volumele «Dacoromaniei» şi cele publicate de cei mai mulţi dintre noi la 

Academia Română”. 

Numele sub care vom prezenta Actele simpozionului poate fi corelat, în mod 

firesc, cu titlul unui periodic cu o viaţă scurtă, însă memorabil, „Cahiers Sextil 

Puşcariu”, lansat la Roma, în 1952, de Alphonse Juilland şi reluat în anul următor 

la Seatle, în Statele Unite, una dintre primele publicaţii care s-a revendicat de la 

statura intelectuală a savantului. Ca legatari simbolici ai moştenirii spirituale a lui 

Sextil Puşcariu, primul rector al Universităţii noastre, şi de continuatori, totodată, 

ai „muzeiştilor” clujeni, credem că suntem îndreptăţiţi, aşa cum am reînnodat, înce-

pând din 1994, tradiţia revistei „Dacoromania” (1920–1948), să ne asumăm şi acest 

nou demers ştiinţific şi publicistic, cu modestia unor discipoli care îşi celebrează 

peste timp întemeietorul de şcoală. 

 

 

 


