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ION TURCUŞ
(19:24-19$1)
In dimineaţa
zileide 8 septembrie,
s-a stinsdin
viaţa,încă tînăr, profesorul
Ion Turcuş,intelectual
de aleasaculturaşi rara sensibilitate,
Încercattimp
de patrudeceniide o boalădevenitadin an în an
tot maiagresiva.
S-a născutIa 22 decembrie
1924,în comuna
Dragomireşti,
judeţulMaramureş,
unde a urmatşi
şcoalaprimară,Între 1933-·-1937.
In toamnaanului
1937a plecatla laşi, Împreunăcu alţi doi colegi,
auzindcă acoloeste un liceu"undese face carte
serioasă".
Aşa ajunge,după.un concursde admitere
destulde sever,elevbursieral Liceului
internat"c.
Negruzzi",
şcoalăpe masuraseteide cunoaştere
a
ruaramureseanului
lan Turcuş,care va rămîneÎntre
timporfande amîndoipărinţii.Aiciare profesori
personalităţi
de prestigiu
ale Învăţămîntului
şiulturii
româneşti,
Între care N. 1. Popa, cu care.'se va
reîntllnimai tîrziula Universitate.
Din cauzacontractăriiuneibolide plămîni,care-Iva urmăritoată
viaţa,îşi dă bacnlaurearul
în 1945,la una.n după
absolvire,
situîndu-se
pe loculÎntîi din aproape100
de candidaţi.
Dupăun an în care functionează
ca notarîn
SălişteaSibiului,
revineîn Iaşi,în toamnalui 1947,
studentla Facultatea
de filologie-istoric
a Universităţii
"AL1. Cuza",pe care din cauza
boliio urmeazacu întreruperi,
terminînd-o
în 1954.Işi treceexamenul
de stat în 1955,
specialitatea
"limbaşi literatura
română".
Dotatcu o inteligenţă
deosebită,
cu o maresetede culturaşi pasiunepentrucercetare,
cu o remarcabilă
receptivitate
criticăşi originalitate
de gîndire,Ion Turcuşşi-a Format
o temeinica
pregatireştiinţifică,
impunîndu-se,
atît colegilorcît şi profesorilor
săi, care-I
aducÎntreei, la Catedrade limbaromâna,încădin 1954.Estenumitmaiîntripreparator
principal,apoi asistent(1956)iar din 1960,lector.In ultimiiani a trecutîn cercetarea
ştiinţifică(sectorul"toponimie")
la Centrulde Lingvistică,
IstorieLiterarăşi Folcloral
Universităţii
"Al.1. Cuza".
A predatmaimultorseriide studenţicursuritemeinice,
bogateîn idei,de Introducere
în lingvistică,
Istorialimbiiromâne,
Fonetică
şi [onologie
, Foneticeexperimentală.
Prelegerile
sale,dezvoltîndproblemeÎntr-undomeniuîn general arid şi abstract, erau însufleţire
de stilulinconfundabil
al profesorului,
care vorbeao foartefrumoasălimbăromânească
şi carea vazutîn permanenţă
în studenţii
din faţa sa interlocutori
într-undialogde ridicat
nivelintelectual.
Boalanu i-a îngăduitsă definitiveze
pentrutipar prea multedin studiilesale,solid
şi originalconcepute,
dar ceeace a publicatîn "Iaşulliterar","Studiişi cercetăriştiinţifice"
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şi "Analeleştiinţificeale Universităţii
«Al. 1. Cuza»
", precumşi cursullitografiatde
Introducere
în lingvistică
fac dovadaunuicercetator
de marerigurozitate
ştiinţificăşi în
acelaşitimpcu un orizontlarg,refuzîndstrictaspecializare
saumergînd
cu investigaţia
pînă
la ultimulaspectal problemei
avuteîn vedere.Esteexemplar,
în acestsens,studiulDespre
fiziologia
şi tratamentul
lui r în limbaromânăşi despreuneleformeverbaledialectale.
Observaţii
la operalui A. Philippide"Originearomânilor",
II, Iaşi, 1927(publicatîn
SCŞt.,Iaşi,1959,fasc.1-2).
AdîncÎncercatde o starefizicăde timpuriuprecarăşi de alte vicisitudini
ale vieţii,
IonTurcuşaveatotuşio extraordinară
Încredere
în capacitatea
omuluide a depăşimomentele
de criză de oricefel. Cu un umorsănătos,care nu l-a părăsitniciodată,cu o veselie
reconfortanta,
crea în jurul sau o atmosfera
caldă,de apropiereumana.
Aveao deosebită
plăcerea cuvîntului,
a cuvîntului
cu miezşi rostitfrumos."Trebuie
să recîştigam
placerea
de a vorbi",obişnuia
să spunămereu.
Acestaa fost profesorul
şi omulIon."[urcuş.El lasăîn urmalui amintirea
uneifiri
zbuciumate,
dar de o bunatateşi de o delicateţe
sufleteasca
rar întîlnite,propriispiritelor
alese.Aşaîl poartăîn amintirealor cei carei-au fost studenţişi care au învăţatde la
el
saelpreţuiască
valorile
spirituale
autentice.Aşa şi-l vor aminticolegii,care au învăţat
de la
că ştiinţa
fărăomenie
e un nonsens.
tit-i»;

