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SABIN VLAD 
(1936–2020) 

 
„Nemiloasa legea-a firii”  ne obligă să vorbim la timpul trecut şi despre activitatea unui alt 

membru important al Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” al Academiei 
Române. După Viorel Bidian, Eugen Beltechi, Aurel Sasu, Ioana Anghel, ne-a părăsit şi cercetătorul 
ştiinţific gradul III Sabin Vlad. 

S-a născut în 20 mai 1936, în satul Valea Lupşii, com. Lupşa, jud. Alba, într-o familie cu  
7 copii (el fiind al cincilea). A urmat şcoala generală din Lupşa (1943–1950); studiile liceale în 
Câmpia Turzii (1953–1956) şi cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş-
Bolyai (1963–1969) din Cluj-Napoca. 

În ianuarie 1974 a fost angajat, prin concurs, la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară 
„Sextil Puşcariu”, unde şi-a desfăşurat  activitatea de cercetare până la pensionare, lucrând la două 
dintre programele ştiinţifice majore: Atlasul lingvistic român (I, ancheta Sever Pop; II, ancheta Emil 
Petrovici) şi Tezaurul toponimic al României. Transilvania. 

La prima temă este, în calitate de redactor, coautor al volumelor: Atlasul lingvistic român I. 
Introducere (în ms.), Atlasul lingvistic român II, vol. VIII (ms care conţine redactarea interpretativă şi 
critică a chestiunilor necartografiate), Chestionarul Atlasului lingvistic român II (Cluj-Napoca, 1988) 
şi Chestionarul Atlasului lingvistic român I (Cluj-Napoca, 1989). 

Pasionat de descifrarea înţelesului numelor de locuri, a participat la realizarea de anchete 
toponimice complexe, în peste 160 de localităţi, mai ales din zona Munţilor Apuseni, precum şi la 
fişarea şi sistematizarea materialului cules. 

Din vastul şi foarte preţiosul material pe care l-am adunat împreună, am redactat, tot împre-
ună, volumele: Tezaurul toponimic al României. Transilvania. Valea Hăşdăţiişi Tezaurul toponimic 
al României. Transilvania. Valea Ierii, care au apărut la Editura Academiei Române, în 2006, res-
pectiv 2010. 

Din păcate, distinsul nostru coleg s-a stins cu regretul de-a nu vedea redactat volumul dedicat 
toponimiei satelor de pe valea mijlocie a Arieşului, volum la care ţinea atât de mult. 

A mai colaborat la editarea volumelor II–V din Studii de onomastică (1981, 1982, 1987, 
1990), la editarea în două volume a operelor (editeşi inedite) ale scriitorului Mircea Gesticone (Răz-
boiul micului Tristanşi Vest, Bucureşti, Editura Minerva, 1983), precum şi la monumentala ediţie 
Monumenta Linguae Dacoromanorum – Biblia de la 1688 (capitolul Regii), realizată sub patronajul 
Universităţii  „Al. I. Cuza” din Iaşi şi a Universităţii Albert-Ludwigs din-Freiburg, Germania. 

Este autor al mai multor studii, articole, note lexicale şi etimologice, recenzii sau cronici 
publicate în reviste de specialitate sau de cultură. 

Am dori să menţionăm şi contribuţia deosebită pe care a avut-o la organizarea simpozioanelor 
de onomastică sau de dialectologie care au avut loc la Institutul nostru. 

A fost un cercetător autentic şi un om de aleasă omenie. 
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