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MIRCO JIVCOVICI LA 85 DE ANI 
 
 
 
 

         Personalitate reprezentativă a slavisticii româneşti, specialist de seamă 
în domeniul sârbocroatisticii, istoric literar, promotor al relaţiilor culturale 
româno-iugoslave, dascăl neobosit, apreciat de generaţii întregi de studenţi, 
tălmăcitor înzestrat al creaţiilor literare de marcă din literatura sârbă, croată 
şi slovenă, şef de catedră timp de aproape un deceniu, profesorul dr. Mirco 
Jivcovici a împlinit la 28 mai 2006 vârsta de 85 de ani. 
 Născut în 1921 la Foeni, judeţul Timiş, Mirco Jivcovici absolvă 
Liceul pedagogic din Timişoara (1934-1941), desăvârşindu-şi în perioada 
postbelică studiile filologice la Bucureşti. Din 1950 este redactor-şef în 
cadrul redacţiei de limba sârbă la E.S.P.L.A. În acelaşi an îşi începe cariera 
didactică universitară la Facultatea de Filologie din Bucureşti, la început în 
calitate de conferenţiar, ulterior, din 1980, ca profesor universitar, până la 
pensionarea sa (1986). Este membru în diferite organisme de prestigiu în 
plan naţional şi internaţional (Uniunea ziariştilor din România, Uniunea 
scriitorilor din România,  Asociaţia Slaviştilor din România).  

Nevoit de circumstanţele vremii să se ocupe, la începutul activităţii 
sale, de aproape toate ramurile filologiei din cadrul secţiei de sârbocroată a 
Catedrei de limbi slave de la Universitatea din Bucureşti, profesorul Mirco 
Jivcovici s-a dedicat ulterior, o dată cu formarea tinerelor cadre didactice, 
istoriei literaturii sârbe şi croate, precum şi cercetării relaţiilor literare şi 
culturale româno-sârbe. Indiferent de disciplina predată, Domnia sa a 
dovedit o pregătire profesională temeinică, un talent şi tact pedagogic 
deosebit, reuşind nu numai să transmită cunoştinţe, să trezească şi să 
menţină în permanenţă interesul studenţilor pentru disciplinele respective, ci 
şi să le formeze şi să le dezvolte deprinderile şi priceperile de analiză 
lingvistică şi literară.  
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 Doctor în filologie (1971) cu teza Dositej Obradović în contextul 
relaţiilor sârbo-române/ Dositej Obradović u kontekstu srpsko-rumunskih 
odnosa, profesorul Mirco Jivcovici se va apleca cu multă pasiune asupra 
acestei tematici, concretizate într-un temeinic studiu monografic, apărut la 
Ed. Kriterion (Bucureşti, 1972). Nu este întâmplător faptul că autorul 
acestui volum, bănăţean de origine, a abordat tocmai această personalitate 
culturală a iluminismului sârb, Dositej Obradović, născut pe teritoriul ţării 
noastre, în localitatea Ciacova. Lucrarea, bazată pe un bogat aparat ştiinţific, 
precum şi pe o minuţioasă cercetare arhivistică, constituie o contribuţie de 
preţ, reprezentând, prin stilul cursiv şi prin modul atractiv de prezentare a 
datelor şi faptelor, un studiu accesibil unui cerc larg de cititori. Ecourile 
acestei apariţii editoriale sunt cunoscute atât în presa din ţara noastră, cât şi 
în cea din străinătate. 
 Neobosit descoperitor de date şi mărturii noi privind relaţiile 
cuturale româno-iugoslave, excelent exeget al operei literare a numeroşi 
scriitori clasici şi contemporani sârbi, croaţi şi sloveni, prof. Mirco Jivcovici 
oferă în cartea sa, Svedočanstva o srpsko (jugoslovensko)-rumunskim 
kulturnim i književnim odnosima/ Mărturii despre relaţiile culturale şi 
literare sârbo (iugoslavo)-române, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1976 (premiată 
de Uniunea Scriitorilor din România în 1977), fapte şi date culese de-a 
lungul anilor din arhivele din ţară şi din străinătate. Volumul reprezintă o 
panoramă vastă a vieţii şi activităţii pe teritoriul ţării noastre a numeroase 
personalităţi culturale de primă mărime din Iugoslavia, printre care îi 
amintim pe Vuk Stefanović Karadžić, Djura Jakšić, Branko Radičević, 
Jovan Sterija Popović, Veljko Petrović, Ivo Andrić, Jovan Dučić, Vojislav 
Ilić, Miloš Crnjanski, Dušan Vasiljev ş.a. Studiile de dialectologie cu privire 
la graiul sârb de pe teritoriul românesc întregesc un sumar bogat, oferind 
aspecte semnificative privind interferenţele spirituale româno-sârbe. Şi acest 
volum a fost bine primit de critica literară din ţară şi străinătate. Mai mult 
chiar, criticul Lazar Ćurčić, în recenzia la acest volum, apreciază cartea ca 
fiind una de referinţă pentru viitorii cercetători literari ai operei lui            
M. Crnjanski, V. Ilić, sau D. Vasiljev şi îşi exprimă în acelaşi timp regretul 
că astfel de lucrări nu apar în coeditare. De asemenea, rezultatele 
cercetărilor graiurilor sârbeşti din Banat, pe baza investigaţiilor de teren ale 
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prof. dr. Mirco Jivcovici şi ale colaboratorilor săi, au fost preluate ca atare în 
Dialectologia reputatului lingvist Asim Peco. 
 Volumul care încheie ca un corolar aceste cercetări de interferenţe 
culturale, Nama u amanet /Nouă în zălog, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1991, 
cuprinde o biobibliografie, riguros întocmită, a unor nume de referinţă din 
spaţiul spiritual sârb şi croat care au cunoscut ţara noastră, precum şi pagini 
alese din creaţia acestora. Amintim aici pe I. Andrić, M. Crnjanki, J. Dučić, 
V. Ilić ş.a. 
 O contribuţie la fel de însemnată a prof. Mirco Jivcovici, de data 
aceasta pe tărâm lexicografic, o constituie elaborarea (în colaborare cu prof. 
dr. Dorin Gămulescu) a Dicţionarului sârbocroat-român, publicat de        
Ed. Ştiinţifică din Bucureşti şi Ed. Libertatea din Pancevo. Cunoscut fiind 
faptul că un dicţionar îşi dovedeşte valoarea printr-o întrebuinţare 
îndelungată, ne luăm permisiunea să cităm aprecierea făcută la apariţia sa de 
către Alexandru Graur („România literară”, 1971, nr. 6, pag. 108-109):   
„Un sondaj operat în câteva pagini luate la întâmplare mi-a arătat că noul 
dicţionar este superior celor similare (cu traducere din sârbocroată în alte 
limbi) pe care le foloseam până acum (...). Impresia pe care mi-a făcut-o 
este excelentă”. Beneficiarii acestui dicţionar pot confirma această 
apreciere. 
 Fără să insistăm asupra numeroaselor contribuţii ştiinţifice cu 
prilejul diferitelor simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale, 
publicate în reviste de specialitate, trebuie să menţionăm faptul că Domnia 
sa este prezent în diverse lexicoane şi dicţionare, cu articole substanţiale 
(Jugoslavenski književni leksikon, Bio-bibliografski rečnik, Srbi u svetu-ko 
je ko 1996/1999, Scriitori şi lingvişti timişoreni). 
 În activitatea sa de pionierat în domeniul editării, ca primul redactor-
şef al redacţiei sârbe în cadrul E.S.P.L.A., între anii 1950-1968, iniţiator al 
tălmăcirilor în şi din limba română, prof. Mirco Jivcovici s-a remarcat de-a 
lungul anilor şi ca un traducător înzestrat, având în palmaresul său peste    
15 volume de traduceri (unele în colaborare) din limbile sârbă, croată şi 
slovenă, ale unor scriitori de marcă cum ar fi B. Nušić, M. Krleža,              
A. Isaković, I. Tokar ş.a.; unele piese de teatru au fost publicate, altele au 
fost traduse pentru radio şi televiziune. 
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 Pedagog înnăscut, sub îndrumarea căruia s-au format generaţii de 
elevi şi studenţi, prof. Mirco Jivcovici a lucrat neobosit la elaborarea a 
numeroase manuale, culegeri şi alte auxiliare didactice destinate şcolilor cu 
predare în limba sârbocroată, cât şi a unor valoroase cursuri universitare în 
domeniul lingvistic şi literar, ale căror ediţii, revizuite de-a lungul anilor, 
constituie şi astăzi momente de referinţă în procesul de predare. 
 În calitatea sa de şef de catedră, (1977-1986),  Domnia sa a depus 
eforturi stăruitoare pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului 
didactic, în ciuda vicisitudinilor vremii, reuşind să organizeze manifestări 
ştiinţifice periodice, sub formă de simpozioane internaţionale româno-
iugoslave de mare prestigiu, dedicate interferenţelor lingvistice şi literare. 
 Se cuvine a fi amintite aici şi calităţile de om şi coleg ale 
profesorului Mirco Jivcovici, care se remarcă prin putere de muncă, energie 
debordantă,  spirit excelent de organizare, francheţe, promptitudine, suflet 
generos, un om pe care poţi să te bazezi oricând, calităţi profesionale şi 
umane care i-au adus stima şi aprecierea tuturor celor care îl cunosc şi un 
binemeritat prestigiu în slavistica românească. Realizarea cea mai mare 
rămâne, însă, cu certitudine, contribuţia la formarea a generaţii şi generaţii 
de profesori. 
       La împlinirea a 85 de ani de viaţă, studenţii şi colegii Domniei sale îi 
urează multă sănătate, viaţă lungă şi un călduros „La mulţi ani”. 
       
 
 

Octavia Nedelcu 
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