




























În fiecare dintre cele 3 

numere editate ale revistei 

din aceşti ani, elevul 

Coşeriu a semnat 9 

publicaţii şi o prezentare 

bibliografică a revistelor 

primite din Ţară în 

primăvara anului 1938.



A debutat, concomitent, cu o 

emoţionantă evocare a plaiului natal 

în raport cu vremurile tulburătoare 

ale trecutului istoric, intitulată „Suflet 

de vultur”, în rubrica Pagina educaţiei

naţio-nale, cu o schiţă impresionantă

„Sinceritate”, în Pagina încercărilor 

literare, şi cu un impunător studiu 

„Cronicarii” ( pe 12 pagini), în Pagina 

istoriei literare. 



În următoarele două numere din 1938, 

remarcabilul elev Eugen Coşeriu a publicat 

poezia „Vers de noapte”, în rubrica Pagina 

încercărilor literare, (nr.2, ianuarie -

martie), eseul filozofic „Drum”, în aceeaşi 

rubrică, (nr.3, aprilie - mai), articolul 

„Necesitatea credinţei pentru viaţa

sufletească”, în Pagina credinţei străbune, 

alegoria religioasă „Iată Eu stau la uşă şi 

bat”, (nr.3),   în Pagina traducerilor -

„Epistole I,VI” de Horaţiu, (nr. 2 ), şi un 

fragment din „Eneida” lui Virgiliu, (nr.3).



Azi s’au dus faptele dar au rămas locurile. 

Departe, pe valea Ocea, se arată

deacurmezişul, malul celălalt al 

Nistrului. Nu se vede unde se varsă

pârăiaşul. Malul celălalt e stâncos şi 

abrupt. Nu creşte nimic pe el. E de 

mirare cum de e atât de pustiu când ai 

un pas de-acolo, aici la noi, i-atâta 

frumuseţe şi viaţă. Sau poate ţara 

noastră o fi mai binecuvântată decât 

altele?

„Suflet de vultur”, de Eugen Coşeriu, 

clasa a VII-a

(„Crenguţa”, nr. 1, 1937)









Şcoala românească mi-a dat cadrul ideal şi baza 

dezvoltării mele intelectuale ulterioare. Această

şcoală mi-a dat, mai întâi, poate nu universitatea, dar, 

cel puţin, setea de universitate şi cred că acest 

principiu m-a ghidat intuitiv ...

La Iaşi îmi făcusem deja un anumit mediu, mai ales 

cu colaborarea la „Jurnalul literar”, la Călinescu ...

...Aici am învăţat foarte multe lucruri de la 

profesori ca I. Iordan, G. Călinescu, P. Caraman, D. 

Găzdaru ...



„Italia a însemnat pentru 

mine foarte mult (...). În 

primul rând, a schimbat 

perspectiva mea românească

într-o perspectivă universală, 

nu numai datorită

universalităţii şi tradiţiei 

cultural italiene, ci şi datorită

faptului că, trecând de la o 

perspectivă la alta, mi-am dat 

seama de multitudinea 

perspectivelor posibile”.

























































































































































Colocviul Internaţional Filologia sec. XXI. La 

despărţire. De la stînga spre dreapta, cu - Adrian 

Ciubotaru, Gheorghe Popa Eugeniu Coşeriu, Maria 

Şleahtiţchi, Nicolae Leahu.









“Întîlnirea mea cu profesorul Coseriu s-a întîmplat în 1995, la

Suceava, la Colocviul International de Stiinte ale Limbajului,

colocviu de semiotica inaugurat de Eugeniu Coseriu si Mihail

Iordache, decanul de la Literele de la Suceava, un alt nume

scump inimilor noastre, ale celor de la Balti. Eram la acea

editie a colocviului împreuna cu profesorul Gheorghe Popa.

E cunoscut nivelul foarte înalt stiintific al acelor sedinte la

care lua parte si fondatorul. Era prima noastra participare la

o întrunire stiintifica de atare nivel si, fireste, eram frustrati.

Din momentul cînd a aflat ca sîntem de la Balti, Eugeniu

Coseriu ne-a coplesit si, as spune, ne-a protejat cumva cu

atentia lui. O meritam doar prin simpla întîmplare de a fi

fost de la Balti. Ne-a prezentat, ne-a aratat lumii. I-am dat

atunci unul din primele numere ale Semnului, primul,

probabil, cu o tinuta grafica si poligrafica demna de toate

criticile. Arata însa revista la toata lumea si se mîndrea ca la

Balti, unde îsi facuse studiile liceale si unde debutase ca

scriitor, au mai aparut niste oameni ai scrisului.”

(Maria Sleahtitchi, scriitoare, Balti)



“Viata si opera marelui savant sunt exemplare pentru comunitatea stiintifica de

azi. Un "model Coseriu" ar include: eruditie, perseverenta, toleranta fata de opiniile

altora, tenacitate, fidelitate în raport cu tine însuti, munca si iar munca.

Desi era deja un nume de rezonanta în lingvistica mondiala, Dictionarul 

enciclopedic român, editia din 1962, nu i consacra nici un rând. În România, a început sa 

se vorbeasca despre opera lui Eugeniu Coseriu abia la sfârsitul anilor saizeci, când 

savantul participase la Congresul International de Romanistica de la Bucuresti si tinuse un 

discurs (primul-sic!) în limba româna. Mai târziu, în 1976, la Bucuresti îi va aparea, în 

Antologia de semantica, un studiu tradus. În prezent, la Universitatea "Babes-Bolyai" din 

Cluj exista un Centru de studii integraliste, în cadrul caruia este cercetata opera 

coseriana. Conform afirmatiilor lui Mircea Borcila, Dictionarul de concepte fundamentale 

ale lingvisticii integrale, pe care îl elaboreaza Centrul.., "trebuie sa raspunda tocmai 

acestei exigente capitale: aceea de a reprezenta toate contributiile majore ale celui mai 

mare lingvist al lumii" (Mircea Borcila, Eugeniu Coseriu, fondator al lingvisticii ca stiinta a 

culturii// Un lingvist pentru secolul XXI, Editura Stiinta, Chisinau, 2002, p. 37). În 

Basarabia postbelica, subiectul Coseriu a ramas tabuizat pâna la începutul ultimului 

deceniu al secolului trecut. (Se stie ca lingvistica din republicile ex-sovietice era o stiinta 

politizata ca si celelalte si nu accepta teoriile elaborate de savant. "Cu toate acestea, si în 

pofida prezentarii critice a lui Zvegincev în prefata la versiunea rusa a studiului Sincronie, 

diacronie si istorie, aspecte importante ale conceptiei coseriene, inclusiv ale lexematicii, 

au patruns si în acest spatiu cultural", ne informeaza Eugenia Bojoga în articolul 

Valorizarea lexematicii în doua contexte diferite: fosta U.R.S.S. si Spania, inclus în 

volumul citat anterior). Opera lui Eugeniu Coseriu ramâne pâna azi nevalorificata integral. 

Posteritatea care, speram, va cunoaste mai bine opera acestui intelect de exceptie va trai 

înca multe clipe de revelatie stiintifica.”

(Margareta Curtescu, scriitoare, Balti)



“Exista un "model Coseriu" valabil pentru comunitatea

stiintifica de azi. Aflat ca si alti români în dizgratiile istoriei,

Eugeniu Coseriu a reusit sa obtina pozitia unei autoritati

centrale în lingvistica mondiala, sa devina un expert suprem

al ei, manifestînd, în tot ceea ce a facut, o ambitie culturala a

globalitatii. Este un arhitect înzestrat al unei cariere stiintifice

de o probitate rar întîlnita la noi, pe care au tinut s-o onoreze

toate academiile si universitatile care se respecta. A

manifestat un netarmurit devotament pentru luturile natale,

pastrînd o memorie ancestrala a radacinilor. E. Coseriu a avut

si ambitia sa fie un excelent ambasador al spiritului românesc

oriunde i-a fost harazit sa semene întelepciune si sa cultive

minti. E printre putinii români care s-au realizat plenar si ma

gîndesc cu groaza ce s-ar fi întîmplat cu Domnia sa, daca ar fi

ramas în tara.”

(prof. dr. Anatol Moraru, scriitor, Bălţi)



“Eugeniu Coseriu a fost un cetatean devotat al tarii

Limba Româna, dar a fost renegat mai bine de cinci

decenii. Publicat si recunoscut în întreaga lume, "acasa",

cum spunea savantul, s-au învrednicit sa-i dea atentie abia

dupa 1992. Cu toate acestea, el nu a ramas fara

descendenti în spatiul Limbii Române. În buna traditie a

Scolii de la Tubingen, activeaza Centrul de studii

integraliste de la Cluj, condus de profesorul Mircea

Borcila. La Balti, a fost inaugurat laboratorul "Eugeniu

Coseriu", care, cred, va fi un promotor tenace al ideilor

savantului.

Sper ca, asa cum referindu-ne astazi la activitatea

lui Eugeniu Coseriu, invocam discipoli din Germania, Spa-

nia, Portugalia, Italia, Japonia, America sau Africa, vom vor-

bi, în cîtiva ani, si despre succesori din Bucuresti, Iasi,

Cluj, Brasov, Chisinau sau Balti. Nu numele lui Eugeniu Co-

seriu are nevoie de aceasta, ci noi, pentru a dainui prin el.”

(prof. univ. dr. Lucia Ţurcanu, scriitoare, Bălţi)
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