Un lingvist
pentru mileniul III

EUGENIU
COŞERIU 95 de ani de la naştere
(27 iulie 1921 - 7 septembrie 2002)

„...Cine nu cunoaşte şi alţi lingvişti nu poate să
spună despre mine că sunt marele lingvist. Numai
într-un singur caz accept toate aceste laude, şi
anume în cazul nefericitei Basarabii, fiindcă acolo
am devenit un simbol de luptă naţională. Acolo nu
pot, în consecinţă, să îmi permit să spun nu mai
exageraţi în privinţa mea, lăsaţi-mă în pace cu
asta... Pentru ei am devenit o armă, şi eu înţeleg
că este datoria mea să servesc ca armă şi ca
simbol acestui nefericit popor”.
Eugeniu Coşeriu

Puţini sunt cei care ajung să devină legendă chiar în timpul
vieţii. Una dintre aceste legende a fost Eugeniu Coşeriu, unul din
cei mai străluciţi reprezentanţi ai culturii române, un lingvist, scriitor,
poet, filosof, traducător, fondatorul primei şcoli lingvistice din
America de Sud şi al Şcolii lingvistice de la Tübingen, Germania.
 Eugeniu COŞERIU s-a născut la 27 iulie 1921, în comuna Mihăileni,
judeţul Bălţi, urmează şcoala în satul natal, apoi liceul „Ion Creangă”
la Bălţi, iar primul an de facultate la Iaşi. După izbucnirea războiului
continuă studiile la Roma şi Milano, cu două doctorate, în filologie şi
în filosofie.
 După terminarea studiilor, a fost numit director al Institutului de
Lingvistică din Montevideo, Uruguay, iar în 1951 întemeiază Şcoala
de Lingvistică din Montevideo, predînd cursuri şi în Peru, Argentina,
Madrid, Paris etc.
 În 1963 a fost numit profesor de lingvistică generală şi romanică la
Universitatea din Tübingen, devenind directorul Seminarului de
Romanistică de la Universitatea din Tübingen. De-a lungul anilor a
predat ca visiting profesor şi profesor asociat la toate marile
Universităţi de pe toate continentele lumii.

 Vorbea peste 11 limbi, toate limbile romanice, toate limbile slave,
chineza, japoneza.
 Opera sa cuprinde peste 50 de volume în limbile: română, franceză,
germană, spaniolă, multe din acestea fiind traduse în numeroase
alte limbi: engleză, finlandeză, coreeană, bulgară, japoneză,
italiană, rusă.
 De asemenea, 9 volume de Opere complete, editate în limbile
engleză, franceză, spaniolă, italiană, rusă, japoneză. La acestea se
adaugă peste 150 de studii traduse în numeroase limbi.
 A fost Doctor Honoris Causa la 29 mari Universităţi din diferite ţări,
membru de onoare la numeroase Academii din lume.
 A fost Preşedintele Societăţii Internaţionale de Lingvistică
Romanică, preşedinte al Asociaţiei de Limbi Modeme de la Londra,
membru de onoare al Cercului Lingvistic de la Praga şi New York.
 Prin opera sa impunătoare Eugeniu Coşeriu se situează în vîrful
piramidei mondiale, fiind numit „gigantul“ de la Tübingen, iar în
Germania, „geniul”, bucurîndu-se de un prestigiu ştiinţific mondial rar
întîlnit în rîndul savanţilor lumii.
(Omagiu lui Eugeniu Coşeriu : La împlinirea vîrstei de 80 de ani.
Oradea : Imprimeria de Vest, 2001. p. 9.)

OPERA

„Viaţa şi opera marelui savant sunt
exemplare
pentru
comunitatea
ştiinţifică de azi. Un "model Coşeriu"
ar include: erudiţie, perseverenţă,
toleranţă faţă de opiniile altora,
tenacitate, fidelitate în raport cu tine
însuţi, muncă şi iar muncă”.
Margareta Curtescu, scriitoare, Bălţi
(Contrafort. 2003, nr. 10-11, p. 29)

„Limbajul este, pe de o parte, baza culturii, a întregii
culturi şi, pe de altă parte, este o formă a culturii. Adică,
numai limbajul are această posibilitate de a fi limbaj şi
realitate, în acelaşi timp, şi de a vorbi şi despre sine
însuşi. Muzica nu poate vorbi despre muzică, nici
sculptura despre sculptură. Deci, limbajul are această
proprietate că este, pe de o parte, baza culturii şi, pe de
altă parte, este şi o formă a culturii”.
Eugeniu Coşeriu

„Atitudinea omului de ştiinţă Eugeniu Coşeriu faţă de tot ce se urzeşte prin
speculaţiile legate de denumirea limbii reiese cu claritate chiar din teoria sa despre
lingvistica integrală în care realitatea limbajului este surprinsă în planul universal al
vorbirii, în planul idiomatic al limbilor istorice şi în planul individual al discursului.
Prin limbaj omul îşi creează o lume care poate fi gîndită. Limbajul din perspectiva
savantului originar din Mihăilenii Bălţilor, e formă a culturii. Aşa cum Aristotel vedea
întreg universul într-o scoică, Eugeniu Coşeriu (căruia îi plăcea să facă trimitere la
Aristotel) susţinea că "poţi să vezi omul întreg într-un fonem, poţi să-i studiezi numai
limbajul şi să-l înţelegi“.
Ana Bantoş, scriitoare, Chişinău
(Contrafort. 2003, nr. 10-11, p. 28)

PREZENŢE ÎN ANTOLOGII

Sîngele nostru
Din sîngele nostru
s-au hrănit atîtea popoare.
Din sîngele nostru
s-au născut poieţi şi cărturari ruşi.
Mai ruşi decît ruşii.
Din sîngele nostru
s-au născut voievozi şi regi maghiari,
hatmani de cazaci,
fruntaşi albanezi,
fruntaşi sîrbi,
fruntaşi chirgizi.
Din sîngele nostru
s-au născut cîrmuitori, eroi şi vlădici greci.
Mai greci decît grecii.
Dar să nu vă temeţi! Nu!
Nu vă cerem să ni-l daţi înapoi – sîngele pe care
vi l-am dăruit
la nord şi la sud de Dunăre!
Vă rugăm numai să nu ni-l cereţi şi pe cel pe
care îl mai avem.
Lăsaţi-ne şi nouă măcar cîteva picături ca să ne
putem înfăţişa cu ele ca noi înşine
la judecata de apoi.
Eugeniu Coşeriu

REFERINŢE CRITICE

„Prin originalitatea, autenticitatea şi perenitatea operei sale, prin
valoarea ei universală, Eugeniu Coşeriu a devansat ştiinţa lingvistică
mondială. L-am putea numi, deci, „omul care a venit din viitor”,
atribuindu-i - fără exagerare - titlul de „supramodel Coşeriu”. După cum
este ştiut, întreaga sa opera ştiinţifică a fost scrisă în spaniola,
germana, franceza şi italiana, deci este cunoscută şi apreciată mai
bine în străinătate, decît acasă - în România şi Republica Moldova...
Este de datoria noastră ca monumentala opera lingvistică a lui Eugeniu
Coşeriu să devină un bun al poporului din care a făcut parte.
Traducerea integrală şi punerea ei în circulaţie largă trebuie să
constituie o urgenţă şi un deziderat de interes naţional. Acesta va fi cel
mai frumos omagiu al nostru adus memoriei luminoase a celui care a
fost Eugeniu Coseriu”.
Andrei Crijanovschi, lingvist, Chişinău
(Contrafort. 2003, nr. 10-11, p. 25)

PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE

PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL
„Există un „model Coşeriu” valabil pentru
comunitatea ştiinţifică de azi. Aflat ca şi alţi români
în dizgraţiile istoriei, Eugeniu Coşeriu a reuşit să
obţină poziţia unei autorităţi centrale în lingvistica
mondială, să devină un expert suprem al ei,
manifestînd, în tot ceea ce a făcut, o ambiţie
culturală a globalităţii. Este un arhitect înzestrat al
unei cariere ştiinţifice de o probitate rar întîlnită la
noi, pe care au ţinut s-o onoreze toate academiile
şi universităţile care se respectă. A manifestat un
neţărmurit devotament pentru luturile natale,
păstrînd o memorie ancestrală a rădăcinilor. E.
Coşeriu a avut şi ambiţia să fie un excelent
ambasador al spiritului românesc oriunde i-a fost
hărăzit să semene înţelepciune şi să cultive minţi”.
Anatol Moraru, Bălţi
(Contrafort. 2003, nr 10-11, p. 30)

PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

„Mihăileneanul Eugeniu Coşeriu a fost o puternică
personalitate, dar şi un om consacrat muncii pînă la
uitare de sine. Altfel, ar mai fi răzbit el prin toate
greutăţile şi lipsurile ce i-au apărut în cale? Pe de altă
parte, dacă e să mai aducem o precizare/completare
la ceea ce ţine de "modelul Coşeriu", aş vrea să
evidenţiez nu doar setea colosală de a cunoaşte, ci şi
faptul că Domnia sa şi-a intuit la ani fragezi vocaţia, a
conştientizat-o, a lucrat aproape cu fanatism pentru a
o valorifica şi duce la deplina ei realizare”.
Vladimir Beşleagă, scriitor, Chişinău
(Contrafort. 2003, nr 10-11, p. 19)

„Pentru mine Eugeniu Coşeriu este, înainte de
toate, omul care prin opera sa de o viaţă a făcut
să fim în lume. Destinul său este cel mai bun
manual de pedagogie pentru acei care păşesc cu
temeritate spre afirmare. Ceea ce ar mai fi de
evocat din discuţiile cu Profesorul (dar atîtea sînt
de evocat!) este că, zicea dînsul, trebuie să
munceşti din toate puterile pe care ţi le-a dat
natura, să scrii şi să nu mergi niciodată şi nicăieri
neinvitat. Să continui să munceşti, avînd
convingerea că vei fi chemat. Să aştepţi, muncind,
să fii invitat”.
Maria Şleahtiţchi, scriitoare, Bălţi
(Contrafort. 2003, nr 10-11, p. 30)

PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.literaturasiarta.md
http://www.timpul.md/articol/eugeniu-coseriu

http://www.coseriu.de/
http://www.rightwords.ro/autori

http://www.contrafort.md
http://www.limbaromana.md

http://www.trm.md/ro/cultura

http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen

https://cezarsalahor.wordpress.com

http://curierul-iasi.ro/eugen-coseriu

http://www.poezie.ro/index.php

PREZENŢE ÎN BAZE DE DATE
http://web.a.ebscohost.com/ehost
http://link.springer.com/search

https://doaj.org/search
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