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EUGENIU COŞERIU - 85 de ani de la naştere
interviucu NicolaeSaramandu(realizatde CristinelMunteanu)
Dacă s-ar fi stins, la 7 septembrie2002, secerat de o maladie necruţătoare,
EugeniuCoşeriuar fi împlinit,pe 27 iulie 2006, 85 de ani. N-ar fi fost o vârstă prea
înaintată pentru un lingvist (Iorgu Iordan a trăit 98 de ani, Al. Rosetti - 95,
Al. Graur - 89), cu atât mai mult pentru o personalitatede talia sa. A fost cel mai
erudit şi cel mai coerent dintre lingviştii lumii, pătrunzând în adâncime esenţa
limbajului,în studii exemplareprin ţinuta ştiinţificăşi prin vastitatea materialului
investigat.Consideracă "limbajuleste, pe de o parte, baza culturii,a întregii culturi
şi, pe de altă parte, este o formă a culturii. Adică, numai limbajul are această
posibilitatede 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"
(E. Coşeriu,Lingvisticaintegrală).
',.
Din păcate, cum nimeni nu este profetîn ţara lui, nici teoria sa lingvisticănu
a avut efectul cuvenit în lingvistica românească. Recuperarea şi valorificarea
gândiriiştiinţificecoşeriene(graţieunor entuziaştiprecumMircea Borcilă, Eugenia
Bojoga,Nicolae Saramandu,StelianDumistrăcel)se află abia la început. Am avut
privilegiulde a-l vedea şi auzi pe E. Coşeriude două ori, în 2001: în lun mai, când
i s-a acordat titlul de doctor honoris causa la Universitatea.Dunăreade Jos" din
Galaţi, onorându-necu prezenţa şi la banchetulde absolvire- ne-am âbtointitulat,
atunci, "Promoţia Coşeriu" - şi în octombrie, când a participati<il Colocviile
filologice gălăţene, ce i-au fost consacrate. Ideologia sa lingvistică m-a sedus
(a fost şi un mare Profesor, şi acest lucru se vădeşte cu prisosinţă şi în scrierile
sale) şi mă călăuzeşteîn cercetărilemelc asupra limbii,Aşa ar trebui să se întâmple
cu fiecare tânăr lingvist. Aşa s-a întâmplat şi cu profesorul Nicolae Saramandu,
director adjunct la Institutul de lingvistică .Jorgu Iordan - Al. Rosetti" din
Bucureşti,căruia, pentru a-l evoca pe Eugeniu Coşeriu, i-am luat un interviu pe
data de 12 iunie 2006. Redăm mai jos textul, transcris de noi de pe banda
reportofonului.
C.M.: Stimate domnuleprofesor Nicolae Saramandu, aţi avut şansa de a-l
cunoaştepersonal pe Eugeniu Coşeriu încă de la începutulcarierei ştiinţifice şi
undeva evocaţi cu emoţie aceste întâlnir? Ce impact a avut omul Coşeriu şi. mai
ales, teoria sa asupra dezvoltăriidumneavoastrăca lingvist?
I NicolaeSaramandu,
intâlniricu EugeniuCoşeriu,în volumulIn memoriam
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N.S.: E adevărat că l-am cunoscut pe Coşeriu la începutul carierei mele
ştiinţifice, când am obţinut o bursă HumboldtÎn Germania şi domnul profesor
Coşeriua acceptat să fie conducătorulmeu ştiinţificla Universitateadin Tubingen.
Contactulcu el a avut un impact extraordinarasupramea din mai multe punctede
vedere. În primul rând, m-a pus să citesc în domeniulromanisticiişi al lingvisticii
generale,am urmat cursurileşi seminariilelui. La cursurivorbealiber în mai multe
limbi, fără să facă greşeli în niciuna din limbile pe care le folosea! M-a învăţat
două lucruri: (1) că la baza oricăreiinvestigaţiisau interpretăria faptelortrebuiesă
stea o concepţieteoreticăpe care ţi-o insuşeştiîn prealabilşi, ulterior,vezi dacă se
verifică sau dacă trebuie corectată,nuanţatăprin fapte. În primul interviu,pe care i
l-amluatatunci,În 1974,chiara fosto întrebare- careesteraportulÎntreteorieşi faptepentrucă existătendinţa,sau existaatuncitendinţa,de a punefoartemarebază pe teorii
făcuteÎn altă parte. Şi el dădea exemplulgramaticilorgenerativ-transformaţionale,
în
care autorii noştri români nu aduceau,practic, o contribuţiela teorie, ci prezentau
ideile lui Chomskyşi le ilustrau cu exempleromâneşti,foarte sumar, sau adaptau
propoziţiileenglezeştila limba română. ar, nu aşa trebuie să se facă, trebuiesă se
porneascăde la fapte şi trebuie să ai o concepţieteoreticăîntemeiatăpe cunoştinţe
foarte largi, nu numai din domeniullingvisticii.Coşeriu n-a fost numai lingvist,a
fost şi filozofal limbii,filozofîn genera1.A făcut două teze de doctorat;în afară de
cea în lingvistică,a făcut o teză în filozofie şi logică. Desigur, nimeni nu poate
pretinde să aibă orizontulde cunoştinţeal lui Coşeriu, dar am învăţat de la el ca,
alături de teorie, să pui şi faptelela bază şi, un al doilea lucru, în ceea ce priveşte
limba română, (2) întotdeaunasă plasezi limba română Într-un cadru romanic şi
dialectele româneştiîn cadrul istoric de dezvoltarea românei,de la latină până în
vremeanoastră,pentru că, aşa cum spune [Coşeriu]în repetaterânduri,nu se poate
înţelege bine nimic din niciunuldin dialecte,de pildă din daco-română,dacă nu ai
cunoştinţe despre celelalte dialecte,cum s-au dezvoltat,cadrul istoric ş.a.m.d. El,
personal, avea cunoştinţe extraordinareîn domeniul aromânei, avea o memorie
extraordinară:îmi recita versuri din autorii aromâni, de exemplu,ştia pe dinafară
citate din toate lucrările de lingvisticăromâneascăşi putea în orice momentsă te
corectezedacă greşeai. Deci, în această perspectivăa plasării faptelorîn domeniul
romanicşi a faptelordin dialecteleromâneştila nivelulistorical limbii române,am
Încercat şi în lucrările mele (în unele din ele am dezvoltatunele din ideile lui, de
pildă în ceea e priveştetipul lingvistic),să aplictipologialimbilorromanicela tipul
lingvistic balcanic, pentru a vedea dacă există, în primul rând, un tip lingvistic
balcanicşi în ce măsurăacesttip balcaniceste determinatde influenţaexercitatăde
latină în sud-estulEuropeiîn timpul stăpâniriiromane, până în secolul al VII-lea,
cât limbalatină a fost limbaoficialăa ImperiuluiRomande Răsărit.
C.M.: Nu cu mulţi ani în urmă, E. Coşeriu constata, cu vădită nemulţumire,
că în România este "mai mult citat decât citit". În ce măsură apreciaţi că este
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asimilată, aplicată sau măcar cunoscutăideologiasa lingvisticăîn ţara noastră?
La Cluj există o "şcoală" coşeriană (Lingvistica integrală), sub conducerea
profesorului Mircea Borcilă, iar la Iaşi o alta, mai recentă (Tehnica liberă a
limbajuluişi discursulrepetat),sub îndrumareaprofesorului Stelian Dumistrăcel.
Sepoate vorbi de o astfel de şcoală şi la Bucureşti?
N. S.: La Bucureştiprobabilcă nu am fost aşa de vrednicisă-i zicemşcoală,
dar, de la o vreme, şi la Bucureştifoarte multe din tezele de doctoratcare se susţin
la Universitate şi chiar aici, la Institutul de Lingvistică, cele din domeniul
semioticii, de pildă, sau al romanisticii,pornesc de la lucrări de bază ale lui
E. Coşeriu privind sistemul, privind raportul dintre normă, sistem şi vorbire,
contextul lingvistic, lingvisticatextului ş.a.m.d. S-a vorbit mult (şi nu numai în
România,chiar în Germania)de faptul că nu se aplică sau nu se folosesclucrările
lui Coşeriu. Motivaţia care s-a adus acolo (ca şi în România)a fost că nu sunt
cunoscute, în sensul că nu sunt traduse. E adevărat că lucrările lui Coşeriu au
circulat în România foarte puţin, pentru că foarte puţini aveau lucrările lui. Unul
era Iorgu Iordan, de pildă, altul era Al. Rosetti, şi ei împrumutauediţiileîn limba
spaniolădiverşilorcercetători(şi eu am profitat de acele lucrări în tinereţe). După
aceea s-a făcut acel reviriment,în sensulinteresuluimanifestatpentrutraducereaîn
româneştea lucrărilorlui Coşeriu.Aşa s-a făcut că eu am tradus cele două lucrări
importante,Sincronie,diacronieşi istorie [Bucureşti,1997]şi Teoria limbajuluişi
lingvistica generală [Bucureşti,2004], şi, în plus, am publicat manuscriselelui
Coşeriula EdituraAcademiei,acum un an (2005],sub titlul Limba română <limbă
romanică, pentru că E. Coşeriunu a avut timp să valorificetot ceea ce scrisese şi
rămăsese doar schiţat. În interviulpe care i l-am luat, al doilea dup,ă'Lingvistica
integrală [Bucureşti, 1996], el a dezvoltat ideile despre limba română şi le-am
publicat.În felul acesta,în prezent, şi prin alte traduceri (nu numai ale mele - s-au
făcut şi la Cluj, la Chişinău,la Iaşi, s-au publicatconferinţelelui, şi eu am publicat
o serie din conferinţelelui), nu se poate spune că nu este cunoscutsau nu există un
acces la lucrărilelui Coşeriu.Revirimentuls-a putut constatapractic la Dicţionarul
de ştiinţe ale limbii [Bucureşti,1997],apărut cu câţivaani în urmă, în care Coşeriu
este foarte prezent şi foarte citat, la foarte multe articole, de autoarele acestui
dicţionar.Eu, personal,considercă nu s-a făcut suficientşi mă bucur că la Cluj, şi
la Iaşi, şi la Galaţi există interespentru ideologialingvisticăa lui EugeniuCoşeriu,
care este cunoscută la noi sub titlul de lingvistică integrală (în referatul pe care
l-am făcut' am şi spus povesteaacestuititlu al cărţii: oscilamÎntre două titluri,între
Realismullingvisticşi Lingvisticaintegrală şi, împreunăcu domnulDumistrăcelşi
cu Coşeriu, care era de faţă la o reuniune lingvisticăla Barcelona,am căzut de
2Asupratezeinoastrede doctorat,
Sinonimia
frazeologică
în limbaromânădinperspectiva
lingvisticii
integrale,
susţinută
publiclaIaşi,înlunaiunie,2006.
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acord să-i dăm acest titlu de lingvistică integrală, care şi eu, şi Domnia Sa am
considerat că este cel mai potrivit ca să ilustreze ideologia sa lingvistică,ce s-a
cristalizat şi s-a dezvoltat în timp. Nu este o ideologie care a existat. Ea s-a
cristalizat în acest fel, în sensul că, pentru Coşeriu, folosind un dicton latinesc,
"nimic din ceea ce priveşte limbajul nu este străin pentru lingvist" şi trebuie să
porneştide la fapte şi să spui lucrurileaşa cum sunt. Deci,în acest sens "lingvistică
integrală",în sensul că, parafrazându-lpe Terenţiu [Homosum, humaninihil a me
alienumputo], "Nimic din ceea ce este uman (în cazul de faţă, nimic din ceea ce
este lingvistic) nu este străin de mine". Asta Înseamnă lingvistica integrală:
introducereatuturor fenomenelorcare privesc limba, ca limbă vorbită în primul
rând, dar şi ca sistem,Într-oconcepţiede ansamblu,căreia să nu-i scape nimic din
ceea ce este lingvistic,adică din ceea ce este limbaj, mai Întâi ca activitateşi apoi
ca produs, pentru că limba există în primul rând ca activitate,ca energeia, şi nu ca
ergon, ca produs.Aici vreau să subliniezfaptul că ideile lingvisticeale lui Coşeriu
au rădăcini în Antichitate.Foarte puţini dintre lingviştii contemporaniau avut o
asemenea curiozitateşi o asemeneacultură, care porneştede la primele lucrări în
care apar preocupăride lingvistică:la Aristotel,la Platon (aşa pronunţael: Platon,
noi îi zicem Platon), ulterior la SE.Augustin şi, foarte mult, a fost influenţat de
şcoala lingvistica italiană (Giambatista Vico) şi de şcoala lingvistică germană
(W. von Humboldt,Leibnizş.a.m.d.),A fost un investigatorextraordinara tot ceea
ce s-a scris şi a tuturor contribuţiilor privindfilozofialimbajuluişi a ţinut cursurila
Universitateadin Tubingen; le-a şi publicat în trei sau patru volume: Geschichte
der Sprachphilosophie [Istoria filozofiei limbii], care, chiar aşa, sub formă de
cursuri, sunt foarte utile întrucât, foarte concentrat,prezintă evoluţia conceptelor
privind filozofia limbii şi teoria limbajului pentru toate epocile importante:
Antichitate, Evul Mediu, Renaştere, Iluminism, perioada premodernă până în
zilele noastre. Era foarte bun cunoscător al tuturor teoriilor, inclusiv al celor
actuale, pe care le combăteaatunci când nu aveau un fundamentteoretic serios şi,
în primul rând, era împotrivaformalismuluigratuit, nu avea o părere foarte bună
(aş spune chiar proastă!) despre Chomsky, care, practic, nu are o concepţie
teoretică la bază, ceea ce şi explicăde ce, în ultima vreme,nu mai există aşa mulţi
adepţi care s-o aplice. Cred'că nici nu mai există interes pentru generativismsau
pentru lingvisticilegenerativ transformaţionale.
C,M.: Sunteţi unul dintre puţinii lingvişti români preocupaţi de
traducerea şi editarea unor volumeale operei coşeriene. Ce proiecte mai aveţi,
în acest sens?
N.S.: Aici ar fi un proiect la care m-am gândit de foarte multă vreme şi, la
o întâlnire de la Iaşi, unde au venit şi colegi din Republica Moldova, domnul
Gh. Popa din Bălţi, care era rector (nu ştiu dacă mai este şi acum), a avut această
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idee, pe care o am şi eu, de a face o ediţie integralăcu operele lui Coşeriu, Acest
lucru nu este imposibilde făcut, mai ales că o foarte bună parte din aceste lucrări
ale lui Coşeriu s-au tradus deja în româneşte,dar, bineînţeles,ca să faci o ediţie
integralănu e uşor. O merită pe deplin Coşeriu: opere complete, luate cronologic
sau tematic. Eu, personal, am aproape toate articolele lui în extras. Trebuie să
găsim un colectiv de traducători, căci eu nu am timp să traduc din germană, din
spaniolă,din italiană, din franceză - a scris în foarte multe limbi. Este un proiect
care aş dori să se realizeze şi m-aş angaja la un asemeneaproiect. Am nevoie de
colaboratori.S-ar putea ca, în timp, să reuşesc să fac un colectiv de lingvistică
coşeriană şi aici, la Bucureşti. Nu mă grăbesc, pentrucă eu îl concep altfel, îl
concep,la început, ca un fel de pregătirea tinerilor; ei trebuie să citeascăopera lui
Coşeriu,s-o înţeleagăşi să traducemceea ce nu s-a tradus şi, apoi, bineînţelescă se
poate organiza materia în volume. Este o datorie pentru lingvistica românească,
pentru lingviştiiromâni,pentru mine, care considercă l-am cunoscutcel mai bine
pc Coşeriu şi personal,într-o perioadăde 30 de ani, până pe patul morţii. Rămâne
un obiectivde realizatşi aş fi bucurossă se realizeze.Eu regret că nu s-a putut face
până acum, dar e ceva realizabil. Poate că prin unirea forţelor noastre, de la
Bucureşti,de la Cluj, de la Iaşi, a celor interesaţi,să facem acest început măcar şi
să ne prezentămla următoarele aniversări ale lui Coşeriu, de 90 de ani (că deja
85 s-au împlinit anul acesta), dar, măcar până la centenarulnaşterii lui, dacă am
pune în şantier editarea operei coşeriene ar fi un lucru extraordinar. Odată
începutulfăcut, să sperăm că se va şi încheia, prin entuziasmmai mul] decât prin
alte mijloace de atracţie, pentru că din punct de vedere financiar au există un
interes (tot ce am publicat eu ca traducere sau editare din Coşeriunu am făcut-o
pentru vreun interes bănesc; ceea ce plătesc editurile este absolut nimic faţă de
costurileşi timpul pe care-Iconsumica să faci acestecărţi).
'
C.M.: Într-un articol afirmam, parafrazând, că "lingvistica românească a
secoluluiXXIvafi (şi) coşeriană sau nu vafi deloc". Credeţică este o exagerare?
N .S.: Este posibilca una din direcţiilelingvisticiisecoluluiXXI să meargăpe
această concepţieintegralistă.Trebuie să avem Însă în vedere că tot timpul apar
concepţiinoi şi cei care le formuleazănu au toţi cunoştinţăde opera lui Coşeriu; şi
pot apărea şi alte concepţii,nimic nu este oprit în lingvistică.Dar eu îl considerpe
Coşeriu un lingvist clasic, în sensul clasicismuluiaşa cum l-a definit Călinescu
Într-unfaimosarticol, adică trainic, durabilşi care este în afara modelor,nu devine
vetust. Întotdeaunavom găsi la Coşeriu- de acest lucru sunt absolut sigur - idei
fecunde,utile. Şi ar mai fi ceva aici de făcut, poate înainte de a se face acea ediţie
completădin operele lui Coşeriu, să se facă un dicţionaral termenilorşi al ideilor
[sale]. Dacă iei cărţile lui Coşeriu,aproape fiecarepropoziţiepoate fi extrasă ca o
maximă, sau ca o axiomă, sau ca un lucru deja dovedit. S-ar putea face astfel un
foarte interesantdicţionarde conceptecoşeriene...
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C.M.:Am înţelescă se lucrează deja unu/la Cluj, în baza unui grant.
N.S.: Ar fi foarte bine, ar fi o idee extraordinară,fiindcă pentru asta n-ai
nevoie să ai toate operele traduse, mai ales că trebuie citat după primele lucrări,
după cele originale. Ar Însemna un pas mult mai avansat faţă de interviul acela
maraton [Lingvisticaintegrală], pe care i l-am luat tot în această idee: nefiind
cunoscutetoate lucrările lui Coşeriu în România,m-am gândit că este bine ca el
însuşi să-şi prezinte ideile principalelor lucrări şi să fie această Lingvistică
integrală, această carte-interviu,un stimulent şi un îndemn pentru cercetători,
pentru lingvişti, de a le stârni curiozitateafaţă de opera lui Coşeriu,care, încă o
dată, nu este suficientde bine cunoscută,nu este încă suficientde bine înţeleasăşi
aplicatăîn România.Dar timpulva lămurilucrurile.
În încheiere,vreau să mai spun că ideologialui Coşeriunu-i o tehnică, nu te
învaţă cum să faci sau cum să aplici;tu trebuiesă te gândeşticum foloseştiideilelui
şi cum pot fi ilustrate,confruntate,verificatesau, eventual,amendateşi nuanţate.De
aceea, e şi greu să se spună,de pildă, că în Germaniaexistăo şcoalăCoşeriu.Există
discipoliai lui Coşeriu,care au aplicatuneledin ideilelui - nu pe toate, că nici nu se
putea-, dar nu existăo şcoalăCoşeriu,cum ar fi, de exemplu,o şcoalăstructuralistă:
iei principiile lui Saussure, conceptul de «sistem», şi faci descrierea la nivelul
morfologieisau al foneticii,chiar al sintaxeisau poate chiar al lexicului,pornindde
la preceptele lingvisticii structurale,care este o concepţie,dar este şi un fel de
tehnică.Eu am o mareîncrederecă ideilelui Coşeriuvor rămâne.
C.M.: Vămulţumescpentru amabilitateacu care mi-aţirăspuns la întrebări.

[ ION GHEŢIE J
(1930-2004)
A încetatdinviaţă,în noaptea
de 19spre20mai2004,Ion G h e ţie, personalitate
a cărei
operălingvistică,
filologică
şiliterară
înnobilează
cultura
română
deojumătate
desecolîncoace.
Născutla 21 noiembrie
1930în ŞimleulSilvaniei,
Într-ovechefamilietransilvăneană
cu
obârşienemeşească,
IonGheţiea beneficiat
de o educaţie
aleasă,riguroasă,
potrivită
structurii
sale
temperamentale
şi înclinaţiilor
intelectuale
excepţionale
ce s-auvăditde-alungulanilor.În 1949,
dupăabsolvirea
liceuluiurmatmaiîntâila Arad(1941-1945),
apoiîn oraşulnatalşi la Cluj
(1948-1949),
IonGheţieseînscrielaFacultatea
deFilologie
a Universităţii
"Victor
Babeş",
pecareo
terminăîn 1953,cu diplomăde meritAicis-a formatîn preajmaunormariprofesori,
precum
Dimitrie
Popovici,
IonBreazu,
EmilPetrovici
şiD.Macrea,
Debutul
carierei
saleştiinţifice
arelocîn 1955,când,larecomandarea
profesorului
D.Macrea,
ocupă,în urmaunuiconcurs,
unpostdecercetător
la Institutul
deLingvistică
alAcademiei
Române
dinBucureşti.
Încădinacelan, IonGheţieîşi fixeazădomeniul
predilectal cercetării:
1i m b a
rom â n ă 1i t era r ă. în 1967,devineconducătorul
Sectorului
de limbăliterarăşi filologie
al
aceluiaşiInstitut,faptcarea favorizatcrearea,la Bucureşti,
a uneiautenticeşcolilingvisticefilologice,
realizareexcepţională,
singulară
În aceastăepocă.Studierea
fninutioasă
şi aplicatăa
literaturiide specialitate
i-a relevat,de timpuriu,complexitatea
problematicii,
dar totodatăşi
precaritatea
principiilor
şi a metodelor
decercetare
dinaceavreme,cândpăreaa sefi impusdogma
unităţiiromânei
literare,
iarobiectul
cercetării
acestuidomeniu
sereducea,
deregulă,la studiul
limbii
scriitorilor.
Pentrua-şicreao viziune
realistă
asupralimbiiromâne
(literare),
IonGhetieşi-aalcătuit
un
impresionant
fişiercu faptelingvistice,
excerptate
dinnumeroase
şi variatescrieriliterare
vechişi
moderne
(texteoriginale,
traduceri
religioase
şilaice,documente
etc.).Totînacelaşist.'11S
a elaborat
saua
coordonat
elaborarea
a numeroase
instrumente
delucru,pecriteriiştiinţifice,
riguroase
şi llttare.
Dupăcăutărişi ezităriinerenteînceputurilor,
IonGheţiedescoperă
în lucrarea/savantului
ieşeanG.Ivănescu,
Problemele
capitaleale vechiiromâneliterare(Iaşi,1948)- care;la rândulei,
valorifica
rezultatele
unorcontribuţii
maivechi-, direcţia
corectă
destudiere
a limbiiromâne
literare,
carel-aorientat
inevitabil
în sensulreconfirmării
concluziei
că,în fazaveche,românaeraconstituită
în "dialecte"
sau"variante"
literare.
Preluarea
criticăa tradiţiei
îl conduce
pecercetătorul
bucureştean,
inmodfiresc,laformularea
a numeroase
puncte
devedere
noi,originale;
astfel,elrevizuieşte
conceptele
fundamentale
aledisciplinei
- cegraţielui,înprimul
rând,s-ainstituit
caatare-, creează
o metodologie
adecvată,
coerentă
şi riguroasă,
eliminăprejudecăţile,
respinge
demersurile
cvasi-ştiinţifice,
reuşind
sărealizeze,
împreună
cucolaboratorii
săi,o operăcareoferăastăziadevărate
modeledecercetare
a
limbiiromâne(literare).
Maimult,cu acribiafilologului
clasic,IonGheţieşi colaboratorii
acestuia
alcătuiesc
valoroase
ediţiidetextevechi,în carecriteriile
lingvistice
prevalează
în stabilirea
textului
şiîn(rcjinterpretarea
faptelor
privind
localizarea,
datarea
şifiliaţiaacestora.
Rezultatele
uneiasemenea
muncititaniceau fostcuprinse
în monumentala
monografie
Baza
dialectală
a româneiliterare(1975)- sintezăcarea datlovituradecisivăconcepţiei
caresusţinea
unitateaabsolutăa vechiiromâneliterare,impunând
teoriavariantelor
saudialectelor
literare-,
precumşiînlucrările:
Istorialimbiiromâne
literare.Privire
sintetică
(1978),Introducere
înstudiul
limbii
româneliterare(1982),
în volumele
Introducere
înfilologia
românească.
Probleme,
metode,
interpretări
(încolaborare
cuAl.Mareş;1974),inceputurile
scrisuluiînlimbaromână.Contribuţii
filologice
AUI"t. XLIV-XLVI,
2004-2006,
Bucureşti,
p.329-331
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şi lingvistice
(1974),în Originile
scrisuluiin limbaromână(încolaborare
cu Al.Mareş;1985),în
carteaDiaconul
Coresişi izbândascrisului
in limbaromână(încolaborare
cuAl.Mareş;1994),în
Istorialimbiiromâneliterare.Epocaveche(1532-1780)
(coordonator;
1996),Contribuţii
la istoria
limbiiromâneliterare.Secolul
alXV1I1-lea
(1688-1780)
(coordonator
împreună
cuGheorghe
Chivu;
1999),ca şi în celeaproape300de studiişi articole(majoritatea
publicate
în revistele"Limba
română"şi "Studiişi cercetărilingvistice")',
în caresunttratateprobleme
de principiusaude
amănunt,
precum:Localizarea
textelorvechiromâneşti
dupăcriteriilingvistice
(1965,chestiune
asupracăreiava reveniîn repetaterânduri),
Societatea
Academică
Română
şi problema
unificării
limbiiromâneliterare(1966),Modelul
latinşi unificarea
limbiiromâneliterare.Momentul
1840
(1969),
Contribuţii
laproblema
unificării
limbiiromâne
literare.
Momentul
1750(1971),
Bibliadela
Bucureşti
şiprocesul
deunificare
a limbiiromâneliterare(1972,chestiune
reluatăîn 1988),
Evoluţia
normelor
literareintipăriturile
ardeleneşti
dela sfârşitul
secolului
alXVII-lea
(1973),
Rolultextelor
coresiene
În procesulde unificare
a limbiiromâneliterare(1974),
Interpretare
şi transliteraiie
în
reproducerea
vechilor
texteromâneşti
(încolaborare
cuMirelaTeodorescu,
soţiaautorului;1979),11
legăturăcubazadialectală
a sintaxei
româneşti
literare(1981),
Despredialecte
le literarealelimbii
române
(1982,problemă
reluatăîn 1984)etc.
Doctrina
variantelor
(dialectelor)
literareşi,în general,
rezultatele
cercetărilor
asupralimbii
româneau primito dublăconfirmare
a valabilităţii
lor în lucrărileelaboratedin perspecti
va
dia l e c tol o g iei i s tor i c e, unaltdomeniu
deexcelenţă
al luiIonGheţie,în care
faceoperădepionierat,
Studiile
Cuprivirela repartiţia
graiurilor
dacoromâne.
Criteriidestabilirea
structuriidialectalea unei limbi(1963),Asuprarepartiţieidialectalea dacoromânei
(1969),
Repartiţiagraiurilordacoromâne
şi o chestiune
de principiu(1970),Diferenţieri
dialectalei'n
românaprimitivă(1987),Origineadialectelor
române(1987),Origineagraiurilordacoromâne
(1987),
precum
şi volumele
Graiurile
dacoromâne
însecolulalXî/Il-lea
(încolaborare
cu.1'1.1.
Mareş;
1974),
Graiurile
dacoromâne
însecolele
alXIIi-lea alXi/l-lea(pânăla 1521)(2000)şiIntroducere
în dialectologia
istoricăromânească
(1994)deschidperspective
noiîn cercetarea
istorieilimbii
române.
În ultimuldeceniu,
IonGheţiea lucrat,împreună
cuMirelaTeodorescu,
la editareaunuia
dintrecelemaidificiletextevechi,PsaltireaHurmuzaki,
publicată
în 2005deEdituraAcademiei.
În
aceeaşi
colaborare,
urmasăfinalizeze
oIstoriea limbiiromâne.
Demnădereţinuteste,deasemenea,
activitatea
lexicografică
a luiIonGheţiedinperioada
de
tinereţe:
a facutparteelinechipade revizoria Dicţionarului
limbiiromânemoderne
(1958),unul
dintrece1cmaiizbutitedicţionare
ale limbiiromâne(carestăla bazaDicţionarului
explicativ),
a
colaboratla elaborarea
Dicţionarului
limbiipoeticea lui Eminescu
(1969)şi a Dicţionarului
enciclopedic
român(vol,1,II;1962,1964),
undea revizuit
articolele
destilistică.
Ataşamentul
faţăde Transilvania
natalăşi l-amanifestat,
ca oriceardelean
autentic,
printr-o
înfăptuire
excepţională:
monografia
Operalingvistică
a luiIonBudai-Deleanu
(1966)şiediţiaI. BudaiDeleanu,
Scrierilingvistice
(încolaborare
cuMirela
Teodorescu;
1970).
Ca şi înaintaşulsău transilvănean,
Ion Gheţiea fost pasionatde literatură.A scris
19romane,dintrecarezeceau fostpublicate
după1983,anuldebutului:
Drumul,Pomulvieţii,
Skepsis,
S.o.S.,O lumepentrufiecare,Agonia,Încotro",
Biruitorii,
Tainacea mareşi, la numai
câtevaziledupămoartea
autorului,
Fructuloprit,ultimele
douădintrilogia
Subcălcâiulvremii,din
careîn anul2005a apărutşiNodulgordian.
Anticrist,
poatecelmaitulburător
dintretoateromanele
sale,se află,deasemenea,
subtipar.Celelalte,
Înăuntru,
Năvălirea
tătarilor,facă-sevoiamea(pe
careautorulîl considera
cel maibun),La începutera cuvântul,
Punctşi de la capăt,Detenţie
• Listacompletă
a lucrărilor
luiIonGheţie,alcătuită
demembrii
Sectorului
delimbăliterarăşi
poeticăal Institutului
de Lingvistică
.JorguIordan- .1'1.1.
Rosetti",
Bucureşti,
a fostpublicată
În
"Limba
română",
XLIX,
2000,ur.3,număr
omagia!
dedicat
lingvistuhri
laîmplinirea
vârstei
de70eleani.
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perpetuă,
Pasăreacu clonţdeoţelşiAtentatul
îşiaşteaptă
editoriipentrua ieşila luminădinbezna
sertarului.
Se specializase
însăîn prozăscurtă,de vremece a scrispeste400de texteaparţinând
acestuigen.Dinpăcate,n-areuşitsătipărească
decâtlU1volumcu asemenea
scrieri,Alfaşi Omega
(1986).Criticiiliterari- atâţiacâţis-auaplecatasuprapaginilor
literarescrisede IonGheţie- au
apreciat
favorabil
fiecareapariţie
şi auînţelescă,pentrumarelelingvistşi filolog,literatura
nua fost
uncapriciu,
ci o profesie,
practicată
paralelcucelelalte.
Cumeraşi firesc,IonGheţiea fostunstilist
remarcabil.
Limbaromânăcapătăînromanele
luivirtuţile
uneilimbiclasice,
autorulvalorificând
din
patrimoniul
lingvistic
cuvântul,
sensul,nuantasemantică
adecvată
pentrua exprima
propriu,
concisşi
elegantcelemaidiversegânduri
şitrăiri.
IonGheţiea lăsatposterităţii
o impresionantă
operăştiinţifică
şi literară,
la careseadaugăşi o
altăcreaţiedeexcepţie,
şcoalasa lingvistică,
formată
dincercetători
remarcabili,
serioşi,pasionaţi
şi
generoşi,
care,desigur,
vorcontinua
şi vordesăvârşi
operamaestrului,
Carmen-Gabriela
Pamiil

