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PRIMARUL FILOLOG
DIN EDINEÞ

U

n motiv de bucurie, cu ocazia unei vizite a
Astrei ieºene la Edineþ, în toamna lui
2011, a fost întîlnirea cu profesorul de
limba românã, poet ºi publicist, de cîþiva ani primar
al oraºului, Constantin Cojocaru. Nu mai trebuie sã
demonstrãm cît de ingratã devine adeseori activitatea
politicã ºi administrativã pentru cineva care
ambiþioneazã sã-ºi pãstreze nealterat statutul de creator în domeniul literar sau în cel ºtiinþific. Primarul
din Edineþ reuºeºte o astfel de performanþã. O
dovedesc, între altele, volumul de versuri Alia Vox
sau ultima sa lucrare în domeniul filologic, pe care cu
nedisimulatã mîndrie ne-a înmînat-o în timpul întîlnirii menþionate, Dicþionarul de eponime, ce abia
apãruse la Editura Pontos din Chiºinãu. La aceastã
lucrare de pionierat în domeniul lexicologiei din
Republica Moldova dorim sã ne referim în rîndurile
ce urmeazã. Ea demonstreazã o pregãtire filologicã
solidã, prin formaþie universitarã, dar ºi prin documentare proprie, la zi, aceasta însemnînd parcurgerea
unui numãr impresionant de lucrãri de referinþã, în
primul rînd dicþionare ºi enciclopedii generale ºi de
specialitate, majoritatea din ultimele douã decenii,
din cele mai diverse domenii ale ºtiinþei ºi culturii:
istorie, mitologie, religie, artã, literaturã, filosofie,
geografie, botanicã, zoologie, medicinã, fizicã,
chimie, ºtiinþe tehnice... Eponimele ! într-o definiþie
succintã, cuvinte derivate de la nume proprii ! "sînt
întîlnite practic, precizeazã autorul în Argumentul ce
deschide dicþionarul sãu, în terminologia tuturor disciplinelor#. Detectarea lor cere, desigur, efort, perspicacitate ºi orizont, ºi nu sînt mulþi specialiºtii care se
înhamã la o astfel de întreprindere. Nici în România
nu s-au înghesuit savanþii în tratarea problemei ºi de
la observaþiile parþiale, din 1887, ale lui Lazãr
ªãineanu, sãrim tocmai în 1964, la Sorin Stati, ºi
1965, la Alexandru Graur. În dicþionarul sãu de terminologie lingvisticã din 1980, Gheorghe
Constantinescu-Dobridor nici mãcar nu-i rezervã
vreun articol. Abia în ultimii ani apare la noi primul
dicþionar de eponime (peste 1100 de cuvinte), al
medicului timiºorean Octavian Laiu-Despãu, în
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2006, cu subtitlul "de la nume proprii la nume
comune#, uzitat ºi în alte arii geografice, de un Bruno
Migliorini, în 1927, sau, mai nou, de un Pierre
Germa, în 1993. În ceea ce priveºte recentul
Dicþionar radiologic de eponime ale specialitãþilor
medicale, scos de profesorul ieºean Mihai Gãleºanu,
un meritoriu ghid profesional, fãrã discuþie, avem
serioase îndoieli cã numãrul uriaº de substantive proprii indicînd metode ºi tehnici de radiodiagnostic,
sindroame ºi boli în diverse specialitãþi clinice (citez
la întîmplare, dintr-o singurã paginã, "boala lui
Fabry#, "metoda Fãgãrãºanu-Bîrzu#, "sindromul lui
Fahr#) ar intra în categoria eponimelor propriu-zise.
O excepþie o constituie desigur cuvîntul "parkinson#,
unde numele doctorului englez care a descris-o pentru prima datã e resorbit ºi într-un fel abolit de substantivul comun denumind temuta boalã degenera 51

