DENUMIRIPENTRUVARIETĂŢI DE VIN îN LIMBA ROMÂNĂ
IONNUŢĂ
Lucrarea de faţă înregistrează şi încearcă să analizeze ,majoritatea
sintagmelorşi termenilorcare,secunoscşi se întrebuinţeazăîn momentulde faţă
pe întreg teritoriuldacorQmân,pentrua denumidiversevarietăţide.vin.
Materialulprezentataici provinedin peste 2600 de localităţiale României
şi rezultă din anchetedialectale,directeşi indirecteaefectuatein intreagaţară. în
perioada 1965-1980 (răspunsuri la întrebarea nr. 205, ,;Ce feluri de vin
cunoaşteţi?", din chestionarul Viticultura, publicat în volumul Chestionar
dialectal, Iaşi, 1969),din răspunsurileprimite de B. P. Hasdeu la întrebarea'nr.
60 ("Cari sînt pe acolo numirile feluritelorvinuri şi cele privitoare la culoarea
vinului, la gustul lui, la tăria etc.?"), din Chestionarullingvisticmandscris(482
de localităţi), din datele oferite Ie ALR (volumele tipărite şi. cele din arhiva
ALR 1 şi ALR II, dela Cluj-Napoca) şi NALR (Oltenia, ,Maramureş şi
materialelemanuscrisedin Banat, Crişana,Transilvania,Muntenia şi Dobrogea,
Moldova şi Bucovina)1. Acestor surse li se adaugă apoi o serie de dicţionare,
glosare şi monografii.dialectale,lucrăride lingvistică,etnografie,folclor, istorie
şi beletristică, tratate, lexicoane şi publicaţii de agricultură, iticultură,
ampelografieşienologie. Nu au fost făcute ancheteîn Basarabia,Transnistriaşi
nordul Bucovinei,dar, din acesteregiuni,au fost reţinutedatele oferite de: ALM
(III, II; lIlI, II, Chişinău, 1968-1973). Dicţionar dialeelal (I-V, Chişinău,
1985-.1986),Texte dialectale (III, II; IIIl, II; HIII, II, Chişinău, 1969-1987)
lucrări de viticulturăşi onologie.
.
Lucrarea ia in discuţie majoritatea termenilor simpli (proprii, mai rar
metaforici)şi sintagmelecate denumescvarietă.ţidevin, conStrucţiiînregistrate
1 Pentru'lis tuturorlocalitătilor,
veziIon Nuţă.mcţionarde termenil'iticoli,P
1,
Denumiri
pentrusoiuridestruguri,Iaşi,1989,p,LXI--CLXVllI.
.
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fie Că aVU1d.
o circulaţiem,fie
cu apariţii'izolate, (Aufost luate discuţie,
uneoQ,§i dţevan:w;ne,car:e,în unele lOO$lităţî,
au dQatsensul de.,vi:n.riu".)
Majoritatea denamirilor sînt sintagme, combinaţii de două cuvinte (în
cazuri.tl;U"etde
mai multi termeni),cu seIlSlexicaldeplin, care formeazăun grup
sintactic stabit,i sînt.aIlalizabiledin punct de vederegrama,ticalşi semantic.
Sintagma utilizează cuvinte de sine stătătoare, dintre care umIl de bază,
\lbstântiv invariabil, cu..rol de determinat(vin), sau numele unei varietăţi de
strugri (lllai . un adjectiv substantivizat),iar celălalt, determin1U1tul,
un
adjţXiţiy(un adJtiv propriu-zis, un derivat al acestuia, UDderivat de la
subsla!lf;şi.ypr)y,un
:,substivCf".J.ificăcuvîntul.ep.
Topica
acestor tipuri de· sintâgmeeste cea obişnuită'în limba română: detenrunatul
pteeedă determinantul.
După fiecare cuvînt sau sintagmă, în paranteze, a fost menţionată
răspr
ge<)rafi (:md.tnnful este.întî1Iritîn mai..mult deşe ltăţi
eujet:
s-a indit juetul; Cîndelse •.ăSeşte în .luţîn. cici judeţfale
aooleii)regiul s'-anOtâlprovinciaistorică:.Molda.Oltenia,·.Basarabia.etc. ;
cînd nu există·nj(ţÎo menţiune,avem de a facecuo răspîndiregenerală),iar în
noteledei !a:suDsolstDtooÎlsemnate,
..()rdine cronologică,îzvoareleCâreatestă
tenbenii isintagmelediscutate,
In limba română.,.det)umirile
•.cercetate au în vedere'cUloarea,calitatea,
ll
..de,'·prov:enienţăşi numde,' soillriloI'....
de struguric,din.care. sefl,lce ••vinul
reşnţXiţiv
..
1. ellumbi. după culoarea vinului
Termeni simpli (care, în cele mai multe cazuri, presupUllmăcar
existenţa deternunatuluivin): su» (şi nI. aibe 3), albicios4 (prahova: Buzău),
93;IM,371;HII,fli19f,33[,56f,119"i,128",
168f,181",204(,
234v,261",21W,
3,14v,
342",363",
381",401v,414v;HIII,lI", 87f,98",141",)93[,219",243r,261v,21W,
HIill,37'1,
65",
100v,
I08r,
lHl,424f,
129v,
1391",
143f,151",167f,HlIV,
193",
208",29 309v;
242v.200v,
3oe,47v,
36(1.
srr,9Sr,
38Sr,
399f,
408f,
462v,
472",486",496";
ar, 2e, 52v,83r,99",l04v 115r,138",152",("sefacedingordenpl
albcurat"),221f,246v,
268f,318c;HN,28",70",81v, 102v,158",
185v,234",256v,218v,287'1,
293v,319f,374v,
:3 ,207[,
, 38ţ)l',
39t.
401v,
415r,
•
458f,
482v;
1:WI.
24f,491",
S5f
63f,
sor,
93",325",
171r,334v,
182c,
220v,221";HfVII,2fJV,48v,
83r,120",131',148f, ,'244f,313v,
354v,369f,
405r,47,51",
5{)4f;
wvm1, e, 18",42f,96",108",119";
137v,142r,166f,187v,(.,ca
lacrima"),
20Zf,205r,213f,242v,255",273",282v,289r,
348",
15f,32f,
66v,
81",
89v,
91",
l08v,
141f,
152v,159v,
172f,
179r,11l4t,204v,
Y 305f;
250",
2:58v;
267r,
211f,
296F•
301f;
HIIX;4r,
17'1.35",
40","7or,
12]f,
361",.446",
472r,400';,
5Q9f.
HIX,445",
29v81v,
106v,
15[1,
U5r,
20S.f,.25QC,
31or,
353v,
366v,
383",395",399t,
419v,
464","
47(/,129",
534v,
5711,
581f;
H/X(Sf,2(/,
39r,
7?,c("cam
alb"),95v,130'".165",117v,246f,261",273\ 311r,32U,362v,401f,436f,486v,502v,Si&";
HIXII.
1'9",92f;114r,
132t,
136t,
, 259',
350C
(;,domol"',
402',("din
428",
456f,
475v,549f,
568v;HlXIII,
2v,
9",169v,202",
24r,35v,41", ,79f,
114v;125"',
134",148",
p<lanlă

LIMBAJUL POETIC

Cei care au ascultataceeaşiconferinţăîntr-o versiunemult mai scurtă, anul
trecut, la .Jllnimea':ştiu cel puţin despre ce este vorba; p'u este vorba despre
relaţiile sau aşa-numitele relaţii dintre limbaj şi poezie, ci despre problema
i d e n t j t ă \ i i între limbaj şi poezie, adică.dacă şi dacă da, ce
limbajul şi poezia sînt acelaşilucru, cel puţin în esenta lor. Ne putem apropia de:
.această problemă pe trei căi. Pe. de o. parte, prin identificarea•.fupcţiunilor
semnului lingvistic, pe de altă parte, prin discuţia - sau cel puţin prin cîteva
observatii - despre stilistica numită a devierilor, adică a unei.îptrehuinţăvi
improprii sau specifice a limbajului, şi, în sfîrşit,
filozpficăp.fopriu"
zisă, prin discutarea problemei (:senţei limbajlJ.luişi
prin
argumentelecare s-au adusin acest sens cu pzivire tocmai la
sau la
imposibilitateade a deosebilimbajulşi poezia.
i
începem·cu prima cale care este,întNln
cea mai
Psiholegul
german-austriac Karl Buhler a identificat trei funcţiuni
ale
semnului lingvistic. Semaul Iingvistic,zice Karl Buhler, este un s i m p tom
al verbiterului, adică în raport cu vorbitorulsau cu cel care produce semsad este
simptom;în raport cu ascultătorulSăUcu
Se.sn TIa 1
(pentru ascultător,pentru
este
s i m bol al lucrurilor.
le nurneşse
Buhler Ausdruck;adică
căci ea îl exprimă pe
vorbitor, chiar dacă semnul nu
dă exemplul
student de la Viena
unei pensiuni;
,,recitîndu-i"alfabetul
spunîndu-i: .Du
Alpha, du bist Beta,
bătrîna nu
pricepeanimic, nu ştia ce înseamnă,
studentul
mîniat şi
este

însă -

B'ubler- sem II 1 pentru destinatar şi este, în acest sens,
cere ceva
o anumităatitudine. Şi este s i m bol cu
lucru, are funcţiune de reprezentare,de Darstellung" reprezintă
Biihler consideră că funcţiunea fundamentală li semnului este
această !tU1c:ţî"lJlne
obiectivăcu
la lucruri, la realitateaextralingvistică,fie
ea
sau realitate imaginară sau o realitate numai mintală, numai
a. teoriei, termenii erau ceva mai buni, cel puţin pentru
Ausdruck şi
erau termenii întrebuinţaţide Buhler mai înainte de acest
opus magnum unde susţine .acea,stăteode, care este Sprachtheorie. Die
Darstellungsfunktionder Sprache, adică Teoria limbajului. Funcţiunea de
a limbajului; in faza pregătitoare a acestei teorii, Buhler
nu Ausdruck ("expresie'), ci Kundgabe, ceea ce înseamnă
'manifestare', astfel
semnul este o manifestarea vorbitoruhii,el ne spune
vorbitor,
bătrîn, dacă ebărbat sau:femeie, dacă este
neHnitit ş.a.m.d.,
pentruAppell, Buhler; intrebuinţa în"această
pe Ausli1sungcare înseamnă 'ceea ce este provocat în
Bnhler, eri aceastăteorie a semnuluisau cu acest model pe care'-ldă
despre Semn .:...cu semnul ta' rnijlocşicucele trei:relaţii, .crivotbitotu.l,..cu
destinatarillşi cu lucrul -'-vrea să reprezinteo definiţie a.lui Platon; conţinutăîn
Cratylos, asupra cuvîntului, unde se spune că anume cuvîntul este Un semn
pentru ca' cineva să spunăalteui va ceva despre lucruri. De' aceea Karl Buhler
numeşte' âreastă schemă Organon. Model· des ·Zeichens. adică ..modelulde
organon, modelul instrumentalak. semnului, în sensul lui Platon, pentru că
Platon întrcbuinţaacestcuvîntorganon"cu sensul-de ..JnstrumenLpentruom':
Se
vedeaimediat că, în schema.şi în desfăşurareaacestei scheme,la Karl
Buhler, dacă
această schemă cu definiţia lui Platon, lipseşte';eva,
··ioI;;n1iM
ceva,
eră vorba.de a..spune nu lucruri,··ci.aspune.ceva despre
luC;ruri.Şi
spune că acest ceVatrebuie pus.între semnul material şi
lucrurl, ceea ce,
spuş de mult, deja din filozofia scolastică
medievală;.s-a
sig,.,ifiC:(Jnt mediantihus conceptibus•..adică
mS.ăprin, cUB:jut0(tll,.noţilJnilor, adică al
Aceasta este prima modificareia schemei care este
modificarea propusă de psihologul vienez Friedrich
bună dreptate, că această funcţiupe de Darstellung
,,ţe:PI'\7n.taLfe·:,
1)"este coordonabilă..cu funcţiul)Hede manifestareşi de
A.4:slÎs.U'lg,
fi.il)dcăfun.cliuneae rerezel1tare o' are semnul şi ca sClIill
cînd funsţiunile.dvmanifestareşi apel sînt funcţiuni ale
mtre!:n.linţltîntr-un act lingvistic concret,
în realitate, sînt

DENUMIRI
PENTRU
VARIETĂŢI
DEVIN
(Transilvania), roşietic4S (Muntenia), roşior46 (= vin roşu), roz. roziu;
rubiniu47, singeriu, stngeros.. trandafiriu, verziu, verzui, vişiniu (Botoşani,
Suceava),vtndt(Vaslui,Vrancea).
1.2. Sintagme in care. primul termen reprezintă culoarea vinului, iar
determinantul,..atribut adjectival sau substantival prepoziţional, stabileşte
calitatea acestuia: alb dulce, albtn comind48(Dolj), auriu dulce (Basarabia),
galben aromat (Vrancea),galben parfumat (Iaşi, Bacău),negru gros (Botoşani),
negru în cominăî" (Dolj), pelin amar (Moldova),profir deschisso (Brăila),
profiriu dulce (Iaşi),.purpuriu dulcesr (Basarabia), roş deschisS2 (Ialomiţa,
Olt), roş închisS3(Ialomiţa,Olt), roşu negru 54(Brăila).
1.3. Sintagme formate-din termenul de bază, care defineşte culoarea,
dintr...un determinant,atribut adjectival sausubstantival prepoziţional,numele
varietăţii de struguri din care se face vinul: alb busuiocS' (Galaţi), alb de
36F, 446v;HIX,29v,31<1,399f,581f;HIXI,
19JV.401f,486";HlXII,92f,169'1',35<1,
549i;
H/XIII,24c,41v,79[1125v,
134v,14şv("pelin,dinpoamăneagră"),lnv (..pelin,dinpoamă
neagră"),
289V,
414v,436v,468'1',
495v;HlXIV,
17'1',
29c,65f,84f,103r,159v,173f•18<1,301f,
348v,374r,463r,417'1';
HIXV,
3'1'("pelin"),
9V("riegru"),S<1,
66f,80'1',
89f,98c(;,negru"),
143'1',
214'1',442'1',
306r,.(,,negru'},
316V,
328v(,,negru"),
342c,368v,389v,
391f,399",507";H!XVI,
79v,95v,131r,142v,146f,150v,159r,195f("dinceinegri"),207v,2:;W,258",309'1',
32C)f,
395r,402r,4251';
HlXVII,
48f,61v;H/XVm,302f;CADE.
42LM,93;HIf,5<1,128'1',234'1',
3W; HlfI,261",281f,2Sgr;(,,negru");
HlIII,37",116r,
167\ 193v,486'1',
496";HlIV,246v;HJVI,15\/3r, 182r,207r,220v;HlVII,222v;IWIIIţ,
18'1',
42r,42",119v,137v,142f,166f,202r,213c,282v,348",354'1';
IWIIIt; 15c,89",97'<,141,
159v,HIX,.81v,
179[,192",
204v,
234'1',
24Ov,
25or,
258",
267c,
277f
<,,negru"),
301.;HlIX,t, 40",
so,
509c;
106'1',
129v,
iso,
185c,
205c,
2591",
353",
366",
383v,395",406v,.'19v,
445'1',
464'1',47(/,
534v,571f;HJXI,5c,26f,3gr,73r,95'1',por, 165'1',
Wif, 267",.27:3'1',
3Ur, 326r,
362'1',
502v,516f;
HIXII,19'1',
114c,132f,136c,202'1',
237r,259f,402c,428'1',
45'6f,475'1',
568v;
H/XIII,2v,35v,51r,114v,197'1',
206'1',
216v,247",269f,308'1',
324'1',
335[,345r,361r,372[,
424c,480'1';
HlXIV,244c,34or'352v,358'1',
396f,444'1'
("casîngelede iepure");HIXV,110'1',
231f,263'1',
274'1',
298v,335v
("negru"),
407'1',
423v,450",472c,502'1';
WXVI,41",103",1721',
216v,237f,247c,28or,287r,328f("dinpoamăneagră"),
338f,412r,444f;HJXVIII,
4f,260v;
SCRIBAN,D.
43IM,371;COSTINESCU;
HII,363";HlIII,408f;HlIV,221r;HN, 70v,81",89[,102\1,
121",165c,234",256v,287v,296v,319f,351'1',
429f,458f,472f;HlIX,30Sf;HIXVI.304v;
HlXVII,
226f,254r,306f,437";HlXVIII,
40'1',
70'1',
102v,242f,283f;UV,26.
44HlXVIII,
4f,242r("pecareîl mainumesc
şîler"),
45HlIX,23OC.
46SCRIBAN,
D.
47PL,216;DLR.
48HN,121".
49HIXVI,
38<1.
50HIf,128v.
51NEAMŢU,
T.,156.
52avn, 148c;HlXII,226f•
53Ibidem.
54HII,414'1'.
55H/XIII,228f.
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Bacău),âlb de g,f)rdart(Buzău),alb.de pU1vaie(Moldova), alb de
(Arge,),.alb
(Buzău),• alb şiled7 (Transilvania), alb
tănw's, auriu
crîmpoşie
galben de busuioacă.(Vâ..ţlui),galben.de
beroece! (Oltenia), galben de. grasă (Iaşi), galben de tămfioasd (Muntenia),
burgundă ('I'ransilvallia),negru de crăcană (Galaţi),negruide.fetească
negru de gordan (Prahova),roşu-debordo (Transilvania),roşu de
(Olt, .:y'îlce4il.),
traminer (Transilvania), roz de coamă
1.4. Sintagmev.formatedin două substantive, legate între ele printr-o
în care primul denumeşte culoarea vinului, iar cel de al doilea,
detenninantuJ.. substantiv propriu, are funcţia ·.·.·de
.',.:atribut .substantival
pre;pQ:uţIomal
şi arată locul de origine al acestuia:alb de Bucium(Iaşi, Vaslui),
Bulboca59 (Basarabia), alb de Cetatea Albă 60 (Basarabia); alb de
61(Basarabia),alb de Cotnari62, alb de Drăgăşani63 (Vrancea),alb de
64 (Vaslui),âlbde lalof;iti65(Basarabia), albe U1pUfna66(Basarabia),
MlJderat(Banat),alb (;Nic;ulifel (Dobrogea)'(l'b de Odcbeşţi.67(Galaţi,
f,'%.I:\..Cv"'lj,
alb de Onifc(1Jlig(Basarabia),albde Orhei69 (Basarabia),alb de
(Basarabia),alb de Ptncota (Arad),alb de Sîmbureşti(Olt),alb de
;;OI70(:a
7î (Basarabia),alb de Suruceni72(Ba!>bia). alb de T'eremia (Timiş),
auriu de Cotnari (IW?i),auriu de Mediaş .(Transilvania),auriu dedobeşti
(Vrancea), negru de. CăUfeni(Basarabia),negru de C'irjoaia (Iaşi), negru<Je
laloveni73 (Basarabia),negru de Miniş (Banat), negru de Odobeşti (Vrancea,
Galaţi), negru de 'Panciu .(Gălaţi, Vrancea), negru de 'Purcar{J4 (Basarabia);
negru
Urecheşti (Bacău, Neamţ), negru de Uricani (Moldova),purpu,-iudf!
56
57u (\,"'I.HH ("gustulvinuluiseaseamănă
cufloareastrugurelui"),
511
59'-'..,,".'.4',
..,
60Ibidem,
61'.H7:A
"''''T'1
CAR'I'FA,
36.
62'L,,'l'-,un,
63 45.
64C/..RTEA,
22.
65
23.
66Ibidem,
22.
67.Ibidem.
68NEAMTU,
T., 105.
69CARTEA,
22.
70Ibidem,
29.
n Ibidem,
22.
'n NEAMTU,
T., 105;CARTEA,
23.
73NEAMfU,
T.,105.
74NEP.MTU,
T., 185;CARTEA,
66.

PurcarP5 (Basarabia); roşu de Căuşeni,'(Ba.sarabia),
(Basatabia),<roşlldeComrat77, roşu deCoteşti (Vrancea),roşu.
(Basarabia), roşu de Golu Drincei (Vrancea),roşu de Lipovu
Mîniş79 (Banat), roşu de Nicoreşti 80'(Galati), roşu de Oreviţa
Muntenia), roşu de Purcar(iH (Basarabia), roşu de Recaş (Banat),
de
Sîmbureşti82 (Olt), roşu de Şegarcea,"(Oltenia), rubiniu"de laşi (Moldova),
rubiniu de pe Coasta Lupii83(Vrancea).
1.4.1. Sintagmeîn care prinnfl termen denumeşteculoarea vinului, cel
de
de al doilea, atribut adjectival.resteidentic ca formă cu derivatul
locuri, dar provine direct de la.numele propriu: alb ardelenesc (Transilvâniat,
alb basarabean (Basarabia), alb dobrogean (Dobrogea), alb moldovenesc84
(Moldova),alb muntenesc(Muntenia),alb vrîncean (Vrancea),negru bănătean
(Banat), negru codrean (Basarabia), negru moldovenesc (Moldova), negru
oltenesc (Oltenia), negru transilvan (Transilvania), roşu
(Moldova),roşu oltenesc(Oltenia).
1.5. Sintagme formate din substantivul vin + un determinant "<1""",-,1,,,,<>1
care precizeazăculoarea:vin alb 85(si: vinuri albe 86,vinuri cu culoare
vin albicios (Buzău), vin albui (Oltenia), vin alburiu' (şi vinuri
Dobrogea, Ialomiţa); vinaurel1l9(Iaşi),
auriu, vin ca aurul 90 (Hunedoara),
vin bălan 91 (Tulcea, Brăila; şi balan 92, Botoşani), vin bălan
, vin
75CARTEA,
67.
76Ibidem,24.
77Ibidem,
67.
78Ibidem.
79BVr,&4,180;BACHUS,
148.
80TIP,45.
8lNEAMTV,
T.,185;CARTEA,
66.
82BACHUS,
121.
83TIP,37.
84CARTEA,
24.
85îNV.VIN.,51;DRĂGHICI,
R.,29'J;FlY1,
6;IC, 196;PM,64;BA,598,>599;
LM,93;
DD,222;NOTICE,
73;IM,371;IP,253,254;COSTIWtSCU;
LMs.;EV,29;AT,132;JO,
HlIII,387Y;HlIV,issv, 226f;HNII, 501f:.HJVUI1,
144f;HlIX,124f("samatoc");
uoon,
101f;HIXV,461f;I-l/XVI,
12f;GeR,II, 42,44;DDRI';RCM.483;BARCIANU;
ŞEZ., 65;
MI,77;ŞV;FIe, 80;BIANU,
D.S.,795;ISD,XII,148(an.1803);PI,224;PE,23,64;DA,94;
DR,IV,841;fiME,V, 107,844;SFI.,340;1>(";
SCRlBAN,
D.;CF,25,400;LT'R2;
.HUŞI,
102;
00, lOidÎNV.
ALRVIN,
II,4154,
DLR;VIII,
583;CO'I}::,
4, 6:,
r, V, 65;BVT,
_ 156,
74;6151;
FM,30;IC,
196;BA,
604;orv,2,
399;
BREZ.,
87H/I,&41'.
88HEM,1,764;DDRF;
DLR,VIII,583.
89HEM,II, 2133.
90HlXVlII,
3021'.
91H/II,25F.
92ALRII,6151.
93ALRII,6151n23.
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deschis9.4(Galaţi),vin gall;Jen9S,vin gălbiu (D\Qlj),vin git/bui (Moldova),vinde
culoare galbim'J96 (QlteIlia), vin ghiitrgh,iuUu(şi:. vincghergheliu,,vinuri
giurghilii7, yinuri ghiurghiulii98; Dobrogea), vin închis99 (la '. culoare;
Moldova), vin marmanziu100 (şi: vin marmagiu101, vin marmaziu102, vin
mărmlJzel103, vin •.mermeziu104; uneori,..;determinantul este un atribut
substantivalpr&poziţional,plecîndu-sede.la ideea, insuficientde intemeiată,<;ă
acesta ar reprezenta denumirea unei varietăţi de struguri,sau chiar un nume
topic: vin tIe marmangel10S,vin de marmazău106,vin deăI marmaziu107,vin de
la Marmazău.108),vin negru 109 (şi vinuri negre 10), vin naramziu (şi
naranvin lll; Bacău), vin paler1l2 (de culoare galbenă; şi palir1l3; Dolj, Olt),
vin piersiciu 114 (şi: vin piersăciu H5, vinuri piersăcii 116; Oltenia), vin
portocaliu 117 (Olt), vin profir 118 (şi: vin profin 119, vin prohir 120, vinuri
procire 121, vinuri profire 122, vinuri prohire 123), vin profiriu 124, vin
94HlIII,385r.
95ALRII,6151.
96HlXVI,3v.
97HlIII,448v.
98H/XIV,
41&:.
99HlIII,385f•
lOOECQNOMIA,
147;ÎNV.
VIN.,14;ŞIO,1,84;1.CR.,m, 298;CGr.,I,134;DLR.
101PCf,39;DLR.
.'.
..
102CORCEA,
R, 83;PO,LXXIX;
DIt,IV,1077;SCL,1979,OI.4, 371;DLR.
103PBP,57,nota92.
104SEVASTOS,
N.,300;DLR.
105V,92.
106BB,50;DR,IV.1077;BÎRLEA,
LPM,489.
107MAT.FOLK.,
205,1074;DLR.
108PO,106122.
109IM,371;509;EV,29;RCM,483;HlIJI,387v;H/IV,158v,226r;HlVII,507r;HlIX,
lUT; HlXIV,43.5v;HlXVIII,70v; TPP, sn, DDRF;PI, 224; DA (vezi alb); DU;
CARAGIALE.
O.,238;FME,V, 844;SCRIB
AN,D.;00, 109;ALRII, 6152;ALR,s. n.,1.h.
240;ALRM,s, n.,1,h, 161;DLR.
110JO,53;HIII,58r;HlIII,324v;HNII,tv, 257c;H1XIV,
416f;BREZ-,
V.,65.
111HlXIII,197".
112liN, l02v("galben"),
380v,
113HIIX,114c("bun").
114HIXI,401c;DLR.
1I5liN, 81v,234v.
116HIV,97";HEM,1,764;DDRF;
lDLR
117HIVTII
,137v;DLR./'
1111
lIlli, 87v; Pl, 224;SCRIB
AN.De;CADE;IORGA,
P. A.,I, 156;00, 109,199;
DEX;ALRn, 4153/605;
AI,R,s, n.,1,h, 240;DLR
U9
s,n.,1,h. 240.
120Per., 17,
121HNIII , 135r,
122HIllI.!48V;HJVII,
75v•257f,26gv,
123JO,53.
124Per., 17;CADE;SFl.,340;ALR,s,n.,h.240;DEX;DLR.
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lucrul este cpnsideat c. activ. Prin
"frige': liJcn,q.,,arde'; Se înţelege că şi
ne gîndim
mîna pe radiator şi.şpunm că radiatorule rovente;
IiY.gîndim acest semn, numai cînd
fierbinte,
fiindcă fierbe. Există apoi
Hjelmslev
că un semn din limba daneză,
conotatie, şi aIlume "danez" aminteşte
tot
aparţine. Noi vom spunecă.nu e adevărat,U"A"","semnul
daneză nu aminteste.
, . de danez. însă e
se1nncare \inec ul! sistem şi care e într.etluintlitt
acestMisiŞtcţfhadicăun.semn; de exemplu,
nu e tamihar
familiar nu evocă acest mediu în familie. Un semn din limbajul marmanlor
evocă ...
mediu1.marinarilor în limbajul marinarilor.
mediul· familiar şi eyocă limbajul marinarilor şi mediul
întrebuinţărllÎIlafaraşiştemului10r1şi atunci au aceastăconoţJie SIJe(;UiLa,
iz parti.cular,Gheişq şi samuraiul.n-au..nici un fel de iz japonez
ne. amintesc, evoc.ăJaponia şi mediuljaponez dacă le în1'l:"el)Uinţhn
limpiijaponeze, d,i .\lJ).de
nu nlş.iau.numai.valoarea101:'.
obiectivă.ci i valoarea
rezultădin faptu.lţă!.aşasp1Jnja.poJ).elii,.clJaşa
se zice în japoneză.
Apoi, vorboamde legături cusenmt) întrbuinţ:de deja
despre raportul care a.fost.numit mai tît:ziu, după ce fusese,deZV1C;U,i:\;tă
această teoriei raportuli n t e r-t e.x tu :11.
1 sau de i n-t.e r tti Xt
Spuneam, vorbind despre acest raport care..încă .nu se numea
spuneam că
dacă, de exemplu, în limba română spunem "intr-un loc (ifI11aşÎ.de al
nume nil vreausă-miamintese '', aceastaînseamnănamai ceea ce,spun acuma
limba română.Dac:ă>Spun:ellugat.nud.e la Manoha, ci ellugar<deMadrid, el
lUgarde Iaşi,ell ugar de Bucureşti, ellugar de Mbscu,de quiel hombre no
quierracordarle,pentrueCare spaniolmai mult saUmai puţin cult, aCf:ast.a
o aluziela un text binecunoscut,la mce:putulromanuluiDan Quijote care începe
t?C111ai
aşa: .tl'JgatdelaManCha de.qtti elh()mbre()quir racordarle,
mucho timpo': Deci voCăşi atst txt şi ce. se.•spneînacest text.
modificămexpresia, fie în limba română:Acestexamentluse va
nicîodată, aceas,ta are valoarea de refuz de a face un examen.
Quest'esalne non sara jart!he ogg{ nemai, aceasta'Înseânmă
fmnan,
pentru foarte mulţi vorbiton aihalieneicaretunosc
acest
extraordinarulromalromesi
sposi,>şio alue la () formulă celebră
roman: "Questo matp.JllRpio
non sara fare ne of;gi nemai".
evoc.area alt ui text chiar·:cînd
modificăm textul.
',' ......,
.,.,
... '.'totusi cu intenţia
anumite cOI)'strucţii
înfaport cu acest text
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într-o poezie a.lui Rilke,.Rerbsttag,,zi de toemnă';'se spune aşa: .Der
jetzt ke;i.n
•.l-Iallsht baut sich Keines mehr"("cine acum nu are casă, nu-şi mai
construite una'}.Şi eu intr-o zi, într-un grup de prieteni,intrebamdacă cineva
are o maşină ca mă.ducă undevaşi mi s-a spus că nu; euatuncea am zis: Der
.Jetz.tkein Auto hat (cine acum nu are maşină),şi imediat doi sau
cel puţin,
au contiollat:kauft sich keinesmehr (nu-şimai cumpărăuna), adică au înţeles şi
aluzia
si au- modificat
că vorbeamfăcîndaluzie la acest text.
... .,.-. - -_o, si textul, au inteles
l
Apoi, sem.nule în raport direct cu o reprezentaredirectă a lucrurilor; de
exemplu, dacă lucrurile sînt sonore - prin sunet, dacă sînt lucruri care se văd,
atunci prin grafie; avem tot felul de grafii speciale ca să arătăm că vorbim
despre aceste luctut1, indicind lucrurile prin litere, sau prin raportul aşa-zis
sÎnestezicintre simturi, prin sunet şi lucrurilecare ţin de auz, sau care ţin de văz,
sau care ţin de pipăit ş.a.m.d.; deci un u, de exemplu, ne poate evoca ceva
intunecos,i nepoate evoca ceva luminos,ceva ascuţit, ş.a.m.d.Mallarmecredea
gtite cuvintelefrancezeJOCi'"
"zi" şi nuit ,,noapte';fiinddi spunea că ar trebui
ca "ziua··săse numească nuit, să fie ceva luminos şi ascuţit, şi ,,noaptea."să se
'numea.scăjour; adică ceva întunecos, ceva care evecă-tocmelmtunerieul,Fără
îndbiâlă că nu avea dreptate din punctul de vedere al limbii franceze,.fiindcă
jour înseamnă "zi<+finuputem scăpa de acest faprdetradiţie istorică,iar nuit
înseamnă ,,noapte.':Insă,.îarămdoială că aceste sunete evocăfapte diferite, deci
avem pe de oparte semnificaţia "zi" şi pe de altă parte, ,,noapte': această
evocarea ceva întunecos,obscur/si a ceva luminos,ascuţit s.a.m.d,
în sfirşit,
avem relatii
Karl Vossler,
,
" 'cu cunoasterea luclCUriior.
.
binecunoscutullingvist german,spunea că, de exemplu,cuvîntul Pferd"cal"nu
inseamnăacelaşilucru pentru ofiţerulde cavalerie,pemtlCUcine
se duce la-cursele
de cai şi joacă la.curselede cai, p.entruagricultolCUl.care
munqeşte,.ru;ă.cucalul,
şi pentru copilul din Viena care poate vede calul numai la grădina zQ()logic,
pentru.cue call.lle UJlanÎmaltQtatît de exotic ca şi elefantul, Se înţelege că nu
are.dreptate dit evorba ...deceea.ce mseamnă cuvmtul, fiindcă, pentru a putea
$pijne acest.lucru, trebuie să înţelegem că totuşi Pferdlnseamnă .,cal"pentru
ţ.ţi;în.să. e Y9rpa9l'llse
prezintă calul pentru fieqrre,.adică după experienţa
pe care 9 avem Cuac(;(st.e
fa.pte,in acest caz cu.calul, şi decicace este raportul
.efeeti» cu obiectulînsuşi.
,
Şi, sÎllliţ,..s,puneaql,există raportul cu fapte culturale. de exemplu cu
t91ogia., Npi putem jtreb;ui.nţa,filră îpdoială,.nUtnelede, zei şi. putem vorbi
4espremitul EuroJ:lci-:şiel nll mai conteneşte,.aceslmit al Europei -,şi al lui
p.jtyr •..ş,,n.d .. Însă. pentru Imi aceste ..fapte sînt exterioare, sînt străine. de
cul!l..lfa
că, pentl:U
este
cineva.
" lloaştdi
: ,. imediată,pentrn
.,.".-- '."."-"" --',,',',,'
' .-.,", noi,
- - Strîmba-Lemn.e
"'- -,
" ,,'.
,.,'" si
Sfannă-Pi4tra, şi Mama păduriiş,a.m,d .. Pntrurecisau
pentl:Uun roman,
!lCcstecuvinte evocau Îll mod imediat toată sfe.ra culturală mrtologică; se
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înţelegeau,într-adevăr,numele de zei ca vietăţi şi, dacă era vorba de alţi zeişorî
mai mărunţi, care trăiau într-un copac, într-o 'plantă ş.a.m.d:, se înţelegea
planta ca plantă însufleţită.tca plantă care e înace1aşi timp zeu şi plafită;;sau
muntele, rîul şi mintea ş.a.m.d.
Mai sînt şi alte relaţii; vedem că sînt foarte multe relaţfiale sernnuluicare
sînt toate relaţii reale. Unde punem aceste relaţii în 'schemaltii Karl DUhlei?
Fără îndoială în jurul reprezentării. Am întrebuinţatde mai.mUlt. ori cuvîntul
evocare şi' putem să spunem că în jurul reprezentării există un mănunchi de
funcţiuni de. evocare, .avem de-a face - după o formulă întrebuinţată de un
filosof american,MarshallOliver - cu acea bogată art1iguitate a cuvîntuluicare
poate denota cu precizie ceva, fără a renunţa în acelşi timp şi la alte denotări.
Adică avem Q.denotare şi, în acelaşi tmP, ni seatnintec altele.. Altfel spus,
avem aceastăp;osibilitatede evocare."
-.
<ii
Deci, dacă ne gîndim hine, cum se prezintă atunci aceste funcţilJnl?
Vedeţi, sînt funcţiuni•..PGl11lan9nte
ale semnului;. dacă .aceste '.relafîi . sînt
permanente. Unde se.rezintăe1e? Se prezintă, cînd sînt actualizate, într-un
te x t . Prin faptul că cineva se numeşte Felix e pus în raport cu fericirea. prin
faptul că cineva se numeşte Leontee pus în raport cu leul, pentru cei ce ştiu ce
înseamnă aceste cuvinte în mod etimologic. Deci, aceste lucruri, care ţin de
relaţii permanente,trebuiec:actualizafe.Şiune se actualizează?Sactualizează
în 1i m ba jl.·p o e t i cin sns larg,adică în literatură;Dacă:ne gîndim şi
mai bine, zjcem că, 'în acest»caz, dacă relaţiile sînt . permanente,atunci
actualizarea nu este un act pozitiv, este un' act .negativ.est o negare a
lUcrului,.catese întîrÎlplăîri vorbirea de too.tezilele (care este debctualizarea,
unde mine gîndim la faptul că existăa.ceste relaţii). Şi :atunci;spunem:
actualizareaeste întealitafe o.negâreafuncţiuhilot'pe care sen:urulleare şi care
sînt puse Îftlrc·paranteze·în litnbajulpractic de toate zilele. sau·în liillbajul
ştiil1ţific:l\ceaSta"neduce la concluziaxcă>limbajul
poetic nu poate fi o deviere
faţă de limhaj.purşisimplu sau/fată .de.limbajul de.toate..zilele, ci dimpoţrivă,
limbajul·poetic, in care.se .aţtuţţ]jzează.ceea ce ţille 4eja de' semn, este.liWhajl.d
cu toate .funcţiunile...lui, adică este plenitudineafuncţionaă.3o·liwbajului, şi că,
dimpotrivă,.limbajuLdetoate zilele şi limbaju1ş.tiinţificsÎntgevjeri, fiindcăsînt
rezultatulunsi drilsti<;cfcgu<;erifuncţignalea lim}:laju1ui
.caaţare..Ît}limbajulca
atare, chauve-sourisse.pl"ezintăcaun "şgarpcecl),pl' şj cînd \nu ll()intpse
acest lucru, cînd spunem "este <;estaniwal carţ:ps.tpşQareceşicarese numeşte
pipistrello în alte limbi ş;a.m.d.'; atunci am I'Us, am. pus.Jntre Parţeze
această funcţiune, această imagine care segăseşt)/eja
în semn, deci am
dezactualizat semnul, l-am redus din punct devederG .functional. Se vede,
aşadar, cumsp.uneam,că nu liajulpoetic este"devîe sau o formă specială
sau o funcţiunespecială a limbajului,ci, dimpotrivă,limbajul poetic este limbaj
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2.3. Sintagme forăiate dintrun termen de ba.1.Ăşiurideterffiinant,atribut

subliţival.prtlJ)?ziţi?h .'caretă
lopl.ll•.
de •provenifnW.:art11.(Jf
de Cotnari
(I3otqşanl, Iaşi), ..armQ§.de §tef@efti .(Botoşani), pelin ••de...Drăgă.şani184
(Oltenia),pelin deHuşi. (Vlui), rav(lc.dl}Meneş185,ravacde R:ust186.timpurie
de IQ§iU7, timpurie de Mqharaâ 188 (Basarabia), voievodal de Cotnari
(Cotnari-Iaşi).
2.4. Sintagme în care termeriulgeneric vinestc. urmat de-nn atribut
adjectival sau substantival prepoziţional,câre arată, in. general, calitatea: vin
alcoolizat18jvin altoi, vin altoit,yin amar 10 (:=vin pelin; şi villUriamare191),
vinamd'rfrţţ:1r(=vinpelin), vin amărui 1?3(= pelin,pelinaş),vinamestecat194
(Dobrogea),vin a171Ul.f
195(Bbtoşani•.Iaşi), vittula1'1nQ§ului196"
(Botoşani), vin
aromat (şi vinuri aromate 197),vin aromatiC198,>vinaromatizat (şi vinuri
aromatizateJ99),vinartiJicial2OO,
..vin ilSpru201
,vinastrigent202, ..•.•
vincare (te)
mi0anne 203,vin bărbat.204(Deşti--Vaslui), vin bătrîn 205(==vechi), vin
b8.ut006· (Bl'ăi1a.),
vin bl}ţiv207(..ce ?u ty imbată, bunpntru eţii'" Bacău,
Neatl1ţ),vinbltnd208"i bUl1:209(şi:
vinuri bune2.10,vinaţebune2U), vin care se
184DU.
185"Tribuna",
1889,1Î1'.121,
p.483.
186Ibidem.
187BACHUS,
37.
188NEAMŢU,
T., 105.
189BVf,74.
1?QOR.EC.,158;LMs.;HlIll,108f;HN,278v;HNI, 491("cindse punepelin");
HNII11'
142r,187"495v;
("amardetare");
HIX,185f;
HIXI,
273v,
326r;HlXII,
549';
34Sr
("careeste.peIin"),
HIXV,89r("pelin"),
328v,
335v
("pelin");
HIXVI,
79v,WXJII,
258v;FME,
V;844
191HJXV,306r
("pelin").
192HNIII2•
192v;HIX,205f
("vin-pelin");
HlXIV,
435v;H/XV,
143v.
193HlXIV,2If ("pelinaŞ").
194HIlI,289'("trandafiriu");
HIXV,
306',328v,335v("profir,
ghiurghiuliu").
195HIlII.223rţ
HEM,II,1682;DA.
196PPR,54("fiindcă
estegrasaadusădevreunanna,al luiŞtefancelMare").
197NICA,L.VAM.,
269;LTR;BVf,162.
19!1tNv.VIN,
57;HNIII1,18";BIANU,
D.S.
199BVf, 171.
200FME,V,844(înLMs.,vin·artefectu).
201LMs.;HIlII,108f;HNI,49';HNII,26v;HNiII2,258v,217f;Hi'X,15OC,
185f;HIXI,
436r;HlXII,226r;HlXIV,
39(f;FME,V,844;ALRs.n.,1,h. 2421537.
202HIlI,58v("cumărat");
HIXI,32(f("ciumărat").
203HlXIV,173r.
204HIXVI,
14(f("tare").
205OR.EC.,163;HNI,93v;HIXV,
328v,33SV•
206HIl,342V,
414V•
207HIX,259t("sauslab"),
534v.
208FM,26.
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Şi noi tradacern:.,Oh,Amurg, Crepuscul,tu readueidin nou tot ceea ce a
împrăştiat-strălucitoareaAuroră,readuci oaia, readucicepra, readuci tlliUUeipe
fiu ... ': Şi este bine, fiindcă în teatru şi pentru Sapbo, Crepusculul sau
Amurgul şi Aurohlnu sînt fenomenemeteorologicesau părţi ale zilei,.sînt zei,
deci sînt fiinţe cu voinţă, şi ceea.ce fac, fac intenţionat;şi se luptă a.ceşti.zeib:\tre
ei. Şi deci, toată impresia acestui fragment,în loc să o iJllpresiede linite
acuma s-a întors oaia. s-a'întors capra, s-aînt()rs fiul , ..e () impresie 4e adî:ncă
melancolie,fiindcă ştim prea bine că acuma învins amurgul.....a adus capra. a
adus oaia, a adus pe băiat mamei- î:nsă,că mîine dimineaţăva învinge din nou
cealaltă zeitate, Aurora, şi ca din nou va duce departe oaia, va.duce departe
capra, va duce departe de mamă pe băiat, şi că acest ritm nu se va termina.
niciodată, că în fiecare zi va învinge dimineaţaAurora.şi seara Amurgul,şică
noi, cu oile si
si
, cu..cap'
.,rele vom fi dusi încolo
,,'ţşi pe urmă îndărăt,Îlicolo
"'
, Îlicoace.
Să mai dăm încă un exemplu,unde tocmai posibilităţileÎliseia.le limbii
greceşti ne arată, ne sugereazăceva, prin modul cum smt ordonâte:fatele.Tot
de la Sappho,un alt fragment,de altfel celebru.în care se zice aşa:
AeouKE
}ievCtcrEA<xVV<X
KQ,1.
nÂn't(xo'jJkcr<xcre
v6,
$cXp<X
o' EPXE't'
cJ)p<x'
f:ţ!J)oe !i0v<x
K<X'tEOOOY
,,A cobOIJ"t
.1ţlPIlşi Găinuşa. Este.miezul nopţii; trece timpul şi eu sta11C1
singură': Biata Sappho aşteaptă pînă la miezul nopţiişis.tă singţlr'el
impresionează,din punct de vedere.ţlmlJ.Il,
mai mult sau mai..puţin.. Îns dacă
ştim.greceşte.şi dacă vedeJll.caresînt Pt:ocedye.J,epe
.ce le întreuintează,atun
ajungem mult .rnaÎ.departe..Anume, Sappbo întrebuinţează..pe oparte aeţe
J..l.evşioe, prin care ordoneazăIucrurile;J..l.eyşioee tra,dl.lC
prin "pe de Q parţe:':
"pe de alta'ş.adică tot ceea .c.eeste organiza;sub..v ţine de o. categorie, ce e
organizatsub oe ţine de altă categorie.Şi, atuncillveml.lflllătoa,rell
situaţie:ce
ce e organizatsuhJ..l.ev:
oeOUjCECt
O'EMlVYq,.·,,a
.a,PI.lIl.lfUl",
!Ca.tUÂnţa.Qp(",
"si
Găinusa""
-:':11" ....
','.... ,
adică ceea ce se întîmplăîn cer; şi ceea ce este suboe:
J..l.€.O'<xt
v\)!C't " [el miezulnopţii"
1t<Xp'
epXE't'o'Sp<x
"trecetimpul"
·:yO)·
J..l.ov<x
Ka.'tEUOm
.,eustu.singură".
Adică: emiezul nopţii, trece timpul şi eu stau aici singură.Deci, se organiază,
pe de o parte, ce se întîmplăîn cer, pe de altă parte, ce .seîntîmplă pe.pălIlînt.Pe
pămînt seîntîmplărtumai aCeasta:emiezul noptii şiSappho este singpră. Dec,
de fa.pt,·:niSepare că aceastăidimertsi
uneia.singurătăţii,·poetic.:;,
testeo diQlensiurie
cosmică care se măsoară prin mişcărileîn ceTale lunii şi .ale voinţei. Însă mai
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este încă ceva, tot raickun procedeu care este posibil în greacă e despărţirea
prefixuluide verb.:prefixulntxp<lse desparte.deverbul11l(n .,atre<;::e"
Sappho scrien.a'pxg'tlXl; şi cd spuneaşa, despărţindprefixul, atunci
l,lCest
.•prefix.are vtl:lQ.a.rea
lui'ie<::ace înseamn .1ttxp<l,
ş .1tapâ
.,pe
lîngă' deci timpu .nutrece pur .8i
simplu,
ci
trece
.(ţid,.
pe
lîngă
mine,
mege
,
'.
-,.. .-,'.
.. .-i :, Pe
lîn.gă.mine,curge·pe Ungă,mine acest tmp;
Sappho a. fost atîta timp
Singură si
, a asteptat
.,:. .. atît,cît
.. -'o .aeum
........:tre<;::erea
_. 0'_..:,,:.. timpului
._ .. a'.,devenit
_.
_. ., concretă si
timpul curge ca un nu pe.lîngă C(!..
AcC(!.sta
este o singurăţatclll;ultmai profundă
de<;::ît
cea C(!.fe
se poate spune prin.,sîntsingură aici.
. .Maidăm încă un exempl\lcaţe e ;.;clevanttocmai prin cunoaşterea.în
dlre<;::ţia
lucrurilor,c\intragediaPerşii. Eschi],care scrie totdeaunacu o mulţime
de roeta9re,Ja un morocntdat se prezintăcu cîţeva rînduri.fărănici o metaforă,
Acesterî)1du.rirrezilltă cînte.culgrecilorpe micile corăbiigreceşti,în golful de
.Salaroin1;.Îll.(!.i.nte
de. bătălia de.la Salamina cu marea flotă persană, Acest
ÎlJt.ef9aţţejIU.pJu, sp.un<::
numai.atît:
..."'0 nlX EÂ,Â,1tV(t}",
t1e
eÂ8uSEpOu-re
'lt1X-rpî.S:.·€;4uSepov'te
se
ndiO, yuvalk,9.erov 'te ncx'tpQx:ov
Ml1
STjKllS
'te 1tj)O'y6vrov'
vU"..
nâV'tIDv
CJ.yIDV.
dică: ,înainte, fii sau copii ai grecilor!Eliberaţi patria, eliberaţi femeile
i'·CoPiii,liberaţi. templele"noastre şi eliberaţi mormintelestrămoşilor. Pentru
ş.ceste.lururi luptăm".
De ce impreSioneazăatît de mult aceste versuri? Din mai multe motive.
Mâîîntîi, fiindcă se găsesc între texte pline de metafore.Aici totul este redus la
enfîalşineînttebăm de ce,câreeste procedetil?înal doilea.rînd, fiindcă ştim
cind .s-a produs âcesfCÎnfecsl<în
asa-zicînd
, . ce situaţie.. adică cunoastem
"
contextulculturalal acestuicîntec care devine,atunci;un fel de intertext, se află
lll.)ace'sttext şj>serapOfteazăla celălalt text, la cel cîntat de greci la Salamina.
Anume, contextul real în care s-a cîntat cîntecul a fost următcrul:toată Grecia
era deja ocupată.Din gOlfUlde la Salaminase vedeaPireul în flăcări. Mai spre
st"mga.pe mal, înspre Eleusis,Xerxes îşi instalaseun tron aurit şi seaşe7..a.se
pe
acest tron aurit .ca să asiste 1a.)u1timabătălie, sigur fiind.că .•.flota •••
lui
extraordinară, a celui rnaimare regat,. a celui mai mare imperiu din acele
vremuri, în cîteva minute va zdrobi micilebărcuţe 'ale grecilor, ale ultimilor
greci rămaşi, numai·pe aceste bărcuţe,vii. Şi·întrunastfel de moment - nu era
dtHuptă.ci de agonie ,n.u maiîncape ...să faci metafore, să faci retorică; reduci
l1icrurileil,aesenţial.Deciuoine luptăm numai .p<::ntruaceste
lucruri., luptăm
pelitru.pămîntuinostru.pentru/familia.uoastr luptăm.pentru cecacc.ne leagă
de/tradiţie,.adicăluptăm..pentrUroonnintelestJ;ămQi1Qr,
i luptămpentru (;)Cea
ce
leagă de cer,luptăm penţrutempleleeilor noştri. Pentru to.ate acestea
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luptăm, deci, pentru tot ceea ce e esenţial şi pentru toate acele lucruri.la care nu
putem renunţa dacă vrem să fim oameni liberi, Şi tocmai d ...".,/...........
"""'t
devine sublim, fiindcă înaceas situaţie, ceiee hmtau..pntru libertate
pentru lucrurileesenţialeale vieţii au Îlwiqs imperiul l.lŢl
Şi
este încă ceva. Eschil Iuase.•parte .el înui la aceas,ă·bălăJie,Nu spune
niciodată.Nu spune:noi am.bătl.ltPe persani,Nici măcar U:UV(,)rbete ci; in
acest cîntec episodul e povestit de ..solul persan, .e povel'tit reginiJ)erşilor la
Suza, .în capitala perşilor. Atunci mirarea este încă.şi maimare, fiincă aceşt
persan nu poate înţelege cum o mînă de oameni a putut 5.ăînvingăiperiul,
fiind aşa de putini şi Iuptîndu-senumai pentruasemenealucrurielementare,
Să.dăm încă un.exetuplu,pentru întrebuinţarea.llceastaa rel(ltăriiprint-un
sistem de semne. Să luăm un exempluîn proză, pe Kafka, unde putem ed.t:a şi
o tematică comună pentl1lo serie de povestiri. La Kafka, cea.. ne surprinde
este că întrebuinţeazăun stil foarte sobru, aproape administrativ,de raport. El
.relatează ceea ee se întîmplă; s-a întîmplat următorul lucru, si aici rămîne
consemnatee s-a întîmplat În Reconstrucţia se şinumeşte aşa 'rport, Raport
către Academie- sînt enumerăride fapte; am unsprezecefii, primul face cutare
lucru, doilea face aşa, al treilea aşa ş.a.m.d.Şi!n ates(chipnlsc"ptezhttă
lucruri care în parte sînt ciudate,în parte sînt neliniştitoarei chiar teribile.
Anume,într-o povestirese spune că avem un nou avocat în boul nostru,
domnul Ducipalus. Am putea spune, da, dar are celllŞi nue ca şi calul lui
Alexandru Macedon, e calul lui Alexandru cel.are; totuşţ..autorul nu se
întreabă deloc dacă e posibil ca un cal din alte vremi să fie acuma avocat la noi
în oraş, ci, dimpotrivă, se Întreabă dacă a făcut bine Ducipluss se dedice
dreptului şi să renunţe la luptă ş.a.m.d. Şi i se pare că a nfcut bine, că a făcut
foarte bine, fiindcăîn vremeanoastră totuşi e mai bine să(ronţii.marivolumede
legi, decît să incercisă cucereştiIndia ş.a.m.d,
Într-o altă povestire, tot aşa, un fapt cu totul inocent: pe scări,în}impuI
....,V.·}VI
A,apare un.fel vietate sau altceva, făcută din sfOlit;.;ele
i beţişoare
ascunde,dac-o Întrebicum se
Obradek,
nu spune altceva. Şi autorul nu se întreabă cum
ciudat ne
făcut
sfori, ci trece la
la problema
etimol<)gici.clJvÎptului
.Dbradek.Unii spun că ar fi din.germană,
sPYUcă ar
un cuvînt.în
altă
.-. i
şi titlul important, O cOlJfuziec..arese
întîrrl!plăînfiecare
ce sc·întîmplă?Se întîmplă că
duce...la B, care
.trebuiesă discute o
Cînd.ajunge acas la B, j se.sp.unecăB a ipleca.t.1a
caSalui casă discute
afacere.Atunci A se întoarceţepede şi,cîndajunge
acasă, află căBa plecat din nou, pentru că nu l-a găsit. .se d.ucedin nou,
B, din nou, plecase,
aflase căAaajuns aeolo.Şiseîntoarcedinnou şi,
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pl(ft;rţd7..yilJ pUicutşi: ardtdtor1.88,.
vin potrivit38?,vin pritoc.2..?O
("vin tras-de
pe drojdi.ţ;'.;.ivinpre(00391), vin.prefdcut1.91.,
vin pritoc, .,vin pritocit(iVin
RreţQcit'493).
vinpmemic (= tare)294,.vin ravac295,vin.o(l.spirtul296•vin cum e
spirtul '1.7(PQganaTN;,y;lui),.
vinsec 298,vinselecţionat29, vin special (şi.vinuri
speciale3OO),vin spirt.30.. (Priboieni ., Argeş), vin Spi1"tOS02(şi vinuri
spinoase 300,.vinale.spirtQase304),vin spumant30S(şi. vinuri.spumante306),vin
$pumegiitod()'L(Transilvania),..vin spumos308 (şi vinuri' spumoase309), vin
superior (şi vinuri superioareetP), vin şarpe311,vin cu gustul tdmîiei3i2, vin
tare 313(şi vinuri tari 314),vin tăiat 3IS ("optjLdin fiert...şi rămas dulce"), vin
287HIXV,507v;HIXVI,
405c.
1.88FM.26i
2l? BII.381"';HIXV,342c.
290HlXII,
gzf;H/XI'V,
444v;ISD,XIV,274;ALR.s.n;,I;h. 246;DLR.
291HlXIV,478f,
292DD,228;DDRF;
SCRIBAN,
D.;CADE;
ALRs. n.,1,h, 238/682;
DLR.
293ALRs. n.,1,h. 246.
294H1IX,17v;H/X,259c.
295IQ,195;HlVIII2,
141c("celmaibundîntretoatevinurile);
HI.X,
129v
296H1I,414v;HIXI,401c("tare");HIXV,
507v,
297HIXV,80v•
2..98DER,
299TOG.Dobrogea,
368.
390J3REZ.,
V.,65.
30ţH/lX,446v("cînde tare").
302tNV.VIN.,67(şispiritos,57);FM,.26;FDA,Il,51;H1I,56f;
H1III,
486v;HIV,389c
("crapă
la limbă");
HIVllI1,19f,
137v,142r,
348v;HIVll,
81v(..361c;
tare");
H1IX,
35v;H/X,
534v;
HIXI,
84v,
326f("cuputere,
cu venit"),
486v;HlXIII,
9 , 335c,
HlXIV,
65c;
HIXV'
98c,
263v,407v;HIXVI,
247r,
303BA,352;H1I,343c("cuputere").
304FDA,II,24,
30SBVT,74.
306Ibidem,168.
307GV,249.
308îNv. VIN.,67;BA,611;COMŞA,
N.Z, 58.
309EV,85.;BREZ.V.,.65ENC
..ROM.;meA, L.VAM.,269.
ne LTR2;llYT,64.
311H1II,ne' ("tare,cugustînţepător").
312H1III,
260V•
313OR.pC.,153;FM,6, O; FDA,II, 55;LMs.;tIII,i6f,56f,
119v,.189v,
234v("cume
spirtul"),38F; HIII,58\ 141v,261v;H1III,47\ 108C,151v,J67r,193v,242v,306f,36Qf
("bun"),472v,486v;HIIV,
246v,318c;
HIV,34v,234v,389[.39c, 415f;HNI,;sr, 63c,93v;
J:-II'VII,
148r,
222v,3pv;
liIVIIIl'
6r,J42. lW,
("cume$pirtul,
amarŞitare");HlVIII2,
32c,·81v
(..şpirtos"),
192v,
235r,.25OC,FS8v,
267c,187"
2771';HIIX;7",
35\ 121c,153v
("caspirtul"),
zso, 5()9f;HI.X,
141r,259r,406v,
445v,4'7'(iv,
534v,581f;HIXI,5e,326c,401f("caspirtue),
436f,516c;IilXII.19v.("pietros
- .sănătos").
114f("pietros"),
136f,169v,35OC.
(.,roşu,
..pietros.");
HlXIII,24f,35v;HlXIV,84c,103r,244r,34OC,
396f,463f;HIXV,no-, 214v,263v,328v,342.f,
368f;HIXVI,ios-, 146f(..bărbat").150V,
159c,224c,287r,328,405r;H/XVII,
139v,226f,
306f,437";HlXVIII,
4c;CADE;
FME,V,844.

această ltirnedCYfflC
61umt teribnă.;fiifid(l,intro
legi
nu.dominată de arbitrar:;ne.;am.putea
uoerratee,tot numâÎmota.l,se înţelege, ştiind
aflăm, cu
teribile sictUde
.
•
Sîntemîntr..ul1··
fragmen.tdelume
face nimic, sau îm care calul lui
AlexandruMacedon este
sau ne găsim".acolo unde a bate la uăeste (')
crimă teribilă,.sau 9de ne ptitern transforma.Î9 fieca:e.oapteîn .gindaCi;sau
unde
. poate întîI11pIaceea ce. i '" întîmplăcondamnatului ,din. Colonia
penitenciară. Şi atunci această lume devine cu.I11utI11.teribilă, o luI11elipsită
de lcgalitale,oumeÎacută
bucăţi
şiecarecu bucatihu't:
altă1egalitate,
pe care
n-o
cunoastem,
Atunci din
lumea
devine
totul nelinistitoare.
Însă
se
,
,
întrebuinţează pentru
,. ' .••.acstei lUtrii',curn< spunearn,un stil
administrativ, de raport:
întirpplatazi ........'.' şi asta,· şi asta;-a întîmplat
(1!';\MI"l
voiajor comerţ sau s-a întî;plat luiK., se.pU9t:numai inţil, nici nu
ne spune cum se numeşte, fiindcă.acestelucruri se întîmplă oricărui anonim. Şi
aceste lucruri se întîmplă în fiecare cutns:jntÎ1hplconfuziauA.şi B.
Atunci .pe cuprinde o bănuială într.:adeviir.
'lţribi1ă, şi .ce ..este,...fără
îndoială, toată.intetW<iauwrului: că aceastălme îac"utădin bcăţinu.eo lume
hnaginară, ci că e lumea noastră de toate zilela uceastălume.a oricărui i9ivid
anonim, şi. că aici ne transformămîn gindaci, aici sînteI11pedesiti pentnt..'cea
mai .mică vină sau fără nici••o vină şi c aici, pentru•."iJlile pe care.nici nu le
cunoaştem,putem fi omorîţi ca nişte cîini. Şi asta este dja un efect Cu aCeasta
am vrut să arătcă, într-adevW,.cestc procedeede actualizate..s,înt.p(')cedeeale
limbajului literar şi ale limbajului poetic şi că. analiza lt:x:telor trebuie să
descoperetocmai aceste procedee,să le desoperes .cn .•u 1': de fiecaredată.
Paptulpoate fi analiza.t,deşivom considerarobleI11amultI11aipe scurt, şi
'din punctul de vedere al stilisticii, care consideră că stilul unui autor este
totdeaunao
1c c ţie cu
la o limbă ode vie r e cu priYirela un
uzaj nOl1nal,de întrebuinţare
curentă asemne1or. În
() asemenea
_ ....
. faptul
-c cu totul inoperantă,nu duce la nici un
rezultat
den'larii poeţi; nimeni nu poate
ca
în cazul
rOIliâne, limbă' lui
Emil1escq,
această
aceasta este limba
;')H1Ăl'j'U,
nimic altceva. Nimerii.nu pOatefac,eo caracterizareîn
acest sţos, ca o
particulară;nici pentru Shakespeare.Shakespeare
l.imbaengleză. nu se poa,tcface . pent;upant;naIl.te este limbaitaliană
ş,a..IJ1.d.Şi deci, e bine ă spunem limba lui Dante,.limba lUihakespeare.
limba lui Eminescu, vorbind de iţliană, de englză sau de liIl1baromână,
Considerîndma.Îde aproape acest fapt.
că limbajul coincide cu .""'-""
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cel puţin blmarii p<)eţişi, sab ;iceastăformăde limbă, că limbajulmarilor poeţi
.estecmarlimba lor.
Săvec;im, ceva mai pe scurt,. calea a treia. Identitatea intre limbaj şi
p.eJl fpştsusţipută4emai multe on<wistori filozofiei:e afirmatăîn fugă în
pea,.a trm.a,a Rs'ţicii lui Hegel,acolo \.lndevorbte despre epopeeagreacă;a
fstma,j înajntc.afirmatăWtr-unşensnu/prea cl, .însăfaptul va fi limpezit de
GiAAbattista
Vico,ÎIl La $(:ienzano«va;.apoÎa fost afirmatăaceastăidentitatede
Heidegger in HtjlderJin./i/.senţa pQ.e;iej.j de ..I3cnedettqCroce de mai multe
ori, mai ales, în pitolul.all:Şldin
.f-stetică- (capitohll 18 este ultimul din
parta ttpQretjcăa.stetii. p<.U'tea,.a·c;ipU;i
..este o.parte ist?ricăJ.., Şi, fără îndoială,
l,lt"gumelltele.fe1e
mai CFşLşlJslitlFrea cea mai evidpntăa afestei identităţi este
care..pgăsim la Croce; deaCeFa,vă spun pe scurt.despre ce este vorba.
Crocea, identificţ p,zil,î cu.llmbajtînsă Illl...orice poezie, şi nu cu oricelucnl
j cUmş-a crezut A J.;:ntific;itljmjJJl şippezia ca activităticreatoare,adică
în momepWllor origin. ş.i îneş8nţa. Xp...Şi anume, reducînd la esenţial, pe
scurt, cuţ10uă antum91te:.1imbajuJ
este!eriordistincţici însăşi între existenţă
şi inexisţenş.;.s, este,ii,.ant«rior c;iistincţiei
.întredevăr şi neadevăr.Ei bine,
t...............,.,
..9t asa sip.oezia,
> .. care
"' -....
..,.;!
ca
..'.si lit.er
....•.•...
..atu.
;....ra..".........;
..d.e..,'a..rtă,
",' în ..g.eneral,
"".. - cste.anterioară
..
distinctie.
..,',....
.... t- i. ,,'.îns...
ă.s.
i între.
'.< .'>.'
e.xistentă
>'.<".
si. l.'ne.x.
.. .,'; istenţă.
..,'.••. ..;,'
Chiar
....;,'dacă
.. .....,'
într-un r.omanni"..";
se
. mf\),es,ty<iesprerăzboiuldin] 914-.1918,acestan. este un document.Trebuie să
t?m •.cuJns-a .întptrzb?il
dIn alte documente,.trebuiesă fie altfel atestat,
fijtldcă,omuI nu re asiud că e.xistatacest lucru şi fă nu a fost inventat.
88ci. se creeazăo,retate, nu se vorbeştedespreo realitate,şi nu ni se spune că
aceste lcruri eistă, nici măcar că.SÎ1ltlUCruri.
Ş;p!1nem1. înceut că Iliatia e e o realitate, nu vorbeşte des p r e o
realjtate'Pfdeltă cP<.U'te,.
n.g.mentpo7jtiv:
ce este poezia? Este instituţia
uni'lersalul.
...... .:;.<,
u.i..în.faptul
.... ;....,....
individ.ual, c.oncret.,.
..•. '':'' care
.•.•e ,,;,'>..
un.in.div.
id, Însă
.. în ".."
acelasi timp,
m9d14eniversalitae;
estf .<.:eea
ce spunem toţi cind spunem: iată această
purtare este o purtare Jcafkiană,sau că .Ufloarecare rămîne kafkian, mi s-a
îI'lt;mPlat.ceva kafkîan;..însamnă nu că găsim aceasta la Kafka, dar că acest
pr9iect4e..posibiliti af?Sl creat.l?rinopera lui Kafka.
În a<:eştsens,9s<;:ar}\'i1despunt;acă de.la o vremelcoace natura s-a pus
să itcp arta.,În.senslI,lc.ăni s.epare că găşim în natură ce cunoaştemdin artă. Şi
Corot\\puI'lt;a' yorpir<i.dspl'e pr9prjile sale pînze, că !'latura este foarte
dl.mgFit .fiinc;icăconţip nUIll;aipîn.zde Corot, flindcă această lume era
proieFttşi dcpve./lSl.l
inea reală..8l.ldl arta este aceasta,şi limbajuleste acelai
t!ndcă .. AJe.acet
.iI'lt\.liţiea unei universaliiăti în semnificaţia
ingividuală,
ÎncuvÎ1ltul
individual,
continutul
este Uil
,;"",,;/ 'c, : ",.,,<" ':,:::':' >:.,•.
,"în"""."
""'.
, individual
" ' . " al cuvîntului,
, ," ,.
1119(ieal..I'lHi 1l1od.e ..a fi, un n?u obiectc.are vorbeştedespre altceva, este un
()bictpriJP/lar şi.care snpoate repetala infinit.
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Deci, nici în sensul pozitiv, nici în sensul negativ, limbajul nu poate fi
deosebit de poezie,limbajul este ca poezia: cunoaştereintuitivă care apoi poate
deveni cunoaştereconceptuală,în ştiinţă, filozofic ş.a.m.d. Aceasta se înţelege
mai întîi din punct de vedere cal i t ati v , esenţial, nu din punct de vedere
cantitativ.Zice Croce că, atunci, un cuvînt e ca şi Divina Commedia;din punct
de vedere cantitativnu este o diferenţătot atît de mare ca Între o picăturăde apă
şi un ocean, însă calitativ apă sînt şi picătura şi Divina Comedie. Deci, din
punct de vedere calitativ,este acelaşi lucru, iar cel care a creat un singur cuvînt
este, pentru acest cuvînt,un poet tot atît de mare şi tot atît de absolut ca şi Dante
în Divina Comedie,care este o creaţie cantitativ mult mai bogată, Însă nu şi
calitativ. E vorba aici de fiecare cuvînt din limbă, nu e vorba de momentele
originare ale creaţiei cuvintului şi de istoria universală sau eternă a spiritului;
altfel spus, în istoria cronologică,cuvîntul a fost creat, fără îndoială, la un
moment dat, în trecut. Însă în istoria creaţiei, în istoria spiritului, în istoria
eternă şi nu cronologică,cînd ne întrebăm ce înseamnă, vedem într-un cuvînt.
actual aceastăcreaţieoriginalăşi originarăîn acelaşitimp, adică vedem actul de
creaţie originar.S-ar părea, la prima vedere,că e poate ciudat acest lucru, totuşi
este lucrul care se întîmplă în fiecare zi; de exemplu,.poeziile reprodusepot fi
reproduse în mii si
, mii
. de exemplare si
,,' reproduceri,si totusi noi vedem în
această poezie poezia creată de poet şi nu aceea pe care o citim într-o carte
oarecare.Sau cînd vedem o reproducereşi spunem:.,Ce frumos acest Picasso!"
Acest Picasso de care vorbimnu este aceastăreproducere,ci prin aceasta vedem
actul de creaţie, tabloul pictat de Picasso. Deci, putem spune că, în istoria
cronologică,cuvîntul este repetat de mii şi mii de ori, însă, cînd îl fonsidcrăm
ca un fapt de creaţieîn istoria eternă a spiritului,e ca şi cînd l-am vedea aşa. în
linia timpului, şi atunci fiecare dintre aceste forme repetate ale:'cuvîntului se
suprapune celeilalte şi vedem direct, aşa cum vedem in reproduceri actul
original al lui Picasso, vedem toate aceste reproducerica un' singur fapt, ca
faptul originar şi primarde creaţie.
Se pare că această'argumentareeste foarte solidă şi că ne duce într-adevăr
la acceptareaidentităţii Între
şi poezie sau între limbaj şi artă' nu
deosebi limbajulde artă, dacă acceptămtoate premiseleacesteidemonstraţii.
Şi totuşi, după Ceam susţinutcu atîta migală şi poate şi rigoare identitatea
dintre limbaj poezie, ca să încheiem, vrem să arătăm de ce nu poate fi
acceptată această identitate, tocmai plecînd de la demonstraţia lui
Subiectul care creează arta şi care creează arta numai ca să fie, care deci se
obiectiveazăîn artă tot aşa cum omul se obiectiveazăîn limbaj, nu este subiectul
vorbitor sau creatorde limbaj, ci este un subiect universal, un subiect care şi-a
asumat responsabilitateatuturor subiectelor,aşa cum face pictorul adevărat,care
spune că aşa se picteazăşi orice alt pictor ar trebui să picteze aşa. El e singurul
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subiect deşi nu e singur ca
empiric, însă e singurul subiect care se
realizeazăcum ar trebui se să realizezeorice alt subiect al picturii, Deci este un
subiect absolut. Pe cînd subiectul de limbaj nu este creator de limbaj, nu este
subiect absolut, şi nu fiindcă i-ar lipsi ceva, ci fiindcă
absolut îi
lipseşte ceva: subiectulde limbaj are o dimensiune,in
de aceasta,aceea de
a se putea obiectivaÎn cuvinte, limbaj, are dimensiuneaalterităţii, adicăe un
subiect între subiecte; întîi
toate, limbajul este nu comunicare de., ..
comunicareaunui conţinutpentrucineva,ci e o comunicarecu cineva, şi această
comunicarecu cineva nu poate lipsi niciodată.în limbaj, pe cînd în artă lipseşte
în mod necesar.Arta nu se face pentru a comunica,ci numai ca fie, însenşţll
în care este artă, se înţelege, cînd)imbajul se face pentru a comunica cu
cineva, independentdacă apoi comunicămceva, sau nu putem comunicanimic,
fiindcă ori cu sînt incapabilsă spun, ori el eincapabil să mă înţeleagă.Aceasta
Înseamnăcă, numai dacă considerămlimbajul în raportul său cu subiectulcare
l-a
şi .cu faptul creat,
dacă considerăm subiectul ca un subiect
absolut atunci limbajul
exact ca şi arta, este subiect care se obiectivează,
considerămca subiect între subiectepe acest subiect,atunci nu mai avem
acelaşi raport absolut sau, ca să sfîrşim cu o formulă, limbajul este intr-adevăr
poezie. însă numai limbajul considerat ca absolut; nu limbajul, ci limbajul
absolut, dezlegatde celelaltesubiecte,este identic eu poezia,
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corecutudinngreşeşte,e o
tot teoretică;greşealaeste aceea de a reduce
corectitudineala exemplaritatealingvistică,la a vorbi o anume formă a limbii.
Această formă corespunde sau nu corespunde tradiţiei în care se înscrie
vorbitorul şi care are norma ci de corectitudine,în vreme ce limba exemplară
este limba care se formează pe deasupra diferenţelor dialectale ca normă
pentru toată comunitatea lingvistică, cel puţin pentru toate acele
care sînt treburi ale comunităţiiîntregi (politicaia, în general, expresia
majore). Prin faptul că fiecare mod de a vorbi îşi are propria sa
corectitudine, înseamnă că aceste noţiuni de "corectitudine" şi de
"exemplaritate" au totuşi ceva în comun, altfel confuzia dintre ele n-ar fi
posibilă;ceea ce au în comuneste tocmaiacestfapt al deontologieilimbajuluişi
al
limbajului,adică al acestui "ar trebui să tie" al d e o fi t o log iei şi
realizareaîn vorbirea acestui "ar trebui să fie" în anumitecircumstanţe.
In ultimii ani, această atitudine cu privire la corectitudine şi la
normativitates-a schimbat,
îndoială;cel puţin, o formă a gramaticiia luat
criteriu pentru stabilirea frazelor acceptabile Într-o limbă tocmai
corectitudinealor, fără să fi discutat Însă acest concept de corectitudine.Pc de
parte, s-a văzut că există şi alte norme ale limbajuluişi, un savant american,
a stabilit anumite norme ale vorbirii, atît pentru vorbitor, cît şi pentru
ascultător,ceea ce m-a bucuratfoarte mult, fiindcăcu însumi - plecind de la cu
totul altepremise şi neconsiderîndteoria normativităţiişi teoria corectitudiniica
pe o problemă de lingvistică minoră şi secundară, ci considerind această
problemă ca demnă de teoria cea mai serioasă,dintr-un motiv pe care vi-I voi
spune imediat - am dezvoltato teorie mult mai complexădespre normativitate,
deja în 1957, deci inainte de ultimele dezvoltări,cart: de altfel au fost numai
parţiale. În toată lingvistica pe care 9 reprezint, motivul meu a fost
vor b j tor li 1, adică convingereadupă care lingvistultrebuie să se preocupe
de tot ceea ce n intereseazăpe vorbitor. Vor bit o r u 1 est e m ă sur a
t ut li r o rvl li c r li r ilo rî n lingvistică,
fiindcă 1i m b a j li 1 e
făcut
de către
şi pentru
vorbitori,
nu de către
şi
p e n tIi
n g vi şti,
şi, deci, 1ing vis t uIt
re b u ies
ă
e x p 1i ce care cstc<fundamcntulacestei nelinişti a vorbitoruluicare vrea să
vorbeascăcoreerşi care se Întreabădacăe bine sau nu e bine spus ceea ce spune,
lui de Il vorbi este un mod corect, dacă
alte moduri,
suneneare, de a vorbi aceeaşilimbă. Fără îndoială,vorbitorulnu este lingvist
interpretează-elinsusi
, această atitudine si
" această nelinişte.ipoate
>.
'Datoria Iingvistului este să justifice, să .explice fundamentul şi sensul
propriu al acesteineliniştişi al dorinţei vorbitorului a vorbi mai bine, de a
a vorbi o limbă, într-un fel, superioară.E drept că limbajul ca
fundamentalăa culturii, adică a spirituluiobiectivat în istorie, este o
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activitate liberă şi e o manifestarea libertăţiicreatoarea omului liber, În sensul
filozofic al acestui cuvînt, adică o activitate al cărei obiect este
care
creează, îşi creează acest obiect. Deci, limbajul este, prin natura sa, cmanuc.
deschis, liber şi creator.Însă libertateaomului istoric nu este nici
nici
capriciu, libertatea omului istoric este o libertate ordonată prin propriile
norme. Activităţilelibere nu sînt activităţi fără normă, haotice, ci, dimpotrivă,
orice activitate liberă conţine propria sa deontologie,adică propriul său.mod de
a trebui să fie, conţine propriile sale norme, norme care sînt imperative şi
obligatorii, nu printr-o impunere externă, nu fiindcă cineva ni le
el
norme care sînt obligatorii printr-un angajament pe care îl consimţim, îl
acceptămîn mod liber, ceea ce este continut,de altfel, şi în sensul etimological
cuvintului latinesc obligatia; obligatia este un angajament liber,
un
angajamentcare ne obligă, este - cum spune cuvîntul - un legămînt
şi
în cazul limbajuluica activitateliberă,cine vorbeştese leagă în mod implicit, se
obligă În mod implicit, să urmeze normele limbajului şi, în acelaşi timp,
înţelege acest angajamentca o etică a acestei activităţi.Deci, a vorbi altfel decît
o cer normele,aceste norme implicitein limbaj, în această activitate liberă, este
o a bat ere tocmai d ela e tic ali m b a j u 1u i. Există
o etică a
fiecăreiactivităţi libere, care trebuiesă fie realizatăîn sensul ei propriu,
o
etică a ştiinţei, care poate duce pînă la sacrificiulpersoanei empirice, există o
etică a artei, care printre altele înseamnă a nu face concesii din motive externe
intuiţici artistice şi de a realiza arta aşa cum trebuie să fie realizată, ceea ce, de
altfel, fiecareartist care se respectăo înţelege,fiindcăse considerăpe sine însuşi
ca subiect universal,care picteazăaşa cum trebuiesă picteze şi care sjJtme:,,Aşa
se pictează1"şi nu spune; .Eu pictez aşa fiindcă aşa îmi cer cei careină plătesc"
- de exemplu - sau "Aşa îmicer cei pe care trebuie să-i măguleseca să obţin o
poziţie în societate"ş.a.m.d. Adică, noi înţelegemtoţi - şi înţeleg şi artiştii - că
o asemeneaabatereeste o abaterea acesteiactivităti
, de
. la etica artei si
, că artistul
care se abate de la aceastăClicăeste, intr-un sens, imoral.
Acelasi lucru. mutatis mutandis, trebuie să-I spunem despre limbaj. În
cazul limbajului. fiindcă e vorba de o activitate foarte complexă, care se
desfăşoară simultan pc trei niveluri, pe trei planuri diferite: 1) fi i v e l u 1
u ni v e r sai. al vorbirii în general, 2) n i v e l u 1 i s tor i c., al limbilor,
3) n i vei u 1 par 1 i c u l ar, al discursurilor, al actelor lingvistice şi al
seriilor de acte lingvistice,există şi normeleconţinute în limbaj, norme urmate
în mod intuitiv de către vorbitorişi aplicatetol.aşa, în mod intuitiv, drept criterii
de judecată despre vorbire de către ascultători. Aceste norme sînt foarte
complexe,însă corespund,în esenta lor. celordouă universaliideterminanteale
limbajului, anume cre ali v i t ă ţii limbajului, faptului
limbajul este
activitate creatoare, cum se spune, activitate a spiritului, şi alt eri tăi i i
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limbajului,faptuluică limbajuleste o manifestarea situaţieide a fi "cu cineva",
fapt care s-a interpretat ca natura politică sau politică-socialăa limbajului.
Aşadar, limbajul se prezintă simultanpe aceste planuri, pe aceste trei nivcluri:
limbajul este Întîi: 1) vorbire ing ("ner a l , independent de o limbă
determinată, 2) el este însă totdeauna vor bir e i fi d ivi d li al ă într-o
situaţie determinată, şi 3) vor bir c a un li j j n d ivi dan u m e, pe
răspunderea acestui individ. Chiar şi în dialog adoptăm de fiecare dată
răspundereavorbirii, fiind vorbitori; însă activitateacare se realizeazăde către
indivizi are loc totdeauna după anumite norme istorice, de acord cu anumite
tradiţii, care sînt traditii ale comunităţilor stabilite în istorie şi prin istorie
(comunităţilelingvistice),deci de acord cu o anumitătehnică, care este tehnica
istorică de fiecare dată, de exemplu,de acord cu tehnica comunităţiide limbă
română, de acord cu tehnica comunităţiide limbă francezăş.a.m.d, De aceea, şi
normelevorbiriicorespundacestortrei nivele care sînt simultane,fiindcăfiecare
din aceste nivele îşi are tehnica lui, corespunde unui bagaj (intuitiv, fără
îndoială)de cunoştinţe,unei tehnici,unui "a şti să produci","a şti să faci", "a şti
să realizezi"o activitate;acesta este şi sensul vechi al cuvîntuluitekhne is: şti",
.,a avea acea cunoştinţă care se prezintă în activitate".Fiecăruia dintre aceste
nivele îi corespunde,deci, o tehnică,şi aceastătehnicăestejudecatăîn realizarea
ei în vorbire; această tehnică vrea vorbitorul s-o realizeze la modul ei de
conformitate,adică să realizeze vorbirea de acord cu .acestbagaj de cunoştinţe
şi, în acelaşi timp, această tehnică este judecată ca tehnică realizatăperfect sau
imperfect de către ascultător.Vreau să spun cu aceasta că există nu o singură
judecată, judecata de corectitudine,cum se crede de obicei, ci că există.trei
judecăţi, cel puţin, cu privirela aceste'treiniveluri,judecăţi care pot fi de acelaşi
semn, adică pozitive sau negative toate, sau pot fi în parte pozitive şi în parte
negative. Anume: ce judecăm pe acest plan al vorbirii in general şi care este
norma fundamentalăa acesteivorbiriin general?
În lingvisticarecentă s-a vorbit despre anumitereguli ale unei limbi care
ar trebui să ne elimine fraze prost construite,ca de exemplu:Acestcopac cîntă
colinde foarte frumoase, sau Am pus la fiert vioara şi clavirul, sau Astăzi
dimineaţă, la micul dejun, am mîncat cinci foneme, sau Cornul drept al
unicornuluieste negru, sau Dat fiind că apostolii erau doisprezeceşi Petru era
un apostol, Petru era doisprezece,sau Cele cinci continentesint patru: Europa,
Asia şi Africa, sau, cum se spunea în România pe vremeamea, Cei patru
evangneuşusînt
. Luca şi Matei. Pe de o parte. Pe de.altă parte, s-a observat
că, tol aşa, în sintaxa unei limbi în particular, numele părţilor corpului au o
sintaxă particulară, că nu se întrebuinţeazăîn majoritatea contextelor fără un
epitet, adică, spunem despre un copil că are ochi albaştri, nu că are ochi,
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Sintagme.(uneori urmate de atribute care
sau culoarea..vi:nuJiui)
identic ca fonnă cu derivatulde la nume de locuri (grecesc" pJrop,riu
§!rt;cij.{}r·)
prclv:iJle
.direct de la
Grecia")S05.în
localităţi, partea .......
'v....
luată şi de la numele dat
substantiv generic:

varietăti
vin bmrar,w'an,

bănlfţelln506, vin CfX,(retm
focşănean, vin grecesc (şi
Basarabia), vin moldovenesc509
alb, vin moldovenesc
Iaşi),' vin muntenesc,
păiu::esc(de la Ptmciu),
'unguresc515
I.I.H91.1irp.l:tpuJ
4. Denumiri de la nume de persoane·
4.1. Sintagme.fu care determinantuleste un derivat ce provine la nule
unor persoane,proprietaride vie, cu înţelesulinipal de "vin făcut din strUgurii
cultivaţi in via lui.." (unele denumiripot proveruînsă i deJa numele vadetăţii
de struguri respective): vin axintesc. (de la ktinte, fost proprietar de vie la
Cotnari), vin harhas (de la Harsas, fost proprietar de vie .Ia Cotnari),
iacovese (de la Iacovdche,fost proprietarde vie Ia Cotnari), vin rosetescH7
la Rosetti, care avea vii la Pîhnesti
:
, - Vaslui), vin rOZllovlL'llisc
R
rOZ/lăvănesc518,
Cotnari rOZ/lovenesc519;
de la ROZ/lovanu,
fosţ .proprietarde
vie la Cotnari), vin sturzesc (de la Sturza, fost proprietarde vie:Ja Cotnari), vin
şuţesc (:şivin Şuţu520;de la:Sutzu;care avea vii la Uricani- Iaşi), vin terentos
S05Veziamănunte
la IonNuţă,De la numepropriila numecomuneîn terminologia
vitjco 06
înHEM,
LR.an.
XXX,
nr.
3,mai- ,iunie1981,p, 201- 210.
ID,3189,3190.
507PANAITESCU,
C.R.,36;DR,IV,1017;LR,1968,ne.5, 413;DLR;ef.
12&.
SOli
PANAITESCU,
C.R.,35.
50900,128.
510HlXV,3421',
511A1tfllHt1RMUZ;;d()b.158,20febr'Uatie1848;.C"C,204.
Cf.C'ÂRTEA,
35.
Sl4ar, 1839,167.
515ARH.HURMUZ.,
doc.158,20februarie
1848;ce, 204.'
516ar, 1839,167.
517ALA,1octombrie
1933;Nf''fU, T., 138.
518l-Wffi1,7F ("dinviaRosnovanului'')
519ALA,1 octombrie
1933;NEAMŢU,
T., 13H.
520Ibidem.
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Fără îndoială că pe planul şi la nivelul limbilor gasim normele de
cor e c tit ud i ne, adică faptul de a vorbi după tradiţia pe care vorbitorul
vrea, de fiecare dată, să o aplice într-un discurs, într-un act lingvistic,deci, nu
numai o singură tradiţie într-o limbă istorică, ci acea tradiţie pe care vorbitorul
vre a să o aplice. Adică, pot aplica tradiţia acelei forme a limbii române în
care se spune, de exemplu, pline, CÎine,mîine ş.a.m.d. sau pot aplica tradiţia
acelei forme a limbii române pe care o vorbesccu şi o vorbimnoi cei din Ţara
de Sus şi. mai ales, din Ţara de Sus dintre Prut şi Nistru, după care spunem,
chiar în forma literară CÎne,pîne. mîne ş.a.m.d. şi fiecaredin aceste forme este,
se înţelege,corectă şi e şi judecată ca fiind corectă,de acord cu tradiţia pe care
vreau s-o realizez.Deci, dacă vreau să realizez tradiţia moldoveneascăa limbii
literare, spun CÎne, mîne, pîne ş.a.m.d, Dacă vreau să realizez tradiţia
muntenească şi, apoi, generalizatăa limbii literare, atunci spun mîine, pîine,
cîine ş.a.m.d. Şi fiecare putem vorbi tot aşa, în mod corect sau incorect, un
dialect, un anume nivel de limbă; fiecare mod de a vorbi îşi are Într-adevăr
corectitudineasa. Mai mult, fiecare mod de a vorbi este modelul după care se
judecă realizareaîn vorbire.însă vorbireaeste si
, vorbire în situatii
, individuale,
nu numai vorbirea în general şi vorbirea unei anumite limbi. Şi, deci, şi aici
poate fi o abaterede la anumitenormeşi ni se va spune: ,,Nuse spune aşa", "Nu
se vorbeşte aşa", ,,Nu se vorbeşte aşa cu o doamnă", .Nu se vorbeşte aşa cu
copiii", .Aşa
,ţ se vorbestecu o doamnă", •Aşa
,. se vorbeste
, cu copiii", .Aşa
, se
vorbeşteîntr-o anumită situaţie".Dacă spui, de exemplu,unui prieten:Am aflat
că tîlharul de tat-to are cancer şi că repede o să dea ortul popii, enunţul nu
conţine în realitate incorectitudini de limbă, însă poate fi o expresie foarte
incorectă într-un sens, în sensul relaţiilor sociale şi al convieţuirii într-o
comunitate. Fără îndoială, putem să vorbim despre cineva, despre o femeie,
spunînd, nu chiar în prezenţaei, că e o gîscă şi ştim toţi ce înţelegemprin asta,
însă n-ar fi prea corect, din punct de vedere social, să-i spunem chiar doamnei:
Stimată domnă, dumneavoastrăsînteţi o gîscă sau Mă convingdin ce În ce mai
mult eli sînteţi o gîscă. De aceea, chiar dacă vrem să-i facem cunoscutăpărerea
noastră,ne exprimăm,ca să zicemaşa, în expresiimai catifelate,mai cu mănuşi.
Şi pentru această vorbire în situaţii, deci, pentru realizarea limbajului există
norme, există un mod deontical limbajului,adică cum trebuie să fie limbajul, şi
vorbitorii insisi
.Aşa
,,. îsi
J dau seama de acest lucru, fiindcă spun:
.
, se vorbeste",
,
,,Nu se vorbeşte aşa cu un copil, cu o persoană în vîrstă, cu o femeie, cu o
doamnă" s.a.m.d,
Ş'i ni se spune:
.Da, stie bine româneste
i
"
, si
, e foarte bun
vorbitor, msă e foarte ordinar, tocmai fiindcă nu respectă anumite norme ale
vorbirii în situaţii". Putem să numim şi aceste norme cu un singur cuvînt, cu
Cl.1vîntulad e c var e şi ade c v a t vsau,pur şi simplu, cu un cuvînt.
românesc:care să corespundătermenuluicreat, pentru judecăţi de felul acesta,
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strugure,· creatii
româDeftişi împrul11uturi),preedat de prepoziţ:ii(de,
ain): vin de aligotl!;
de poamlJ albăs36 (Neamt),·vin din ardeleancăs37
(Transilvania),vin din poamlJalbă'!f38(Moldova),vin dinpomnă albă.grasă:f39
(Moldova), vin de pomnă albd-plesnitoare540(Moldova), vin de bacator541
(Transilvania),
542(şi vinuri de Bordo543;pot provenîşide la
numele topic Bordeau:x), de burmunc (Basarabia),
busuioacă544
(Moldova), vin de P,OamlJ
balani1545(Neamţ);vin de poamlJ 'bătută (Moldova),
vin de poaml1 busuiS40
(Moldova);·vtn (fin (soiul) bavaret;547
(Transilvania), vin din poaml1 de burgundia albă54sş1 vin din poami1 de
burgundia rOlie549(Bistriţa-Năsăud), vin cu gust de poamă busuioacăs50
(BIăgeşti- Vaslui), vinfăcut dinpomnă busuioacă551(Aroneanu- I,a.şi),vin de
cadarcă (Transilvania),vin de coamă552;vin de colubac (Basarabia),vjn din
coarnă553, vin din poamă ciuneagi1S54(Luncaviţa- Tulcea),.:vihdin poama
numilă i:lebner5S5şi vin din poamaclebner roş556,vin din soiul coada oiiss7
(Transilvania),·vinde feteasc11558,
vinde fetiţă 559.(;feteascl1;Transilvania),vin
de frîncă (Moldova);vin din jlencheşl1saufrancUf11560
(Zăpodeni;...·Vaslui),
vin din franchie561 (Gîrceni - Vaslui), vin de. galben11562(Vrancea), vin de
ghihară (Vaslui), vin de gordan 563(Oltenia), vin de grasi!.(Moldova), vin de
536HJX,445v("saubalant;"").
537BVf,76,
538HfXVI,
32Sc("alb").
539LM,93.
540tf. LM,93.
541BVT,76.
542CADE.
543le, 193,
544HIX,445v•
545Ibidem("vindepoamăalbăsaubalană").
546HNUI2,296r;HlXVI,
402f•
547BVf,77.
548LM,93.
549'bidem.
550HlXV,sar.
SSlIWIII1,18v,
552HIX,44Sv.
553U4, 93.
554HJXJV,
463f("etare").
555LM,93,
556lbidem.
557BVT,76.
558Pg.A, 173.
559Ibidem.
569HiXVI,
349r(,.galben·').
561.H!1{Vl:,
195v("vinapos"),
562HJ'XII
•.216v.
563ARHOLT.,1935,nr.79- 82,435.

EUGEN
comune se diferenţiazăin spaţiu,mai ales cînd o limbă comună vorbităÎntr-un.
spaţiu foarte vast sau cînd c vorbită in mai multe
l
{'leceasupra
limbii comune şi a calităţii limbii comune, se
din nou,
obicei
printr-un proces istoric care poate fi ajutat intenţionat, o
o
normă a acesteilimbi comune,adică o limbă comunăa limbii comune,limbă pe
care o putem numi 1i m b ă sta n dar ci sau, am preferat cu s-o numesc,
1i m b ă e x e m p 1ară. Este, de exemplu, limba pe care o poate susţine o
academie într-o ţară, sau limba păturii culte, sau limba celor care dirijează
comunitatea,care guvernează.Aceastălimbă exemplarănu trebuie înţeleasă ca
limbă care ar elimina formele de varietate ale limbii comune, aşa cum limba
comună nu trebuie înţeleasăca limbă care ar trebui să elimine diferenţelelocale
în favoareaacesteilimbi comune.
Prin urmare,nu e incorect,fără îndoială,Însă nu e normal ca cineva, într-o
conferinţă la universitatede exemplu, să vorbeascăaşa cum ar putea vorbi' la
piaţă sau acasă lael cu copiii; ar putea vorbi eventual alt dialect sau ar putea
vorbi alt stil de limbă sau alt nivel de limbă. Într-o conferinţă, i se cere să
vorbească(sau să încerce cel putin să vorbească)limba exemplară,adică acea
normă ideală pe care, mai mu1tsau mai puţin, încercăms-o realizămtoţi cei care
vorbim o limbă de cultură. Deci, şi limba exemplară, fără a fi o judecată, o
apreciere - cum este corectitudinea,congruenţa şi potrivirea sau adecvarea este o e x ig e n ţ ă a vorbitorilor, pentru toate acele situaţii care impun
întrebuinţareaacestei limbi intr-o comunitateşi într-o activitate lingvistică. De
aici această posibilă confuzie cu corectitudinea.Toate aceste norme constituie
tocmai această obligatia, de care vorbeamla început, adică acel angajamentpe
care şi-l ia vorbitorul,prin faptul că vorbeşte o limbă şi vorbeşteîntr-o situaţie
anumită. Precizăm totuşi că toate aceste norme pot fi suspendate,fără îndoială,
Însă pot fi suspendate,cu intenţie şi numai atunci cînd intenţia este recunoscută
ca atare şi cînd pretindem.sărealizămo valoaresuperioarăacestei valori zero, de
fiecare dată. Adică;normelede congruenţăpot 11suspendatede.către normele..de
corectitudineşi de către normelede potrivire.Dacă avem o regulă într-o limbă,
atunci nu mai judecăm eventuala incongruenţă,iar dacă O judecăm, greşitn.
Dacă pretindemcă ar trebui să spunempahar cu apă şi nu pahar de apă, fiind
paharul cu apă şi Ul.1.
făcut din apă, greşim, fiindcă .există o normă+de
corectiftidineînlimba românădupă care se spunetocmaipahar de apă. Tot .aşa,
dacă s spune Într-o limbă, ca .în limba italiană, mille e una notte, .nu putem
spune: .,Nu, trebuiesă punempluralul,fiindcăsînt o mie şi una de nopţi!". Asta
este o regulă a altor limbi, in limba italianănu se aplică această regulă, i decie
bine cum se spune ÎI1italiană.Putem replicaşi că: "Nimeninu poate vedeaaltfel
decît CIIochii şi cu proprii săi ochi" şi totuL dacă avem această traditie
lingvisticăîntr-o limbă, spunemL-am văria cu ochii mei şi nimeni nu întreabă:
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cum aţi Il
să vedeţialtfel. decît cu ochii şi cu ochii dumneavoastră?"
fiindcă, incongruenţaeste suspendatăde corectitudine, realizarea corectă a
unei limbi. Tot aşa, potrivireapoate suspendatoate normelede congruenţă,dacă
considerăm că tocmai incongruenţa este potrivită, dacă facem o glumă, de
exemplu, şi spunem: Cei patru evangheliştisînt trei ş.a.rn.d.însă faptul trebuie
recunoscut ca atare. Deci, normele de potrivire pot suspenda normele de
congruenţă;mai mult, pot suspendaşi normelede corectitudine,Dacă discutăm
cu un străin care vorbeşte prost limba noastră, trebuie să vorbim normal, sau
dacă credem că trebuie să reducemregulile limbii noastre pentru ca străinul să
ne inţeleagă, le reducem, dar vorbim incorect, fiindcă doar credem că aceasta
este potrivirea, că acesta constituie acel pripon al vorbirii. Deci, valorile
superioarepot suspendavalorileinferioare;În acest caz şi valorile specificepot
suspenda valorilegenerice.Însă, faptul că pot fi suspendateeste tocmai semnul
că aceste norme există si
ca atare de vorbitorisi
, că acestenorme sint întelese
,
, de
ascultători,că aceste norme sînt norme in limbaj, norme conţinutein activitate.
De aceea, liberalismullingvistic excesiv nu este în realitate liberalism, ci este
mai curînd libertinaj, fiindcă nu recunoaşte existenţa acestor norme care
interesează pe toti vorbitorii. Acest liberalismnu promovează, in realitate,
libertatea limbajului,care este întotdeaunao libertate motivată, ci, dimpotrivă,
arbitrariul nu e in realitate o atitudineprogresistă,tolerantă şi democratică,ci,
dimpot.rivă, e () atitudine reacţionară şi antidemocratică, fiindcă spunînd:
.Fiecare poate vorbi cum crede şi cum îi pare", înseamnă a lăsa pe fiecare
vorbitor in sfera lui si
, la nivelul lui de cultură si
, a nega posibilitateasi
" aspiratia
sa de acolabora la cultura majoră a comunităţii.Atunci cînd se sp,ne: .Foarte
bine, dacă vorbeste
nici o
" si cu greseli, e bine că se înţelege, asta-n-are
/
importanţă", este nepotrivit. Are importanţăsocială, culturală şi politică foarte
mare, şi a spune că nu are nici o importanţă este arbitrariu şi libertinaj, nu
liberalism.Putem terminacu o frază a filozofuluispaniol Ortega Y Gasset, care
se aplică şi normelorlingvistice,cum se aplică altor norme culturale <,isoc;
zice Ortega: .Lo peor no son las nonnas rigida.s, 10 peor es
ausencia
normas que es barbarie".

DEONTOLOGIA eUL TURII

Aşadar, cum t r e b u ies ă fie cuI tur a? Cum ar trebui să fie
cultura, în general?
La această întrebare se poate răspunde:Aşa cum este cultura în esenţa ei,
adică identificîndonticul cu deonticul,de acord cu timpul care a distrus sau a
suprimat diferenţa însăsi
, dintre ontic si
, deontic. însă nu asa
, cum este în mod
empiric,pe ici pe colo, cultura,- repet- cum este în esenţa ei.
Mai întîi, ce înţelegemprin cultură?C il 1tur a este obiectivareaistorică
a spiritului în forme care durează, în forme care devin tradiţii, devin forme
istorice care descriu lumea proprie a omului, universulpropriu al omului. Şi ce
numim s pir it, adică ceea ce se obiectiveazăîn istorie sub formă pe cultură?
Este activitatea creatoare, este creativitatea însăşi, nu ceva care creează, ci
activitatea creatoare ca atare, energeia, acea activitate care este anterioară
conceptual oricărui dinamism, oricărei tehnici învăţate sau experimentate.Iar
omul creeazăcultura,este creator,este dotat cu energeia, în măsura în care trece
dincolo de ceea ce a învăţat, de ceea ce a cîştigat prin experienţă,prin cele două
izvoare ale învăţării,anume prin studiu şi prin experienţă,prin mathesis şi prin
empeiria.
Aceste forme de activitate=ştim de la G. Vico deja - sînt limbjul, arta,
religia şi mitul, ştiinţa şi filozofia.Această sumă de forme este ceea..ce numim
cultură, în măsura în care aceste forme sînt realizate în istorie, ca produse ale
activităţii creatoare .a omului. Activita creatoare ea însăşi este o activitate
liberă, în sensul tot filozofical cuvîntuluiliber, adică o activitateal cărei obiect
este infinit Deci, înseamnă că formele culturii sînt nesf'll7şit, că Ilu avem
dinainte o anumitămisiune,un obiect de realizatpe care il putem termina, după
C/..lfe
să putem spun.ecă am încheiatcuhura;dimpotrivă,obiectules.c infinit şi se
dezvoltă insufi prin aceastăactivitate,creşţeşi, cufi
pll,>blemăpecare o

opano 667 (Banat, Muntenia); otonel, ovis (Arg), pamid (Olt), pannac
(Oltenia),.pt1siiremcd (Moldova.);perlii668 (Transilvania),pino(t)Q69.pinot
gris670 (Transilvania), pinol noir671 (Transilvania), pliivaie şi pliivai672
(Basarabia, Moldova), pano 673.(Banat), poner614 (= pt:Jno;Muntenia), rară
neagră61S(Basarabia, Moldova), razachie, ri(e)sling676,ri(e)sling italian 677,
ri(e)sling. de Rin, rizling(Moldo.va),rislinger678 (Hunoara),· roşioarii679
(Oltenia), roşlor (Oltenia), ·rujiţă680, saperavit'!81.·
. (Basarabia), sască
(Transilvania), serecsia neagrrJ682 (Basarabia), silvaner (Banat), silvaner
verde683(Transilvania);sovinion 6&4,
sovinion blanc68S(Transilvania),stUniger
şi stţininger686 (Bistriţa), şasla 687 (Moldova), şiler688 şi şîler689 (Timiş),
ti1miioas{j690(Muntenia), ti1mfios691(Muntenia),·ti1mfiţii(Muntenia). tigvă
(Tuleea), tocal 692.(Transilvania), traminer693, ţirţir (Moldo.va), vinos694
(Arg, Dolj)î;ghiharii(şi: ghiharii, ghihoarii;Vaslui).
6.5. Sintagme în care denumireavarietăţii de struguri este urmată de un
adjeCtivcare arată culoareasau o.altă calitate a vinului: aUgolealb, bordo alb,
647Tl:JOOsIE,'V.,
30.
668BVf,&4
..
669III,
566;Pg.A,173;CARTEA,
35.
670BVf,177.
6n BVf,179;CARTEA,
69.
672CARTEA,
24.
6731.VĂCÂRESCUL,
P.,261;NEAMŢU,
T.,209;CARTEA,
123.
64I. VĂCĂRESCUL,
P.,26l.
675CARTEA,
24.
676
TIP,
116;BVf,
74;LRiCAR'fEA.'
677UV,
BVf,26;
176;
TUD0SIE,
V.,
30;CARTEA,
25.·5.
678HlJ{VII,
61v.
679TUD0SIE,
V.,30.
680UV,26.
6.81
,
T., 105;CARTEA,
69.
682CARTEA,
69.
683svr, 118.
6&4
CARTEA,
35.
685BVi,l77.
686lbklem,TI. 178.
687uv. 26.
688HlxvIII.70v(.,semiroŞiu").
689HJXVIll,
242r(,,rQcat");
690HIIV,
31l!1fiHlVl1,
g;Hpat, 24.
92f;
DDRF;BRm.,<V.,6S;iU;CAf)E;FME.
III,
566;DM;
DEX;MDE
; DL.R;
CARTEA;
25.
. .. ..
69100sTINESCU,
127;HII,84f,284f;HlII,98v;HlIII.10IvilIIVI,or;WiII. BIr;
HNII!J,348v;.WX.
106";
HlXII,19v,132f,1361',169",202v
.. 237f;H/X:m;324v,335f;
BARCIANU;
DU;DM;
DLR.
6921. vĂcĂR.EScUL,
P., 261; HlXVIII,nr ("vinulstors din/boabezbîrcite"):
NEGRUZZI,
S.,II, 29;FME,III,566.
.
;3CARTEA,36.
694HIXV,263v.
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bordo negru, bordon roşu69S(Transilvania),busuioc auriu. (Moldova),busuioc
raş.696 (Moldova), cabem'et negru (Muntenia), chişmiş moldovenesc697
(Basarabia), cabasm.a aJb698 şi cabasma negru699 (Basarabia), leanca
superprima 700 (Transilvania), merlot negru (Muntenia), muscat alb 701
(Moldova, Basarabia), muscat basarabean 702 (Basarabia),· .muscat
moldovenesc703(Basarabia,Moldova),oporto roşu (Transilvania),otonel alb,
pinot alb (Muntema).şasla albii (Moldova),şasla roz (Moldova), filer roşu
(Transilvania), tămîioasii alb 704(Iaşi)., tiimîioasă roş 705 (Iaşi), tămîios· alb,
traminer roz706,vinoasiialbii707(Tnmsilvania).
.
6.6. Sintagme forimite din denumirea'varietăţii de struguri locul de
provenienţăa acesteia (substantivpropriu precedat de o prepoziţie):aligote de
IO§f.(Moldova),ardeleancă de1imave (Transilvânia),tardo de Maharaci7fJ8
(Basarabia), busuioaciide Bohotin (Vaslui); caheÎ'net
Min4709 (Arad),
cabemet din Sîmbureşti110(Olt),feteasciide Cotnari;fetească de Huşi, fttasdJ
de Tohan; (prahova), grasd de Cotnari, muscat de Basarabia711 (Basarabia),
muscat de laloveni712 (Basarabia), muscat de Transilvania şi muScattd
Transilvaniei713(Transilvania),negru-vîrtosde Oreviţa714.(Mehedinţi),oporto
de· Banat (Timiş),perlă de Miră61du715 (Transilvania),perldM Tîmave716
(Transilvania),perld· de Transilvania (Transilvania),pinot de Iaşi (Moldova),
pinot: noir· de la COT'COVa717
(Mehedinţi),pldvaie d; Moldova (Moldova),
razachie de Dobrogea (Dobrogea),ri(e)sling de Şegarcea (nolj), roşioară de
69.S.i>C
•
. 696.HJVTII
,g9V:'>'
697ţTiT.,
105.
.698Ibidem;Z9.
699.JJ?idem,206.
700;,Tribuna",
1999irih121,p.483.
701NEAMŢU,
T., 105;CAR.,24.
702CARTEA,
24.
.
703
NEAMŢU,
T.,209.
704HJVIII2•
89v.
705Ibidem.
706BVT,176;CARTEA,
24.
7rJ7
BVT'77.
708NEAMŢU:T.lOS.
:709TIP,145.
.,10Ibidem,88.
711CARTEA,
23.
712Ibidem.
7l3BVf,78,
714DU.
7UBVT,84.
716Ibidem,178.
717TIP,88.
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Oltenia (Oltenia),roşioaTtlde Şegarcea (Dolj), roşiorde Oltenia71' (Oltenia),
roşior de Şegarcea (Dolj), ttlmtioastlde Ardeal (Transilvania),ttlmtioasi:fde
Cotnari (laşi), ttlmîioasă. de Moldova (Moldova), traminer de 1irnave719
(Transilvania),:verde de Cotnari (laşi), zghiharlJ de lIuşi120 (Moldova; şi:
ghiharde HUfi;ghiha·rtlde HUfi,zghihartlde la HUfi,'Vaslui).
. . 67. Denumiri.d la. varietăţi de. struguri bibnde (producători·direcţi).
Trebuie făcută precizareacă nmele care provin de la aceste soiuri, m regiunile
viticole ilIlportante(Cotnari, iIUfi, Odobeşti,Panciu, Şegarcea. Ttmav« etc),
smt e .derate ca fiind proprii "vinţtrilorrele", In aceste condiţii,.numai tn
locali , neviticoleele denmesc yarietăţide .vin bun", In rest, au seasel de
.,vin rău, .deşi, la niv<?lulgnuprilor populare,au o circulaţiedin ce in ce mai
mare şi nu. totdeaun tmteles721.
Aceste denri
pot fitenneni simpli
şi. sintame( vill + nUlllelevetăţii de struguri), după·care, uneori,.urmează
detelmini,ri: (vin) rican
(şi: wnericană. american..alb•. americardf.albtl),
c(;l.pfunlJ
(şi vin de cdpşund; Moldova),cudercd(şi vin de cuderclJ;Moldova),.
delav(lrl1(şi: delvară,delvar, vinde delvară. vinde delvar, delvar roz. delvar(tl)
alb(4),!leur (b", dinjleurlJ; Botoşani,Erbiceni- Iaşi, GherrnăEleşti
- Vaslui),
frag şi fragă <şi: vin frag, vinde fragd, fragă albd. fragă neagrd; Moldova),·
gaiarâ şi gaiardd (vin de gaiard; vin de .gaiardtJ;Moldova),gam(J(Oltenia);
(vin}hibr.id.(Moldova) şi vin de hibrizi (Vrancea);leondon (,i leondon alb;
Movileni- Iaşi), noah, noham şi nohan (Moldova),. novă (Oltenia,
Transilvania),(vin)otel (Ohenia),premdn722(Upuşna - Basarabia),premdu723
(Soroca- Basarabia), pret1Wi724 (Basarabia),prinoi 725 (plugari- Iaşi), (vin)
produc(Jtor, puterea ursului (= negru-vîrtos;Moldova), teras 726 (i: terasă,
teraz 727,terazlJ, tiras. tirasd, terastJ albă, terasă neagră), vtnzoi728(= vin
negru; Basarabia),zaibdr729(şi: zaiMră, zaibur, zaiburtl).
718·.RHV,
1972,nr.4,35.
7l9TIP 145.
7W········
TUOOSIE,
V.,30.
721Pntm qnk IlDlănunt
·.şiprecizări,
vzi IonNută,Denumiri
pentrutloţîuneaâe"vin
rdu"înl.ilnba.
ranulnă,în,.Anuar
delingvistică
,i istorieliterară"',
t9tnlJXXVI
•.177 - 1978,p.
141·-164,
72c2
IZV.,1.35,nr.11- 12,415.
723lZV.,1938,nr.6,221.
724şEz"1929,nr.8 - 10,103.
725N.1old
Bucov.,
pct.542.
726TI? I)c,)qrogea,
308;NALR.
Olt.,IV,h.613.
1'}.1
ALRs. n.,1,b. 2401192.
72S.A1M.
m. MI,p. 129.
729lZV.,198, nr.6,221.
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Împrumuturi
împrumutri1e
cu totul izolat fi sînt puţin răspîndite
graiurilor populare: asu, OSIIfi vin osu (scris fi aszu 730;< magh.
< geml.
AusbruclJ'vin de primă calitate'; provine din vinificea strugurilor negri, în
special cadarca, "ce au fost lăsaţi să sufere o supracoacere";Transilvania; vezi
şi dumirea maghiarăaszu mdsllls731,.,din vin roşu vechi adăugat
rămas.ede la fermentareavinului aszu"), egri bicaver732« magh. egri bikaver
'sînge de taur'; Transilvania), goher fi. gohn alb 733 « germ.
Transilvania),heres 734« sp. jerez < Jere; de la Frontera, vechi o în sudul
Spaniei; Basarabia), lacrima Cristi735 « it. lacrima Christi; un fel de vin
busuioc, din viile de la poalele Vezuviului;Muntenia), madeiră736şi vin
Madeira (<'Madeira, insulă portughezăîn Oceanul Atlantic; ef. port. madeira
'pădure'; Basarabia, 'Muntenia), marsală737 « it: Marsala, oraş în Sici1ia;
Basarabia), mozelă (de la Moselle sau Mosel, riu din vestul EuropeiLuxemburg, Gemiania-, în zona căruia, mai ales pe teritoriul Germaniei,
aşezări vecine Rinului; se întilnesc podgorii renumite; Muntenia),plebanoş73&
şi plebanos739(<:magh. plebdnos 'preot catolic'; vin aromat, alcoolic, obţinut
dintr-o combinaţie de furmint, grasă şi muscat otonel, atestat
urmă
aproximativ 150 de ani; preparat iniţial, probabil, de nişte preoţi sau
lăcaş bisericesc; Alba), pomar şi pomard «tr. pommard'vin de liurgu:nd.ia
Muntenia, .Cotnari- Iaşi, Odobeşti- Vrancea), rampaş 740 (< magh. râmpas
'must spumos'; DLR trin1Îte la germ. Rempes 'poşircă"; vinul care nu <,<i
limpezit încă, tulburel;Transilvania),rideshaim741(< germ. Ri1deşheim,numele
unui oraş din Germania, situat pe Rin, cu vii care produc pn: vin
Transilvania), rojamal742si rojomaP43 « magh. Rozsamali; Alba). rotsoon
(<:germ. Rotspon 'vin roşu; Transilvania),samatoc744« bg. samatok 'suc
730TJY
.•?4•.
731ti4em. 25.
732,;Tribuna"
,1889,'11f.
733BVf,77.
734CARTEA,
134- 135.
735SCRlBAN,
D.;DN3.
736CARTEA,
129.
737Ibidem,141.
73.8
BVf,74,77,178.
739Ibidem,84.
740ALRI, 1718/49;
DLR.
741FDA,II, 27742BVf.77.
743Ibidem.
744tw, Hf ("celfiertfărăcomină"),
8F ("vinulcei
'-'()lnină
.şilinpedc"),208'
(uvinlimpede,
cîndse tragedinCOl:nină
1l1aintede
amcepesă fiarbă"),482v(,c.elce se
singur",nu la un loccu tescovina);
HlIX,12]f("vinulcelalb"),124f("vinalb"),
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critică, această acceptare a modelelor străine, mai ales franceze, Iară o
diferenţierea valorilor,a niveluluide cultură.Este de ajuns ca
să sene ro
Franta, chiar dacă nu e francez, chiar dacă, de exemplu,e bulgar şi publică
Franţa, ca să fie consideratîn Româniaca un mare maestru,pe cînd el, săracul,
deseori, e un biet om care încearcăsă spunăşi el cîte ceva şi într-o formă destul
de superficială.în România şi, in parte, şi în alte ţări există acest complex de
inferioritate (deci, .Dacă e francez trebuie să fie şi bun sau dacă scrie in
frantlilze:şte,
trebuiesă fie măsuratuturor lucrurilor!").O culturămaturăpretinde
la fiecare pas să fie ea însăşi măsura lucrurilor,ceea ce nu Înseamnăcă trebuie
să respingemorice altă formă de cultură,dar trebuiesă cumpănimlucrurileşi să
nu facem numai ceea ce se face altundeva, fiindcă se face altundeva şi, în
consecinţă, trebuie să fie, fără îndoială, ceva important, car trebuie neapărat
urmat, în lingvistică,de exemplu,la un momentdat a apărut o încercarenumită
glotofonologie,cu totul absurdă;se-nţelegecă i în România,ca şi în alte ţări, în
acest sens încă neajunse la maturitate în domeniul lingvisticii, s-a introdus
glotofonologia,probabildupă principiul"Să avem şi noi faliţii noştri1".Nu, nu
vrem să avem faliţii noştri! Noi trebuie să recunoaştemcă IDeeasînt faliti, sînt
falimentarişi să spunem,pur şi simplu: ,,Nu facem acest lucru, fiindcă e vorba
de un falimental raţiunii,şi nu de ceva raţional,de culturăserioasăşi solidăl",
Tot ee-am spus pînă acumase referăla c u l tur a uni v e r s a l ă şi pe
plan universal, adică, în parte, la cultura care ar fi o cultură pentru toată
omenirea, ceea ce cultura este numai ca aspiraţieşi ca ideal, ca normă, pe cînd
cultura reală, cultura concretăeste totdeaunaşi în mod necesarc u l tur ă î n
i s tor i e . Şi culturaeste, Iară îndoială,creativitateobiectivată,însă, în acelaşi
timp, este obiectivareacreativităţiiomului istoric, ceea ce înseamnăcă se face
într-o anumită comunitateşi Într-o epocă determinatăde o situatie determinată.
Aceasta implică, cum spuneam,o multiplicitatea tradiţiilorpe care le găsim în
universal şi implică, ca normă pentru fiecare cultură determinată istoriceşte,
respectulpentru alte traditii,pentrualte culturi.
Şi, dac-ă-mi permiteţi, m-aş referi la experienta mea personală, la
descoperireamea din Italia, care a fost un fel de conversiune,cel puţin cu privire
la respectul tradiţiilor altora şi la universalitateaculturii. Această experienţă a
fost destul de dureroasăla început. Eu plecasemdin Româniafoarte tînăr şi, în
România, cel putin pe vremeaaceea, noi eram cei mai ;,dihai"din toată lumea
a..
sta şi din toate părţile răsăriteneale Europei,noi aveam un fel de tovărăşii, la
acelaşi nivel, numai cu Franţa sau cu alte ţări de culturămajoră, pe cînd vecinii
noştri nu aveau nimica. Întrebam:Dar ungurii? Ungurii nu, n-au nimica! Dar
ucrainenii au ceva? Nu! Şi bulgarii au ceva, sau sîrbii au ceva? Nu! Deci
credeam aşa, că ceilalţi nu aveau nimic bun. Şi deodată am descoperitîn Italia
că aveau şi au şi ungurii o cultură foarte importantăşi o traditie foarte serioasă.
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,.
acestuia.Ultimele sint date după .soiuride struguri.Majoritateadintre actualele
nume, catesemtîlllesepe etichetelesticlelorde VÎIl,par adesea bizare, uneori
chiar C<:)tnU'e
n0fI1'llorlimii, t\ymddoar.J,'Olul
de publicitate,
8.4. Trebuie să amintim.că Q bună..p"!,rte
.di .materialul lexical al acestei
lucrări nu- este inregistrat de ..nici un diCilţionar
al .limbii române, deşi multe
cuvinte şi singme sÎIlt.cu.noscute.demarea majorite a vorbitorilor.. Mai de
neţele. reÎIl.ţptl11
că acesteanu
nici în seria nouă a Dicţionarului
limbii rOfn4ne,G1ltoaţ 'iă un nuwlraprt:cia1>il
ditre. ele sint arestateîn volume
care figweazăîn.bibliografiaobligatori.al1.1crării
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şi ca instrument emancipare.Chiar şi o ştiinţă oarecare dintre
ştnnţete numite .,exacte"poate n totodată ştiinţă la nivelul cel mai înalt, dar se
şi la problemelestringente ale unei comunităţi.Mă gîndeam, de
exempju,la Japonia datorităexperienţeimele trăite acolo,- unde s-a dezvoltat
biochimia, din punct de vedere ştiinţific, însă, în acelaşi timp,
această biochimiea fost aplicatăla problemelealimentăriipoporuluijaponez, la
extragereaalimentelordin alge marine,în generaldin mare, ceea ce mi s-a părut
admirat.
România este vorba de a-şi regăsi traditia şi de a relua aceste
contacte,în măsura în care traditia este întreruptă.în sensul acesta am înţeles şi
terna generală a ciclului "Traditie şi europenismîn cultura românească",iniţiat
Institutul de Filologie Română "A. Philippide" în colaborare cu
Radioteleviziuaeaieşeană, în acest sens de reluare a tradiţiei care era deja o
europeană, dar care trebuie făcută mai europeană şi mai critică,
recunoscînd,printre altele, care sînt adevăratelecentre critice din Europa (şi cele
""<>'''-.,cu mai multă conştiinţă critică în Europa sint Anglia şi Italia); O
le12:ăllml,
un contact cu cultura engleză şi cu cultura italiană i-ar face poate pe
mai sceptici, şi poate mai puţin admiratori ai propriei lor conştiinţe
Eu sint si
de Prut si
, moldoveande dincolo
.
, deci mă intereseazăsi
" situatia
culturii din partea cealaltă.Despre moldovenis-a spus că fac literatură, poezie
patriotică, un fel de poezie depăşită, că nu sînt destul de moderni şi că nu sînt
cosmopoliţi, confundîndu-se,'între altele, cosmopolitismulcu universalitatea.
Cu dreptate însă, intelectualiimoldoveni şi-au făcut datoria către poporul lor,
către comunitatealor si
'" s-a vădit în ultimii ani că acolo au fost si sînt conştiinţa
,
natiunii.
,
Aceşti poeţi au scris cu pasiune despre limbă, de exemplu. Spunea cineva
odată: "Cum poţi să iubeşti limba, cum poţi să faci dragostecu o abstracţie?"se
Însă aici nu e vorba de o abstracţie.Este vorba, în acest
caz, de
a naţiunii de dincolo de Prut, care se arată, se vădeşte în
limbă.
fără îndoială, poeţii au cîntat limba; fiindcă înţelegeau să-şi
cînte fiinţa proprie, cîntînd limba. Poezia nu e poezie prin tema externă, ci este
prin universalitateacare se creeazăîn poemulindividual.Această fiinţă a
lor, a
e şi fiinţa poporuluiromânescde dincolode Prut.
Cum s-ar putea pretinde ca aceşti poeţi să nu cînte poporul şi să nu arate
că se
într-un moment agonic.jn sensul etimologic,adică într-un moment
de luptă pe viaţă şi pe moarte'?Şi dacă acesta este sentimentulcare i-a dominat
şi dacă au universalizatacest sentimenttrebuie să-i preţuim,să înţelegemcă aşa
trebuie să facă si
, că au făcut bine cît si
, cum au făcut,

DENUMIRI
PENTIWVARIBTĂŢI
DEVIN
CDER
CF
CGl.
CGr..I-II
ClHAC,I-U
COMŞA,N.Z.
CORCEA,
B.
COSTINESCU
COTEA
.COTEA,
CQTEA,
V,

H.DAlCOVICIU,
D:
DAMF.,
T2
DC
DD
DDRF
DER
DEX
DI
DIACONU,
Vr.
DIqIONAR
DIV

DLR
DM

!îll

;=:.J\lejlU1drJ:;iorlU1escu,
Diccionarur
Etimolâgico
Rumano.
I-NI, J3ibliotecafilologi.ca,Universidadde ia
1958--1961,
= I.-Aure!Candrea,Folklol'llmedicalromâncomparat.Privire
generală.
Medicina
magică,
Bucureşti,
CasaŞcoalelor,
1944.
PetreC01l,lan,(ilo$QJ'
dialectal,
Bucureşti,
1936.
=.Lucian
Cestin,Graiulbilnilţe{lrl.,
1,Timişoara,
1926;II, TurnuSeveri,,;
T'A..ţqhac, [)i<:ton;{l.airl:/4'etymologle
daca-romane,
vol,
Bucureşti,
1870--1879.
= D. CQ1l,lşa,.
Nana.Zamfira.
Îndrumări
din economiacasnică
..şi
grădinărit,
Sibiu,1929.
= Avram.Coreea,Baladepopulare,culesede..., Caransebeş,
1889.
= IonCostinescu,
Vocabular
româno-francescu,
Bucureşti,
= CoteaD.V.,Studiul
principalelor
tipuridevinuriÎn.podgoriile
Mqltlqvei,cu
privirespepialălastandardizarea
lor.
<iQCtort,
..19·65.
Cotea.D,
v..,Ştudiulvinurilor
dinpodgoriaCotnariÎnvederea
tipizăriiţqr,."qJ'ădin,viaşi livada",nr. i2, 1965.
::::C9tD."tI.,fnllfsd,tură
custandardizarea
vinurilor,
"KCVI."tfI
i:)ortiFl.ilţqrâ
şiviticllkţuţă",nr.
3',1969.
= Dicţionarul
limbiirpf11/Jne,publicat
de AcademiaRomână,
J3uc.IJ;tlştţ'i1913
ş,u.
;=:Ha4rianDaţCQviciu
..Dacii,.Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică,
1965.
::::ţi'rtic DI,l.II).,N.(JuVe(iUdictionnaire
roumain-francais,
V.•La
terminologie
et le leiquede l'economie
domestique,
Bucureşti,
1900,
= VasiteJ3iu şi.IoanGIăvan,.
Doctorul
de casăsaudicţionarul
$.ă.n,ă.ţiiţii,
ediţiaa II-a,Cluj,19:49.
l
Drăghici,
DOCI<?fUl
şiiconofJIul
casnicsal!Reţetipentrutot
soiuldeboaliofrn.'!nefti
.•l<işi
•.1958.
'
::;ţi'reri Da1l,le,
Nouvequ
dictionnaire
roufţlainfranrais,l-IV,
;..J3l.icUJ'eti,
1893-189.5.
;::Dicţionar
enciclopedic
român,I-IV,Bucureşti,
1962-1966.
:: Dicţionarul
eXPĂicativ
ţJllimh.ii
romiine,
Bucureşti,
1975.
=Muil Drăgrnci,
lconomia.rura.lă
şi dumesnică,
sauinvăţătura
pentrulucrareapdmln.tului îmbunătăţirea
gospodăriei
de
CÎmp
fi decasă,Ieşi,1834.
::;Ion Diaconu, 7'in.utul Vrancei. Etnografie. PoJ.dor.
l)ilet.ol()ie,B\l(;\lreljti.,
1930.
= l)icţiof}(ir.dialectal
(cllvinte,sensuri,forme), voI. IN,
Chişinau,
1985--1986.
=N. R.Danîelescu,
Importanţa
viilorîn antichitateşi îl!zilele
noastre.fnt#u1erea
şi productivitatea'
viilor din. Rom.ânia.
Periclitarea.vitîcultMrii
prin invaziafiloxerei,"Economia
rurIă",. V,septembrie
18841
p. 391.-40l.
= Dicf,z,Of'!.a.rullimqH
rQ1f14ne,J3ucureşti,
1966ş.u.
= Dic!ion.arullimhîi
românellwdeme,
Bucureşti,
1958.

1112

EUGEN
COŞERIU

Fără îndoială,putem deosebitrei tipuri de unităţi:
1. o unitate pur lingvistică.o unitatede limbă;
2. o unitate naţionalăcare nu este numai unitate de limbă, ci implică şi o
unitate de tradiţii culturale,de obiceiuri,de datini, de istoriecomună;
3. o unitatepolitică,adică unitateaunui stat.
Dacă ne gîndim bine, vedem şi putem arăta.că aceste unităţi sînt chiar
ordonate în această succesiune,adică mai întîi unitatea lingvisticăcare e baza
unităţii naţionale şi expresia unităţii naţionale şi apoi unitatea naţională care e
baza şi expresia unităţii politice. Deci, în fond, se începe oricum cu limba, cu
limbajul. L i m b a est efa c tor u 1 con s t it u tiv aIn aţi uni i
Ş i, d e c i, Ş i a 1 sta t u 1u i . Nu sînt cuvintelemele aceste cuvinte, ci sînt fără îndoială că dumneavoastră le-aţi recunoscut - cuvintele pe care le
întrebuinţeazăAristotel la începutulPoliticii, acolo unde omul este definit prin
limbaj, ca acea fiinţă care posedă limbaj, care posedă logos şi nu numai voce şi
care, posedînd logos, - prin logos se înţelege, evident, limbaj, fiindcă acest
logos se opune tocmai vocii pe care o au şi animalele-, posedînd limbaj, are
posibilitateade a-şi manifestaconştiinţamorală, de a deosebi între bine şi rău,
între drept şi nedrept şi, deci, de a se manifesta ca zoân politikăn, în sensul
propriu al cuvîntului.Dat fiind că această capacitatede a distinge Între bine şi
rău, între drept şi nedrept este trăsăturacaracteristică.comună tuturor fiinţelor
umane - zice Aristotel- ea este şi fundamentulasociaţieiîn familie şi în polis
(în stat).
Ce vrea să spună Aristotel prin aceasta, zicînd că limbajul este
fundamentul asociaţiei în familie şi în stat? Vrea să spună că 1i m b a j u 1
est ema n i fes t are a mod u 1u i dea
fi al omului, adică
manifestareaalterităţiiomului, a faptuluică omul este un subiect între subiecte,
care-recunoaşteposibilitateaaltor subiectede a convieţuicu el, manifestîndu-şi
prin limbaj - ca să zicem aşa - conţinutulpropriei sale conştiinţe în afara sa,
deschizînd conştiinţa spre alţii, ca alţii să accepte, să adopte conţinuturi1ede
conştiinţă şi să le înţeleagă. Aceste conţinuturide conştiinţăînsă, tocmai prin
aceastădimensiunea alterităţii,a faptuluică a fi om înseamnăa fi unul cu alţii,
tocmaiprin aceasta,acesteconţinuturide conştiinţăsînt, la origine deja, comune
şi se înţeleg drept comune,nu ca fapte subiective,ca fapte particulare,numai ca
ale unei persoane.Cînd vorbesccu cineva înţeleg că vorbimde acelaşi lucru şi
că numim aceleaşi lucruricu aceleaşicuvinte şi, deci, că aceste semnificatiisînt
comune,
. nu sînt numai ale mele, sînt si
, ale lui. Ba, chiar mai mult, cînd cre-ăm
cuvinte noi. le creăm Într-o limbă şi intuim că vor fi înţelese de ceilalţi ca
existînd deja sau ca şi cum ar exista deja în limbă. FilozofulamericanJ. Dewey
zice că referintalimbajului(limbajulse referăla lucruri,fără îndoială),că prima
referinţăa limbajuluieste referinţala alţii, la alţi vorbitori,prin care se stabileşte
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comunicarea, prin care comunicarea şi referinţa obiectivă devin într-adevăr
obiective, altfel spus, referinţan-ar fi obiectivă dacă nu s-ar manifesta pentru
alţii. Tot a zice Heidegger:se comunică ceva, ceea ce înseamnă că cei care
comunicăîntre ei au deja ceva comuncare se arată, se vădeşteîn a vorbi unul cu
altul; adică această dimensiunea alterităţiiar fi un întreg, ar fi o fiinţă umană,
dar nu închisă în ea îasăşi, ci o fiinţă deschisă, o con,ilinţă deschisă spre alte
conştiinţe.De altfel, aceastăidentitatea omului ca fiinţă care vorbeşteexistă şi
acolo unde găsim intniţiile primare cu privire la realitate, la univers şi la
umanitate, adică în limbi. In multe Iimbi, sînt socotiţi şi numiti "vorbitori"
numai cei care vorbesclimba respectivă,adică numai cei care ştiu să vorbească,
iar cei care nu vorbesc limba sînt "nevorbitorii", sînt •.muţii", cei care
bolborosesc,sînt .,barbarii".în greceşte,de exemplu,animalelesînt numite şi ca
âloga; adică ..fiinţele care nu vorbesc"; cei care vorbesc sint oamenii fi, se
înţelege, cei care vorbesc mai întîi greceşte; ceilalţi. cei care nu vorbesc ca
'lumea sînt cei care bolborosesc,sînt "barbarii".
Este indiferent dacă nemţi; forma întrebuinţatăpentru.germani de către
slavi, este o etimologiepopulară(o raportămla cuvintul pentru •.mut"), :fiindcă
nemţi înseamnăastăzi şi ,,mut" şi deci chiar dacă - CQme foarte probabil - nu
vine de la cuvîntul slav, ci de la numele unui trib celtic nemetoi;totuşi faptul
însuşi că .acest cuvînt Il fost apropiat de cuvîntul care înseamnă ,,mut" şi s-a
confundat cu acest cuvînt ne arată din nou acelaşi lucru; deci oamenii care
vorbesc şi care vorbesc o anumită limbă sînt de fapt vorbitorii, ceilalţi sînt
muţii, sînt cei care nu ştiu aceastălimbă. Însă vedemcă în toate aceste cazuri, şi
lucrul este remarcabil şi are înţelesul lui profund, nu e vorba de limbaj în
.general, ci e vorba totdeaunade o limbă. în realitate,pentru conştiinţade limbi
care are toate drepturile ei, limbajul este identificat cu o lirp.bă'anumită, cu
limba naţională sau, să-i zicem, cu limba istorică a vorbitorilor. Şi. cînd se
spune despre aceşti vorbitori că sînt oameni, cum se spune, de exemplu, în
limbile bantu, se spune, în realitate,tocmai că bantu înseamnă.,oamenii"pur şi
simplu, ceilalţi sînt .,neoamenii".Se face deci aceastăidentificareîntre limbaj in
general şi o limbă, ceea ce înseamnănu numai că limbajul- ceea ce ştim cu toţii
- se prezintă în mod necesarsub formă de limbă, ci că fiecare din aceste limbi
este pentru vorbitorii ei şi pentru vorbitori,în general, limbajul pur şi simplu,
modul în care această comunitate a interpretat lumea şi o oferă ca lume
universali tuturor celorlaltecomunităţi.
Se povestesc anecdote în cursurile de lingvistică, mai ales pentru
începători, ca să li se arate această varietate a limbilor şi aşa-zisul caracter
arbitrar al diferenţelordintre limbi; de exemplu,se povesteşteo anecdotăpe care
o foloseşte marele lingvist german Hugo Schuchardt(mare romanist), anume
următoarea:Schuchardte într-o cîrciumă.Vorbeştecu un tiran italian, Ţăranu!
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italian fdc Schuchardtcunoaştefoarte multe limbi i îl întreabă: - "Cum se
numeşte aceasta (un pahar) în cutare limbă'?"Sehuchardtti spune: ..Se numeşte
aşa in limba gennană. se numeşteaşa în limba franceză,se numeşte aşa in limba
ungară" (pe care Schuchardt o cunoştea), poate fi în limba română. Ţăranul
zîmbeşte şi zice: .,S-Qfi numiad aşa în toate limbile astea pe care le cunteti
Dv., ,,Maquello che e, elIn bicchiere' (,losă ceea ce este, este un pahar") adică,
cum am spune noi în limba română: •.Este ceea ce il numim noi in limba
română", Deci se înţelege de către noi, Iingviştii, mai ales cind nu sintem in
filozofi ai limbajului şi nu trecem dincolo de anecdotă,se înţelege
că celelalte limbi, limbile .străiae, pentru vorbitorul naiv, sint numai
nomenclaturi,mai mult sau mai puţin arbitrare,şi că limbaadevărată,limba care
corespundeesenţeilucruriloreste limba proprie,naţională,
Aceste anecdote au totuşi un sens mai profund, adică dovedesc faptul că
fiecarevorbitorînţelege limba ca limbajîn general,ca limbă universală,inţelege
că este lumea u,a cum poate fi conceputăşi înţeleasăde om şi că este ordonarea
lumii, transf9nnarealumii într-un cosmosordonat,u,a cum aceastătransformare
Il lumii e .ofentă un)anităj, în general de către o comunitate.Adică, mai întîi,
lumea
este lumea pe care mi-o dă limba mea, limba română, şi apoi putem
vorbi dcsnte
le putem si numi altfel. însă
r" lucruri si analizalucrurilesi,
, eventual,
..,
lumea noastrnprimară este această lume pe care ne-a dă limba română. Iar
faptul că vorbitoriialtor limbi înţeleg acelaşi lucru nu înseamnădeloc că ei nu
au dreptate. Fiecare dintre Iimbi este o perspectivăasupra universuluiîntreg şi
este modul în care acest univers este ordonat, înţeles nu numai pentru această
comunitate,ci pentru toată lumea.Aş spune că lumea pe care a ordonat-olimba
română este lumea pe care comunitatearomână o oferă ca model universal de
lume tuturor celorlaltecomunitl\tiactualeşi viitoare.
Aceasta înseamnăi.cădimensiuneapolitică a limbajului,această asociaţie,
acest fundamental asociaţieiîn polis se prezintămai întîi într-o limbă, să zicem
într-o limbă pe care o putem numi limbă istorică, fiindcă acea limbă a devenit,
s-a format în istorie fi este recunoscutăîn istorie de către proprii ei vorbitori şi
de către vorbitorii altor limbi, prin faptul că e numită printr-un nume propriu,
printr-un adjectiv propriu (şi adjectivele pot fi proprii), de exemplu limba
romlUtă,limbajran,cezd',limba englezăş.a.m.d,
'
Mai întîi, această limbă este baza convieţuirii,prin această limbă atribuim
alteritatea noastră" faptul că noi sîntem subiecte deschise si
, altor
, subiecte si
,
avem - ca să spunem aşa - o sferă de alteritatecu anumite limbi. Sf. Augustin
observa omul ar prefera să convieţuiascăcu cîinele lui mai curînd decît cu
cineva care nu se înţelege fiindcă vorbeşte altă limbă; fiind el om foarte
pătimaş
cunoscătorde multe limbi, insă ăsta e felul lui de a se exprima:
,,Mai bine cu dincle decît cu cineva care vorbeşte altă limbă pe care eu nu o
înţeleg'"
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în acelaşi sens, Sf, Toma, traducîndtermenulpolitiMn al lui Aristotelprin
politicum el sociale. zice, între altele, că tocmai prin limbă şi printr-o anumită
limbă se stabileşteconvieţuirea şi că cei care vorbesclimbi diferite non possunt
bene convivereati dicens (,,nupot convieţuibine").
Deci, constatăm, mai întîi, această aheritate în această sferă a limbii
istorice.
însă, pe de altă parte, limbajul este şi o activitatepermanentcreatoare,şi
individul creează; această creatie trece la alti vorbitori şi se formează limba
istorică. Şi, este un fapt originarîn limbă,că se formeazăsfere de alterităţi,sfere
noi de alterităţi,
. si,
1· deci, fiecareindivid trăieste
t într-o serie de sfere de alteritate,
mai întîi în familia lui (chiar şi cu privire la limbă), apoi în sfere din ce în ce
mai largi, pînă la aceastăsferă a limbiiistorice.
Fără îndoială,limba istorică se prezintăobiectivcu această varietate. Însă
faptul mai important aicea, şi faptul remarcabil, este că atunci cînd există
această idee de identitate sau această intenţie a identităţii cu ceilalţi care
vorbesc, în parte altfel, toţi se constituie într-o comunitate;chiar dacă aceasta
ţine de state diferite, se formează o limbă comună, pe deasupra faptelor de
varietate,de diferenţiere.
.
Să vedem ce înseamnă 1i m b ăc o m u fi ă si
, de ce există limbă
comună? Deşi ne-am putea înţelege pînă la un anumit punct şi fără o limbă
comună, dacă limba istorică nu prezintăo varietateprea mare, cum nu prezintă,
de exemplu, dialectul nostru dacoromân, care se înţelege, chiar la nivelul
varietăţii, aproape fără nici o greutate, de la Soroca pînă la Timişoara şi
Maramureş! Deci, de ce o limbă comună? Fiindcă tocmai aceast alteritate
superioară este alteritatea care - să zicem aşa - învinge mereu alterităţile
minore, alterităţile locale, pentru că fiecare vorbitor nu este mărginit la un
singur "cerc de alteritate",ci fiecare vorbitor înţelege să vorbeascăîntr-o sferă
de alteritatemajoră şi despretoate treburilecare intereseazăaceastă alteritate,în
această sferă de alteritate majoră; fiecare înţelege că trebuie să vorbeascăşi o
limbă care să corespundăacestei comunităţimajore, comunităţiilimbii istorice.
Interesant aicea, din punct de vedere teoretic, este tocmai faptul că o limbă
comună, chiar dacă ,nu ajunge a fi comună de la început pentru toată
comunitatealimbii istorice, e propusăpentru toată comunitatealimbii istorice şi
se înţelege că tinde să coincidă cu această comunitatea limbii istorice. Deci,
cînd printr-un proces istoric se formează o limbă comună grecească, această
limbă.greceascăeste la origineun dialect, însă se îndepărteazăde acest dialect
atic, devine o koine diâlektos, adică modul de a vorbi comun. Pentru cine?
Pentru toţi grecii, şi, în acest caz, chiar elimină elementeledialectaleanterioare,
care rămîn numai fapte izolate, în dialecte. Deci, limba comună e din nou o
limbă care este coextensivăcu limba istorică, cel puţin ca tendinţă; vrea să fie
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naţiuni care vorbesc diferite limbi, însă acesta nu este acolo faptul originar.
acesta este un fapt secundar care are motivările lui istorice şi asta nu se poate
aplica, de exemplu,în cazul nostru, al românilor.Nici nu se poate spune că noi
am fi o comunitateca helveţii, Da, dar vedeţi că există şi natiuni diferite care
vorbescaceeaşilimbă. Nici aceastanu ni se poate spune, pentru că nu este cazul
nostru. Acest caz este din nou un caz secundar,este un caz, de exemplu,care s-a
produs prin factorulde colonizareşi noi încă n-am colonizatpe nimeni şi n-am
format colonii pe undeva şi noi unităţi statale, politice care să se îndepărteze
apoi de comunitatea noastră şi unde să se vorbească în fond aceeaşi limbă
istorică, însă de către o altă naţiune, cu o altă tradiţie, care nu mai reprezintă
tradiţiile noastre pur şi simplu. Orice s-ar spune şi oricum, faptul că această
aspiraţie spre o unitate lingvisticăcare să fie şi o unitate naţională, şi aspiraţia
spre o unitate naţională,care să corespundăşi unei unităţi statale, care să fie şi
unitate politică, nu poate fi distrusă prin faptul că uneori nu se realizează.
Fiindcă aspiraţia rămîne aspiraţie şi este ceea ce motivează faptul lingvistic şi
motiveazăşi activitateanoastră,a tuturor.
Vorbeam despre limba comună care se stabileşte într-un proces istoric
natural. De multe ori, e nevoie să se accelerezeacest proces natural, atunci cînd,
de exemplu, unitatea politică se constituie Înaintea unităţii de limbă comună.
Tot aşa, şi încă mai mult, cînd se trece de la o limbă comună la o limbă deja
diferenţială, la <i limbă exemplară, la o limbă standard. Şi. aici intervin
intelectualii, intervin cunoscătoriide limbă, intervin poeţii şi scriitorii ca să
propună tocmai un model ideal de limbă. Faptul că pot propune modele diferite
nu are, din nou, nici o importanţădin punct de vedere teoretic, ijindcă faptul
fundamental este că, pentru aceeaşi limbă, pentru aceeaşi comunitate, aceleaşi
baze, se propune un model sau alt model. Pentru vorbitorulnormel, naiv, care
nu meditează asupra limbii, limba este prin însuşi faptul ţi o vorbeşte o
obligatio, în sensul latin al cuvîntului, adică un angajament, un legămînt.
Vorbitorul se leagă aici membru al acestei comunităţişi se recunoaştepe sine
însuşi ca membru al acestei comunităţi,cu aceeaşiistorie fi cu aceleaşi tradiţii.
Ceeace nu înseamnăunitatemonoliticăa acestortradiţii.
în Sommariodi pedagogia, Giovanni Gentile, vorbeşte despre acest fapt
natural la fiecare vorbitor, de a se considera obligat să vorbească limba care-i
corespunde, tocmai după ce observasecă limbajul este, în general, fi în plan
universal,cu totul liber. În legăturăcu •.libertatea"fiecăruiade a defini lucrurile
după cum vrea, de fiecare dată, şi de a hotărî singur cutare nume pentru cutare
sau cutare lucru, G. Gentile scrie: 'Allora invece di tavolino potrei dire penna
(în loc de măsuţă, masă, probabil de scris, am putea spune parul de scris), in
astratto, si, ma in concreto, no, perche io, che parlo, ho una storia dietro ă me
(fiindcă eu, cel care vorbesc, am o istorie îndărătulmeu), ho meglio dentro di
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me (in:mine însumi). e sono questa storia (fi sint această istorie), per cui sono
tale e dicoet devo dire tavolinoe nessunoin altro modo (şi deci smt astfel silit
să spun şi trebuie să spun, pentru că smt obligat, mă simt obligat să spun,
tavolino, în ţacest caz, şi nu altfel)'. Deci, spun astfel, recunoscindesenţa mea
istorică, spun in acest fel. pentrucă aceastaeste istoriamea, fiindcă'eu nu numai
că titJdeaceastă tradiţie sau am adoptat aceastătradiţie, ci fiindcă sînt o parte
din această traditie. În acest sens, limba pentru vorbitor este obligatio, este
legi1mfnt•cu comunitatea actuală fi cu comunitatea trecută. Pentru rei care
consided limba în mod reflexiv,şi aceştiasînt intelectualii-lingviştii, poeţii -,
şi care înţeleg să propună idealuri de limbă. acest legămîntdevine o sarcină. o
misiune,'Ei înţeleg că trebuie să propunăun model de limbă în sensul limbii şi
de acord culiCeaStălimbă istorică. cu limba comunităţii. Se înţelege, pentru
mine, lucrul cel mai important,cel puţin afectiv,este relaţiadintrţ}limba română
din 'resttllRomâniei şi limba romană vorbită dincolo de Prut. Ce putem spune?
Că la nivelul istoric este exact aceeaşi limbă, fiindcă nu' putem, pentru nici un
fapt fundamental,stabili o frontieră undeva, care să coincidă cu Prutul. Dacă
există:diferenţe, varietăţi-ş.a.m.d.,marca.teprinlinii cărora li se spun izoglose,
acesteane duc de multe ori nu numai pînă la Carpaţi,ne duc dincolode Carpaţi,
ne duc În Ardeal, sau ne duc spre sud, ne duc spre Muntenia,în partea de sud a
Basarabiei.Deci, nu putem stabili nici o diferenţăcare să facă să se poată spune
că este-cel puţin un dialect. Nu este nici un dialect, nici un subdialect această
limbă la acest nivel încă popular, fără limbă comună. Dacă considerăm acest
lucru la nivelul limbii comune, la nivelul acelei limbi care se vorbeste
• de către
cei care au fost la şcoală sau care au aurit limba vorbită, cum se vorbea
româneşte,in biserică ş.a.m.d.,ce putem spune este că au aceeaşilimbă comună
de peste tot, şi toate faptelecare pot :fiaici regionale,dacă nu sint fapte legate de
instituţii recente şi cuceritoare,introdusede o putere străină,dacă nu sînt aceste
fapte, tot restul este ca peste tot în România.Şi,e cutremurătorsă constaţi că,
atunci cînd vorbeşti- chiar şi eu am făcut-odîndu-minumelede moldoveandin
altă regiune - cu unii tineri derutaţide propagandăîn Basarabia,ţi se răspunde,
cînd întrebi dacă ştiu româneşte,că româneştenu ştiu, dar ştiu moldoveneşte,Şi
răspund exact cu acelaşi ton cu care vorbeşti tu, cu aceeaşi pronunţare şi cu
aceleaşi cuvinte; deci, ei răspund astfel numai dintr-o pornire provocată, fără
îndoială. de răuvoitori sau de cei care erau binevoitori,însă nu pentru noi, ci
pentru alţii. Şi, dacă acum considerămaceastălimbă la nivelul exemplarităţii,cu
privire la acel itlealde limbă, re putem spune? Toţi moldoveniicare aU,înţeles
pe ce se bazează:această limbă exemplarăşi că această limbă exemplarăeste o
limbă pedeasupra varietăţii şi a limbii comune, vorbesc şi scriu aceeaşi limbă
exemplară; cu puţine varietăţi, care există şi în restul României, peste tot în
România.Deci cînd vedem cum scrie Vieru sau Dabija, sau, in proză, Beşleagă,
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de dincolo de Nistru, sau în proza lingvistică,ştiinţifică, muzicală, un Anatol
Ciobanu, vedemcă ei scriu exact aceeaşilimbă, şi, se înţelege,că ei au conceput
exemplaritateaca o exemplaritatepentru toată comunitateade limbă română, nu
numai pentru ei, pentru regiuneaaceasta numită RepublicaMoldova. (De parcă
aici, la Iaşi, nu ne-am afla în Moldova') Deci, dacă cei care susţin existenţaunei
limbi moldoveneşti ar înţelege la acest nivel limba, adică să stabilească, să
propunăo limbă comunăsau o limbă exemplarăca normă a limbii române, dacă
ar înţelege această noţiune în sensul ei adevărat, ei ar trebui să spună că vor
această limbă moldovenească, transnistreană, de exemplu, pentru toată
comunitateaistorică, deci pentru toti românii, o vor ca limbă română, şi nu ca
limbă moldovenească.Numai atunci am putea discuta şi arăta de ce nu e bine,
de ce nu e deloc bine să fie propusăca limbă exemplarăpentru toată lumea acea
limbă.de acolo. Însă atîta timp cît se propune ceva care este cu totul lipsit de
sens, care este cu totul absurd - in sensul că o limbă comună sau exemplarănu
se propune niciodată pentru o regiune, ci se propune pentru toate regiunile
locuite de aceeaşinaţiune, se propunepentru toată extensiunealimbii istorice -atunci putem spune numai: Aceste lucruri nici nu le putem discuta! Dar putem
arăta noi mereu.că2+2 nu fac 5, nici 3, nici 6, nici 8 ş.a.m.d., dat fiind că ştiu şi
acesti
, răuvoitorică 2+2 fac 4.

