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Patrimoniu şi imaginar lingvistic
Elena Platon

Lingua volat, lingua manet
La fel ca muzica, poezia sau mitologia, limba face parte dintre fenomenele fundamentale
pentru lumea spirituală, comparabile, poate, prin profunzimea, durata şi universalitatea
lor, doar cu natura însăşi (Kerenyi, 1994). De aceea aşezarea limbii printre nucleele
menite să configureze Enciclopedia imaginariilor din România. Imaginar şi patrimoniu
lingvistic , alături de literatură, religie, istorie şi artă, ni se pare cu totul îndreptăţită.
Totuşi, la prima vedere, opţiunea de a plasa o serie de studii lingvistice sub semnul a
două concepte aparent divergente pare sortită, mai degrabă, să scindeze volumul consacrat
patrimoniului şi imaginarului lingvistic românesc (PL, IML) decât să-i asigure unitatea.
Căci, dacă perspectiva patrimonială reprezintă o linie clasică, sigură, legitimată ştiinţi
fic, promovată din plin de politicile lingvistice europene, care încurajează multilingvismul şi salvarea limbilor, apropierea lingvisticii de apele mişcătoare ale imaginarului
poate părea un gest lipsit de chibzuinţă şi de prudenţă. Cei care înţeleg prin lingvistică,
în bună tradiţie saussuriană, o pură descriere a limbii, realizată „în sine şi pentru sine"
(Fribourg, 1978), pot privi cu neîncredere încălcarea graniţei care asigură o distanţă
„sigură" faţă de imaginarul judecat, pe nedrept, în temeiul unor vechi prejudecăţi, ca
spaţiu haotic, rezervat produselor fanteziei umane, lipsite de consistenţă şi de coerenţă.
Această asociere spontană a imaginarului cu un loc al efemeridelor, aflat în continuă
mişcare şi lipsit de ancorele ferme ale raţionalităţii sau ale tradiţiei, este, probabil, în
măsură să explice şi lipsa unei linii solide de cercetare pe teren românesc a IML. Însă,
pentru cei care s-au îndărătnicit să cerceteze cât mai bine cu putinţă natura relaţiei
dintre PL şi IML, aceste concepte nu mai reprezintă capetele îndepărtate şi incompatibile ale unei axe bipolare, ci, mai degrabă, două vase comunicante, care se alimentează
şi se valorizează reciproc.
Aşezarea limbii între dinamismul specific neliniştitului imaginar şi stabilitatea venerabilului patrimoniu nu reprezintă însă o noutate, căci ea derivă din natura ambivalentă
a limbii, din puterea ei de a reuni efemerul şi perenul, mişcătorul şi stabilul, care i-a
fascinat pe oameni de-a lungul timpului. Celebrul dicton verba volant, scripta manent
ne arată cât de marcată şi de fermecată a fost bătrâna Antichitate de puterea cuvântului
scris de a captura şi de a imortaliza mişcarea neîntreruptă a vorbirii, asimilată metaforic zborului. Iar faptul că uitarea, adică dispariţia vorbelor în neant, este imaginată
ascendent, ca urcare, şi nu ca prăbuşire, pare încărcat de semnificaţii adânci cu privire
la modul în care îşi reprezentau anticii natura imaterială a cuvântului.
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cei vechi asociau intim mişcarea şi nemişcarea limbii cu forma rostită, respectiv cu forma scrisă a cuvântului, cu uitarea şi cu neuitarea, această polaritate a cunoscut,
de-a lungul timpului, şi alte întruchipări, din ce în ce mai uşor de explicat astăzi, când
până şi cuvântul scris şi-a pierdut din materialitate, fiind capabil să zboare în mediul
virtual şi să se reîncarneze sub ochii cititorului. Într-o epocă în care limba, scrisă sau
vorbită, circulă în toate sensurile, imortalizată pe diverse suporturi, aceasta a devenit,
în mod paradoxal, şi mai mobilă, dar, totodată, şi mai stabilă. De aceea legătura dintre
cele două faţete ale limbii nu poate fi privită unilateral, ci trebuie să urmărească mulţimea înfăţişărilor sub care se prezintă. Or, cu siguranţă, raportul dintre PL şi IML se
înscrie în seria acestor multiple ipostaze, astfel încât logica volumului nostru nu este
una binară, fie patrimoniu, fie imaginar, ci stă, simultan, sub semnul continuităţii şi al
rupturii, al diacroniei şi al sincroniei, al convergenţelor şi al divergenţelor, al zborului
şi al rămânerii, dintr-o perspectivă care recunoaşte în mişcare, în energia creatoare,
tocmai una dintre dimensiunile continuităţii şi ale stabilităţii (Beaud, 2020).

Limbă şi patrimoniu
Într-adevăr, spre deosebire de alte fenomene culturale, care se supun mai uşor remodelărilor

de tot felul, limba este văzută, în general, ca un sistem coerent şi omogen, având
un grad ridicat de stabilitate (Sapir, 1967). Deşi traversează perioade uriaşe de timp în
care este marcată de evenimentele istorice şi socioculturale ale comunităţii vorbitoare,
dar şi de imaginaţia debordantă a celor mai creatori dintre indivizi, limba rămâne aceeaşi în esenţa ei, având sens mai ales pentru membrii grupului care au primit-o moşte
nire de la generaţiile precedente. Astfel, ea are puterea de-a dreptul miraculoasă de a
lega generaţii fără număr, creând sentimentul unei solidarităţi pe care puţine alte fapte
culturale sunt capabile să îl genereze. Tot limba anulează şi marile distanţe geografice :
ea este singurul lucru pe care omul îl poate lua cu el, oriunde şi în orice condiţii ar
călători, dându-i sentimentul că rămâne identic cu sine însuşi, cu acel sine construit în
comunitatea de provenienţă. Numai aşa limba îşi poate revendica statutul de suport
fundamental al ideii de continuitate în timp şi în spaţiu.
Or, câtă vreme noţiunea de patrimoniu imaterial este construită în jurul ideii de
continuitate, de „bun spiritual", moştenit din generaţie în generaţie, care aparţine întregului popor (DLR, XI), limba poate fi imaginată şi ea drept conţinut patrimonial. Aşadar,
şi limba reprezintă un „bun", chiar dacă, în acest context, după o logică noiciană,
noţiunea de valoare ar fi chiar mai potrivită, căci, spre deosebire de un bun, care se
împarte, dezbinând (de exemplu, o bucată de pâine, odată împărţită, aparţine sau unuia,
sau altuia), valoarea limbii „se distribuie fără să se împartă" (Noica, 1993, pp. 59-60).
Aşa cum un adevăr, un cântec sau lumina însăşi, deşi se distribuie, aparţin de fapt
tuturor oamenilor, unindu-i, şi limba, ca valoare, aparţine în acelaşi timp şi unora, şi
altora, oamenii continuând să o aibă cu cât o consumă mai mult. În calitatea sa de obiect
al patrimoniului imaterial, fixat, fie în formă scrisă, fie orală, limba este privită şi ca
un semn al bogăţiei şi al puterii, aparţinând capitalului simbolic şi social al individului,
o formă de capital la fel de importantă precum era altădată deţinerea de bunuri materiale (Bourdieu, 1977; Gumperz, 1989). Această reprezentare a limbii ca un veritabil
capital explică, de altfel, toate acţiunile de patrimonializare a diferitelor limbi.
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În acelaşi timp, limba poate fi văzută nu doar ca obiect într-un muzeu, ci şi ca muzeu,
fiindcă ea constituie şi mijlocul de exprimare, stocare şi transmitere a unei părţi importante din întreg patrimoniul spiritual al unui popor. Aşa cum muzeele salvează patrimoniul material, limba reprezintă ea însăşi un loc al memoriei colective (Nora, 1986) cu
totul special : o matrice în care putem citi istoria culturală a poporului care o vorbeşte,
,,stocurile lingvistice" putând oferi, uneori, mai multe informaţii despre mişcarea populaţiilor decât ar putea-o face unele date pur istorice sau etnografice (Sapir, 1967).
Şi totuşi, în ciuda acceptării unanime a faptului că limba reprezintă o adevărată
emblemă a stabilităţii şi a continuităţii, aşezarea cercetărilor care îi sunt consacrate
exclusiv în perimetrul patrimonial riscă să alunece în teritoriile unui fals imobilism.
Dacă se consemnează şi se absolutizează mai ales convergenţele, pentru a le pune în
serviciul demonstrării continuităţii (i. e. imobilităţii) unei comunităţi, dacă se şterg sau
se neagă modificările apărute în timp şi spaţiu, dar şi de la un mediu social la altul, în
urma contactelor lingvistice de tot felul, patrimonializarea se poate transforma cu uşu
rinţă într-o acţiune de „muzeificare" a limbii, marcată de cronocentrism, etnocentrism
şi sociocentrism. Altfel spus, apare riscul de a configura şi de a promova un PL adaptat
modelului ideal fasonat de reperele spaţio-temporale şi socioculturale ale celor care
patrimonializează, recreând trecutul în funcţie de ideile şi de tendinţele prezentului
(Beaud, 2020, p. 210). Or, nu trebuie pierdut din vedere că PL se poate „altera" şi el
în raport cu proiecţia sa ideală, patrimoniul valorizat la un moment dat putând fi abandonat sau ignorat de către locutorii unei limbi, mai ales când ajunge să fie considerat
incompatibil cu ideea de progres sau de modernitate. În plus, se ştie bine că transmiterea în timp nu este totdeauna liniară, iar reproducerea nu se face absolut identic, pe
traseul dinspre trecut spre viitor putând apărea discontinuităţi, rupturi sau diferite
intervenţii, fie sub forma unor reformulări creatoare, fie sub forma unor inovaţii, care,
totuşi, nu împiedică pe nimeni să caute sau să revendice elementul de continuitate.
Aşadar limitarea patrimonializării la o conservare paseistă, opusă interesului pentru
formele vii ale limbii, este nepotrivită, căci patrimonializarea nu este menită doar să
conserve ceea ce a murit, ,,îmbălsămând" cuvinte şi expresii vechi, ieşite din uz.
Dimpotrivă, ea poate să aducă la suprafaţa conştiinţei lingvistice a vorbitorilor „imagini
pierdute" (Tohăneanu, 1995), ascunse în spatele celor mai banale cuvinte şi expresii
cotidiene, amintind de înţelesul sau de frumuseţea lor de odinioară. Prin descrierile de
specialitate, lingvistul poate adăuga până şi cuvintelor vii, de intensă circulaţie, un plus
de energie şi de vigoare. Dacă asimilăm limba cu băutura dintr-o cupă, aşa cum făcea
Kerenyi (1994) cu mitologia, putem spune că lingvistul cunoaşte mai bine gustul bău
turii din cupă decât băutorii înşişi, având ştiinţa şi talentul de a descrie toate „aromele"
limbii, astfel încât vorbitorii să simtă mai bine întreaga savoare a graiului folosit. Prin
urmare, deşi cercetările lingvistului vizează, cu deosebire, evidenţierea anumitor forme,
sensuri sau „imagini uitate" ale cuvintelor, ca şi sublinierea elementelor de continuitate
care leagă prezentul de trecut, de fapt, el nu doar patrimonializează, ci şi dinamizează
perspectiva asupra limbii, producând schimbări majore în reprezentările despre limbă
ale subiecţilor vorbitori, mai exact, în configurarea imaginarului lor despre propriul
tezaur lingvistic. Iar această influenţă nu este deloc neglijabilă şi dacă am lua în considerare exclusiv modul în care cultura şcolară de bază a fiecăruia dintre noi, axată pe
imaginarul descrierilor ştiinţifice despre limbă, ne modelează percepţiile asupra limbii
materne.
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Limbă şi imaginar
Dacă noţiunea

de patrimoniu are deja asigurată o bună reputaţie în rândul lingviştilor
din mediul autohton, nu acelaşi lucru se poate spune despre IML. Deşi conceptul a fost
lansat şi teoretizat în ştiinţele limbajului din mediile internaţionale încă din anii 1970,
la noi acesta este catalogat, mai ales de către „lingviştii sceptici", drept pură „fantasmă"
sau „invenţie speculativă", care nu acoperă o realitate autentică şi nu aparţine cu adevărat niciunei direcţii de cercetare (Ardeleanu, 2013a, p. 5).
Totuşi, nu lipsesc nici lingviştii entuziaşti. Aceştia văd în IML „o teorie deschisă",
care permite şi promite noi posibilităţi de abordare a „realităţii Limbii" (Ardeleanu,
2013a). O asemenea poziţie se pliază pe învăţăturile diverselor ramuri ale lingvisticii,
precum psiholingvistica, sociolingvistica, etnolingvistica, lingvistica antropologică, lingvistica cognitivă, ca şi pe cele ale filosofiei limbajului. Toate aceste ştiinţe arată limpede
că cercetarea limbii trebuie făcută integrat, în cadrul relaţiilor complexe cu subiectul
vorbitor, cu gândirea acestuia, dar şi cu mediul sociocultural în care ea fiinţează. În
definitiv, astăzi, orice studiu consacrat limbii ar trebui să ţintească spre un scop de natură
antropologică : acela de a releva, prin intermediul datelor lingvistice, ceva esenţial
despre fiinţa umană, despre mecanismele sale de gândire, despre felul în care îşi reprezintă lumea şi despre modul în care aceste reprezentări îi reglează întreg sistemul de
atitudini şi de comportamente. Astfel, se poate spune că terenul pentru apariţia conceptului de IML era deja pregătit, chiar dacă a mai trecut ceva vreme până când a fost
definit şi teoretizat de către cei interesaţi de natura relaţiei pe care vorbitorii o au cu
propria limbă.

Imaginarul din perspectivă metalingvistică
Legătura

cu limba pe care o vorbim este una dintre cele mai speciale : este intimă, de-a
dreptul palpabilă şi, categoric, preexistentă studiului, încât ne vine greu să credem că
aceasta ar mai avea vreun secret pentru noi. Atunci când o transformăm însă în obiect
de studiu, în mediul şcolar, mai ales, constatăm cu surprindere că trebuie să o disecăm,
ca pe o entitate străină. În acest moment, atitudinea noastră faţă de ea tinde să se schimbe
semnificativ şi uităm că, poate, tocmai în natura relaţiei noastre atât de personale cu
propria limbă s-ar putea ascunde unele dintre secretele înţelegerii formelor, structurii şi
funcţionării sistemului acesteia. Spre deosebire de vorbitorul obişnuit, care îşi supune
limba unei reflecţii critice doar în anumite circumstanţe, lingvistul se distanţează de ea
cu regularitate, se întoarce spre diverse izvoare pentru a găsi explicaţii legate de originea şi de evoluţia cuvintelor, investighează teorii şi apelează la descrieri ştiinţifice
pentru a o explora la toate nivelurile. Totuşi, în ciuda încercării de „răcire" maximă a
relaţiilor cu acest obiect special de studiu, pentru obţinerea unor rezultate cât mai
obiective, lingviştii au început să-şi îndrepte atenţia şi spre opiniile vorbitorilor obişnu
iţi privitoare la limba pe care o vorbesc.
De fapt, chiar aşa s-a născut una dintre accepţiile IML : pornind de la observarea
dificultăţilor şi a inhibiţiilor pe care le aveau subiecţii în a-şi explica, în timpul anchetelor,
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raportul cu propria limbă sau cu limba celorlalţi, care poate fi, deopotrivă, limba luată
în derâdere (vorbită în satul vecin) sau limba valorizată (vorbită de profesori, de diferite
personalităţi din media etc.). Exploatarea acestor observaţii, dar şi a teoriei saussuriene
despre raportul limbă-vorbire, a ideilor despre discurs ale lui Lacan, a studiilor lui Labov
despre variaţiile de natură sociolingvistică şi, mai ales, a cercetărilor lui Martinet despre
dinamica limbii în sincronie au condus la mutarea accentului de pe descrierea faptului
de limbă pe subiectul vorbitor şi pe modul în care acesta conştientizează şi îşi raţionalizează
raportul cu propria limbă (Houdebine-Gravaud, 2002). Astfel, noul concept, lansat în
anii 1970 de către Houdebine-Gravaud în mediul academic francez, aduce în prim-plan
„reprezentările subiective" despre limbă, care presupun o minimă distanţare faţă de
aceasta şi producerea unui metadiscurs, bazat pe o competenţă metalingvistică, considerată
universală, în baza unui dispozitiv cognitiv general-uman (Houdebine-Gravaud, 2013).
Odată cu această schimbare de accent, s-a intrat însă pe teritoriul alunecos al dinamismului lingvistic, pe care adepţii teoriei au simţit nevoia să-l stabilizeze, ancorându-l
într-un tablou normativ . În mod ironic, tocmai cei care s-au străduit să se îndepărteze
de descrierile lingvistice clasice au instituit o rigoare de inspiraţie gramaticală, apelând
la conceptul de normă. Deşi unii teoreticieni au propus sintagme mai transparente, care
să traducă mai bine sensul atribuit normei, considerat un cuvânt „prea evaziv" şi inadecvat pentru contextul dat - de exemplu, ,, tipuri de argumente", adică elementele
invocate de către vorbitori atunci când glosează pe marginea raportului personal cu limba
(Remysen, 2011, p. 62), sau „tipuri de comentarii" (Jacquet, 2015) -, formula tabloului
normativ a reuşit să reziste, întrucât asigura un cadru relativ stabil pentru noul concept
de IML. Iniţial, tabloul includea şi normele obiective , obţinute din analiza şi descrierea
producţiilor verbale, dar, ulterior, IML propriu-zis a fost corelat doar cu normele subiective , reprezentând opiniile, atitudinile şi judecăţile de valoare asupra limbii, adică sentimentele lingvistice sau reprezentările sociale (ori diferitele ideologii), inclusiv imaginarul
descrierilor lingvistice, adică modul în care discursul instituţional este încorporat de
către subiecţi.

De fapt, tipologia normelor subiective creionează şi principalele teme de interes ale
IML. Astfel, normele prescriptive vizează aprecierile despre limba ideală, instituţiona
lizată de autorităţi prin gramatici, dicţionare etc., despre ceea ce este considerat a fi
corect sau incorect din punct de vedere normativ. Normele fictive sunt asociate cu judecăţile subiective (de ordin estetic, afectiv sau istoric) ale locutorului despre limba întrebuinţată, cu referire la un ideal al limbii care nu este fondat pe discursul de tip academic.
Normele evaluative cuprind aprecierile despre calitatea şi frecventa unui comportament
lingvistic, iar cele comunicaJionale urmăresc adaptarea relaţiei locutorului cu norma la
interlocutor şi la situaţia de comunicare. În timp, acestora li s-au adăugat normele identificatorii, vizând imaginea pe care o dă celorlalţi limba vorbită de cineva, dar şi normele
identitare , reflectând imaginea pe care o impune grupul cu care se identifică vorbitorul
(Brunet-Hunault, 1996). Indiferent de opţiunile terminologice, rămâne constantă ideea
distanţării metalingvistice (sau epilingvistice , dacă locutorii nu sunt specialişti), care le
permite subiecţilor vorbitori să formuleze nişte reflecţii despre limbă, în care sunt încifrate reprezentările lor despre limbă, adică IML. Această accepţie a fost preluată şi de
autorii autohtoni (Ardeleanu, 1996, 2000, 2009; Coroi, 2013; Obreja, 2011a, 2011b),
pentru care IML constituie „o re-prezentare, cea a limbii", care „se ataşează limbii,
concentrându-se asupra ei" (Ardeleanu, 2017, p. 10).

16

PATRIMONIU

ŞI

IMAGINAR LINGVISTIC

în ciuda celebrei formule care guvernează IML, Fiecare locutor vorbeşte
propria sa limbă, marcând trăsăturile lăsate, ca o amprentă, de către fiecare vorbitor asupra
limbii în plin proces de discursivitate, în funcţie de variabile precum vârsta, profesia,
mediul social, nivelul de educaţie etc., teoreticienii nu au putut pierde din vedere două
aspecte fundamentale : 1. că IML al subiecţilor nu se construieşte izolat, ci, mai ales,
în comunitatea culturală de apartenenţă, în transmiterea sa istorică şi socială; 2. că IML
se nuanţează şi se aprofundează, devenind tot mai complex, prin accesul la diferite
descrieri lingvistice. Dintre acestea, reprezentările subiective sunt cele considerate a fi
responsabile de formarea imaginariilor, constituind „versantul mai subiectiv" al acestora,
pe când reprezentările sociale formează „versantul social", responsabil de formarea
ideologiilor (Houdebine-Gravaud, 2002, p. 10). Altfel spus, relaţia vorbitorului cu limba
presupune atât o dimensiune intimă, care conţine „propriile fantasme şi ficţiuni ale
subiectului", nesusţinute de un discurs social şi nemodelate de vreo normă prescriptivă
de natură academică, cât şi una sociologică şi ideologică, fasonată de cunoaşterea normelor gramaticale şi de aproprierea unui discurs specializat (Houdebine-Gravaud, 1997).
Aşadar, în mod paradoxal, tocmai promotorii IML au simţit nevoia să depăşească
îngrădirile abordării subiective, după cum reiese şi din temele de cercetare tratate în
ultimele decenii : plurilingvismul şi efectele contactelor dintre limbi, funcţia identitară
a limbilor (pentru individ sau pentru diferite grupuri sociale, etnii, naţiuni), creativitatea şi inventivitatea lingvistică, atitudinea (de acceptare sau de respingere) faţă de normele lingvistice, variaţiile lingvistice în raport cu limba standard, intervenţia şi rolul
experţilor (lingvişti, scriitori etc.) în impunerea sau respectarea normelor, imaginarul
lingvistic al diverşilor scriitori, imaginea unei limbi formate într-un alt spaţiu lingvistic
decât cel de baştină sau într-o altă epocă, transferul de imaginar în procesul traducerilor, revitalizarea limbilor regionale, politicile lingvistice, imaginarul lingvistic şi imaginarul cultural în literatură ş.a. (Pitavy, 2018). Această paletă policromă pare să confirme
părerile despre caracterul deschis şi „înglobant" al IML, ce îşi propune să adâncească
şi să înnoiască, din perspectiva dinamismului lingvistic, imaginea asupra faptelor de
Şi totuşi,

limbă.

În ciuda multiplelor deschideri oferite, IML nu a putut însă răspunde tuturor nevoilor. Houdebine-Gravaud însăşi, întrebându-se cum s-ar putea justifica conceptul de
frumuseJe a limbii sau, metaforic spus, de dulceaJă a limbii, a semnalat insuficienta
criteriilor lingvistice şi, mai ales, imposibilitatea de a separa IML de un alt tip de imaginar, pe care l-a numit „imaginar cultural" (IMC). De aceea a şi semnalat necesitatea
identificării unor cauze mult mai profunde ale dinamicii lingvistice, de tip istoric,
sociocultural, ideologic etc. (Houdebine-Gravaud, 2013, p. 17). Şi în mediul românesc
se fac trimiteri la un IMC ce „înglobează o mulţime de aspecte legate de existenta umană
(istorie, film, arte, mediu, presă)", el fiind inclus chiar printre axele de cercetare specifice IML (Ardeleanu, 2013b, p. 8). Mai mult, s-a vorbit chiar de un IMC care „se lasă
transmis prin intermediul IML" (Ardeleanu, 2014, p. 74), deşi, din definiţia dată IML,
,,o teorie care impune reprezentări «imaginare» în şi despre limbă [s.n.] " (Ardeleanu,
2014, p. 74), nu reiese cu claritate dacă aceste reprezentări sunt înţelese drept unele
„general culturale", adică despre orice conţinut cultural, sau dacă se referă exclusiv la
reprezentările despre limbă, socotită, probabil, ea însăşi, un obiect cultural . Asemenea
reflecţii, ca şi alte opinii ce leagă imaginarul de „formarea imaginii asupra lumii" prin
intermediul limbajului (Sîmbotin, 2016, p. 92), arată cât de sensibilă este problema
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delimitării

IML de IMC şi cât de nesigură se dovedeşte a fi, în acest context, încercarea
de a stabili natura relaţiei dintre ele. Iată de ce considerăm că, pentru lărgirea posibilelor semnificaţii ale conceptului de IML, trebuie exploatate şi informaţiile venite dinspre
alte teorii preocupate de relaţia limbă-cultură-societate.

Imaginarul din perspectivă etnolingvistică
Astfel, o cu totul altă interpretare vine dinspre etnolingvistică (EL) - numită în mediul
american antropologie lingvistică-, ştiinţă de mare tradiţie, mai ales în ţările slave, cum
ar fi Polonia, Rusia şi, mai recent, Ucraina, Bielorusia şi Republica Cehă. Aici IML nu
mai este echivalat cu reprezentările despre limbă, ci se concentrează pe modul în care
se reflectă în limbă varietatea reprezentărilor despre lume. Ideile EL vin din încercările
repetate de a înţelege legăturile intime ale limbii cu mediul sociocultural de apartenenţă.
Spre deosebire de teoriile din sfera universalismului, care susţin că gândirea omului
decupează în acelaşi mod, întotdeauna şi peste tot realitatea - adoptate, la un moment
dat, şi de către traducătorii convinşi că, din moment ce cuvintele desemnează lucruri,
şi lucrurile sunt aceleaşi pentru toţi, este destul să cunoşti numele unor lucruri în diferite limbi pentru a putea face o traducere fidelă (Mounin, 1963, pp. 42-43) -, EL
promovează ideile specifice particularismului lingvistic, axate pe relevarea modului în
care se reflectă într-o anumită limbă viziunea despre lume a comunităţii vorbitoare.
Această din urmă idee apare, nu întâmplător, în reflecţiile etnologilor şi ale sociologilor, mai puţin invocate, în general, de către lingvişti sau, în orice caz, mai puţin cunoscute şi recunoscute de către aceştia, în comparaţie cu entuziasmul cu care antropologii
au recunoscut, de pildă, meritele lingvisticii structurale în evoluţia ştiinţelor antropologice
(Levi-Strauss, 1978). Căutând să înţeleagă concepţia despre lume a societăţilor primitive,
sociologii au sesizat că limba este locul în care se „reflectă" organizarea socioculturală
a acestora şi au încurajat studierea limbii grupului anchetat pentru a avea acces mai uşor
la universul său mental şi cultural. Dar, dintre toate compartimentele limbii, era privilegiat lexicul, acesta fiind considerat locul care „ascunde" un sistem de concepte (cunoscutele noţiuni-tip ale lui Durkheim) dotat cu o mare stabilitate, derivată atât din lentoarea
cu care se petrec schimbările în limbă, în general, cât şi din caracterul colectiv al
acestor schimbări (Durkheim, 1995, pp. 396-397). Mai mult, asimilate unui fond comun
întregii societăţi, noţiunile-tip erau echivalate cu o veritabilă grilă de interpretare a lumii,
susceptibilă să pună în evidentă specificul unei culturi date. Astfel, noua paradigmă se
distanţează de cea care considera noţiunile de timp, spaţiu, persoană etc. ca fiind universale, arătând că ele nu sunt înnăscute, ci se învaţă prin socializare, putând diferi de
la o cultură la alta (cum ar fi, de exemplu, prezenta eului multiplu la indienii din
nord-vestul Americii sau categoria de nonpersoană, cu referire la sclavii romani).
Deşi a cunoscut numeroase obiecţii, dintre care cele mai comune sunt că una şi
aceeaşi limbă poate fi utilizată de două societăţi diferite sau că o societate se poate
schimba, în vreme ce limba rămâne, în esenţa ei, aproape intactă, ideea condiţionării
reciproce dintre limba şi cultura unei anumite societăţi a preocupat o lungă serie de
cercetări lingvistice. Bunăoară, teoria semantismului social reflectă convingerea că limba
configurează societatea şi o conţine în aparatul său conceptual (Benveniste, 1974).
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Saussure însuşi, vorbind despre partea pitorească, ,,aproape etnografică", a fiecărei
limbi, întrevedea posibilitatea de a cunoaşte cultura prin intermediul limbii, având în
vedere că, ,,într-o mare măsură, limba face naţiunea" şi că „moravurile unei societăţi au
o reacţie asupra limbii sale" (Saussure, 1962, p. 40). De asemenea, alte studii lingvistice
au evidenţiat modul în care distincţiile lexicale operate în fiecare limbă tind să reflecte
caracteristicile - importante în plan cultural - proprii obiectelor, instituţiilor şi activităţilor societăţii în care este utilizată limba (Lyons, 1970; Meillet, 1958).
Însă cel mai mare impact asupra EL l-a avut filosofia limbajului, mai exact tezele lui
Humboldt şi ale descendenţilor săi, neohumboldtieni, în special ale lui Leo Weisgerber.
Susţinând, pe de o parte, că limba serveşte atât la exprimarea gândirii, cât şi la structurarea acesteia, Humboldt releva rolul cuvintelor în conceptualizarea realului, explicând
nu doar caracterul distinct al fiecărei limbi, ci şi originalitatea ei, din punct de vedere
conceptual şi cultural. Astfel, în bună tradiţie herderiană, el a întărit concepţia idealistă
că limba reflectă viata sau spiritul naţiunilor, funcţionând ca un element de mediere ce
filtrează o anumită viziune asupra lumii. Or, pentru a identifica specificul acestei viziuni,
adică specificitatea limbii unui popor, EL a decretat necesitatea de a analiza, comparativ, tocmai modul în care este conceptualizat un anumit element de la o limbă la alta.
Cu mici variaţii, ideea că fiecare sistem lingvistic închide o viziune particulară asupra lumii se regăseşte şi în mediul american şi în cel britanic, la alţi doi precursori ai
EL, Franz Boas şi Bronislaw Malinowski, fiind preluată de doi dintre discipolii lui Boas,
care vor formula celebra ipoteză Sapir-Whoif. Pe lângă faptul că limba determină modul
în care gândim (teoria determinismului lingvistic , care susţine că nu putem concepe un
lucru decât dacă avem în vocabularul nostru un termen asociat respectivei noţiuni), Sapir
şi Whorf au lansat şi ideea că limba determină percepţiile asupra realităţii (teoria relativismului lingvistic , după care reprezentările mentale depind de categoriile lingvistice,
adică, vorbind limbi diferite, oamenii percep diferit realitatea - cf. Sapir, 1949, p. 162).
Varianta radicală a relativismului (Whorf, 1969, p. 125) a mers şi mai departe, întrezărind chiar posibilitatea de a descoperi „realitatea socială" a poporului prin analiza
categoriilor lingvistice utilizate, însă obiecţiile formulate la adresa ei, de către Sapir
însuşi, printre alţii, au invocat un argument cât se poate de banal şi de convingător :
acela că, dacă o comunitate are doar trei nume pentru culori, nu înseamnă că aceasta
vede lucrurile doar în alb, roşu şi negru.
În ciuda reproşurilor aduse, teoria lui Whorf a fost reluată şi nuanţată în ultimii ani,
în urma unor experimente întreprinse prin simulare computerizată, care atenuează distincţia rigidă dintre limbaj şi gândire, evidenţiind marea plasticitate a creierului uman,
adică marea lui capacitate de a se schimba şi de a se adapta pe întreg parcursul vieţii.
Astfel, teoria neowhorfianismului atenuează radicalismul iniţial, susţinând că, deşi limbajul nu determină în mod absolut felul în care privim lumea, acesta dictează, totuşi,
accentul pe care tindem să îl plasăm asupra anumitor aspecte ale vieţii, în funcţie de
limba pe care o vorbim, de locul unde o vorbim şi de interlocutor (Tihan, 2017). Pe
aceeaşi linie, tot mai multe studii de sociolingvistică identifică moduri fundamental
diferite de exprimare a timpului, a numerelor şi a orientării spaţiale în diverse limbi sau
corelează existenta unor sisteme mult mai complexe de exprimare a politeţii (de pildă,
în limbile asiatice) cu un anumit tip de mental, colectivist , ,,orientat mai mult către
interlocutor decât spre vorbitor şi preocupat mai mult de relaţia dintre interlocutori",
în comparaţie cu mentalul relevat de limbile occidentale, unde primează perspectiva
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(Yamamoto, 2006). Datele empirice, cum ar fi mărturiile persoanelor
bilingve, care declară că se simt mai puţin inhibate dacă folosesc a doua limbă pentru
a înjura sau pentru a-şi declara dragostea, întăresc şi ele necesitatea nuanţării poziţiilor
adoptate în tratarea raportului limbă-gândire-cultură (Collins, 2016), precum şi a echilibrării ponderii acordate explicaţiilor de natură universalistă sau particularistă.
Niciuna dintre aceste reflecţii nu ar fi fost însă posibilă fără o intuiţie fundamentală
privitoare la funcţia simbolică a limbajului, prin care se face trecerea de la câmpul
experienţelor concrete la cel al vorbirii. Definind limbajul drept ghidul simbolic al unei
culturi , Sapir (1970) a pecetluit, o dată pentru totdeauna, solidaritatea limbii cu universul cultural, devenită astăzi un loc comun, care circulă în diverse ştiinţe conexe, precum
didactica limbilor străine, unde, în prezent, nici nu se mai vorbeşte doar despre predarea limbilor, ci despre predarea limbilor-culturi (Puren, 2003) sau despre lexicultură
(Gallison, 1988).
Prin urmare, sociologi, etnologi, antropologi, filosofi şi lingvişti, deopotrivă, au
relevat legăturile subtile ale limbii cu gândirea, dar şi cu modul de viaţă şi cu valorile
culturale, subliniind că aceasta constituie, prin conceptele şi clasificările pe care le
propune, un autentic organizator al universului fiecărei societăţi. Limba nu mai apare
deci ca un instrument pasiv de exprimare, ci ca un principiu activ, ce impune gândirii
un ansamblu de distincţii şi de valori, depozitând experienţa acumulată de generaţiile
trecute şi furnizând totodată generaţiilor viitoare o prismă prin care să interpreteze lumea
înconjurătoare (Mounin, 1963). Toate aceste idei au furnizat un cadru teoretic ideal
pentru EL, interesată tocmai de nuanţe, de diferenţele subtile manifestate în viziunea
asupra lumii la indivizi aparţinând unor culturi diferite şi vorbind limbi diferite (Ferry,
1970). În ciuda asocierii EL cu o ştiinţă ancorată în trecut, preocupată mai mult de
studiul relaţiilor dintre limba populară şi cultura populară decât de analiza raporturilor
dintre limba şi cultura standard (Koselak, 2007), cercetările actuale de EL au reuşit să
depăşească limitele explorării cunoştinţelor naive despre lume ale locutorilor nativi,
extinzându-se şi asupra altor tipuri de limbaj : literar, standard, argotic etc. (Porawska,
1999). Astfel, EL a adoptat o concepţie dinamică asupra limbii, văzută într-un proces
de continuă transformare, pe măsură ce se schimbă, pe de o parte, realitatea pe care o
reflectă limba, iar pe de altă parte, sistemul de valori al societăţii care o vorbeşte
(Cholewa, 2008).
Continuând ideile lui Weisgerber, valorificate din plin şi în integralismul coşerian
(Coşeriu, 2009), EL a reuşit să depăşească, totuşi, concepţia limbii ca oglindă a realităţii, ca rezultat (ergon), asimilând-o unei forţe creatoare a spiritului (energeia). Revelator
în acest sens este chiar unul dintre conceptele-cheie ale EL, numit imagine lingvistică
a lumii (IMLL) sau reprezentare lingvistică a realităţii (RLR), care, în viziunea lui Jerzy
Bartminski, nu reprezintă o simplă reflectare a lumii în limbă, ci este, mai degrabă, o
interpretare a lumii în şi prin limbă. Din această perspectivă, cuvintele nu sunt simple
reprezentări fotografice ale obiectelor realităţii, ci nişte „portrete mentale" ale acestora,
cărora li se asociază un conţinut semantic, bazat pe segmentarea, pe categorizarea şi pe
interpretarea fenomenelor, realizate de către spiritul uman (apud Viviand, 2014, p. 30).
Astfel, IMLL exprimă, mai mult sau mai puţin exact, ceea ce cognitiviştii americani
numeau „conceptualizarea lumii prezentă în limbă", iar lingviştii ruşi, ,,imaginea naivă
a lumii, fixată în limbă" (Cholewa, 2008, p. 21).
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Ca rezultat al modului în care subiecţii vorbitori percep şi conceptualizează realitatea (opus celui obiectiv, specific ştiinţelor empirice, precum biologia sau fizica), IMLL
are un caracter subiectiv. În acelaşi timp, trimiţând la reprezentări despre oameni, lucruri,
evenimente, împărtăşite de o anumită comunitate, ea are şi un caracter intersubiectiv,
asemenea noţiunilor-tip ale lui Durkheim. De altfel, conceptul de stereotip lingvistic , şi
el drag etnolingviştilor (Bartminski, 2017), întăreşte importanta de a retine în analiza
IML al unei comunităţi mai cu seamă acele lexeme care fixează în limbă asociaţii de
idei şi de imagini stabilite în memoria colectivă. Reunind atât imagini intelectuale , larg
răspândite şi general acceptate, cât şi amprentele emoţionale asociate lor (Viviand, 2014,
p. 33), stereotipurile lingvistice au avantajul că nu mai necesită verificări sau explicaţii
suplimentare pentru membrii comunităţii vorbitoare, fiind definitorii pentru sentimentul
identităţii de grup. Graţie lor, apare acel sentiment de complicitate între „compatrioţii
culturali", locuitori ai aceluiaşi „burg semantic" (Maranda, 1977), constituit din reţele
de idei, credinţe, speranţe, valori, fantezii şi fantasme transmise de-a lungul generaţiilor,
recunoscute şi înţelese spontan de către membrii aceleiaşi comunităţi. Asemenea regularităţi permit reconstituirea marilor circuite familiare unui spirit format într-o anumită
incintă culturală, tradiţia fixând, de fapt, ,,claviatura metaforelor" (Zumthor, 1972),
adică acel sistem conotativ compus în şi prin marele text cultural.
Aşadar, din punct de vedere cognitiv, IMLL reprezintă o activitate lingvistică de tip
reglator, care are o structură previzibilă şi funcţionează în mod repetat (Koselak, 2007,
p. 6). De aceea rezultatul acestei activităţi nu constituie o entitate laxă, ci una bine
organizată, sub forma unor componente numite aspecte (Zinken, apud Koselak, 2007,
p. 6), faţete (A. Wierzbicka) sau subcategorii (A. Koper). Acestea pot jalona eficient
munca de reconstituire a imaginii lingvistice a diferitelor fragmente ale lumii, numită
profilare. O asemenea operaţie lingvistico-conceptuală este menită, în viziunea lui
Bartminski, să reconstruiască imaginea „obiectului" pornind de la diferite fapte de limbă,
în funcţie de diferite faţete : origine, caracteristici, funcţii, relaţii etc. (Koselak, 2007).
„Obiectul" astfel reconstituit va fi uşor de recunoscut graţie prezenţei invarianţilor, iar
apariţia episodică a unor aspecte originale, care se actualizează doar în anumite contexte
(cum ar fi cazul poeziei, unde apar conotaţii rar activate), nu atentează, în general, la
coerenta internă a obiectului definit, ci, dimpotrivă, îi îmbogăţeşte profilul.
Activitatea de profilare este extrem de tehnicizată în EL, dând impresia unei rigori
metodologice absolute. Astfel, datele lingvistice care se recomandă a fi exploatate sunt :
etimologia (cel mai conservator tip de date, cu consecinţe importante atât pentru definirea cuvântului, cât şi pentru procesul de creare a derivatelor, a frazeologismelor ori
a proverbelor); faptele de gramatică (cu schimbare mai lentă decât lexicul, trimiţând,
la fel ca etimologia, la stadii foarte vechi de formare ale limbii); polisemia (variile
accepţii ale unui cuvânt, mai ales sensurile figurate, şi relaţiile dintre ele) ; derivatele
semantice (diferite de derivatele morfologice, cum ar fi a lua masa , pentru „a mânca",
sau a se pune în pat , pentru „a se culca", al căror număr oferă informaţii semnificative
despre gradul de ancorare a „obiectului" în sistem, despre caracterul lui şi despre conotaţiile aferente cuvântului în cauză; cf Cholewa, 2008, p. 27); frazeologismele (bogă
ţia frazeologică reprezintă, după cum se ştie, semnul interesului comunităţii lingvistice
pentru un anumit fragment al realităţii) ; sinonimele proverbele , conotaţiile culturale
sau simbolice (datele extralingvistice, conotaţiile convenţionale, împărtăşite de întreaga
comunitate lingvistică, şi nu doar de anumite grupuri ce o compun ; de exemplu, negrul
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sau albul, asociate cu doliul, în funcţie de cultură etc.); colocaţiile (chiar dacă nu au
un grad de stabilitate foarte ridicat, acestea sunt relevante pentru caracterul deschis al
IMLL) (Viviand, 2014, pp. 26-27).
Deşi aceste repere promit să limiteze caracterul intuitiv al profilării şi să-i confere
o maximă rigurozitate, în realitate, ea nu este omogenă, deoarece alegerea faţetelor, a
modului lor de dispunere, precum şi a unui anumit tip de date lingvistice depinde de
natura fragmentului de realitate (reală sau imaginară) selectat şi de obiectivele operaţi
unii. Având în vedere că profilarea urmăreşte să refacă structura cognitivă a unui concept
deja format, pentru a înţelege cum funcţionează conştiinţa lingvistică şi cele mai generale tendinţe de categorizare ale minţii umane, faţetele se aleg obligatoriu în funcţie de
specificul „obiectelor" : concrete (plante, animale etc.) sau abstracte (valori morale,
concepte sociale), cele din urmă fiind, în general, mult mai dificil de profilat. De exemplu, pentru profilarea obiectului cer - sau, altfel spus, pentru configurarea imaginii
lingvistice a cerului - ar fi „eligibile" faţete de tipul: proprietăţi (materialitate: tăria
cerului , cerul imaginat ca pod/ceaun/rochie/piele etc. ; înălţime: slava/înaltul cerului),
localizare (Sus, sus, sus... ), opoziţii (înaltul cerului/fundul pământului), locuitori ai
cerului (păsările cerului), drumul către cer (scara spre cer), simbolismul cerului (de
pildă, a urca la cer , unde cerul este simbol al raiului de sus) etc.
Având legătură directă cu procesul de categorizare, profilarea poate diferi însă nu
doar de la un concept la altul, ci şi în cazul aceluiaşi obiect, ceea ce creşte gradul de
eterogenitate a muncii de reconstrucţie. De exemplu, apa poate fi profilată, din punct
de vedere ontic, ca un element natural, din punct de vedere funcţional, ca băutură esenţială pentru viată sau ca element magic cu virtuţi terapeutice, dar şi relaţional, în raporturile cu alte elemente, precum vinul, laptele sau chiar fiinţa umană (aici putând fi
incluse şi aprecierile omului la adresa apei).
Pe lângă informaţiile lingvistice, profilarea presupune şi înregistrarea unor informaţii culturale, înţelese ca trăsături atât de intim asociate cuvintelor, încât sunt imposibil
de separat de acestea. Prin adăugarea lor, se urmăreşte atingerea unei „densităţi maxime
a categoriei" (Cholewa, 2008, p. 34), iar rezultatul este o imagine lingvistică şi enciclopedică a unui obiect. Astfel, se deschide calea spre un veritabil dicţionar enciclopedic, care, alături de cunoştinţele lingvistice, include tot ce se ştie despre obiectele şi
fenomenele lumii, cu condiţia ca aceste informaţii să fie fixate în limbă, iar trăsăturile
care definesc prototipul să fie recunoscute ca „tipice" de către ansamblul locutorilor.
Pentru respectarea acestei ultime restricţii sunt preferate, de regulă, cunoştinţele empirice standard (Wierzbicka, 1985), şi nu cele specializate (deşi unii autori propun includerea tuturor tipurilor de cunoştinţe : neştiinţifice, preştiinţifice sau ştiinţifice, în virtutea
faptului că distincţia dintre naiv şi savant este relativă, fiind supusă variaţiilor istorice ;
cf Koselak:, 2007), primele fiind considerate nucleele tari ale conceptului, esenţiale
pentru recunoaşterea lui.
Prin urmare, întrucât imaginea lingvistică rezultată include faţete şi niveluri de analiză lingvistică diferite, putând reuni chiar reprezentări contradictorii ale diferitelor
grupuri sociale asupra aceluiaşi obiect, nu este nefiresc ca aceasta să fie una eterogenă
şi chiar lipsită de o anumită coerentă (înţeleasă în spiritul logicii tradiţionale ; cf
Cholewa, 2008, pp. 25-26). Astfel, câinele poate fi apreciat ambivalent: pozitiv, din
punctul de vedere al unui vânător, al unui nevăzător sau al unei persoane în vârstă ori
fără familie ; şi, negativ, din punctul de vedere al unui ţăran preocupat cu deosebire de
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animalele care-i asigură hrana zilnică. În plus, diferenţele pot deriva din ponderea acordată trăsăturilor esenţiale şi celor accidentale. În cazul „obiectului" câine , trăsătura
esenţială şi obligatorie pentru definirea lui, conform modelului aplicat şi în semantica
structurală (Vrbkovâ, 1971), este „animal", şi se referă la categorie, spre deosebire de
,,fidel", care se referă la lume, reprezentând o „încărcătură culturală împărtăşită",
conform terminologiei utilizate în lexicultură (Galisson, 1988). De asemenea, ,,alb" nu
reprezintă o trăsătură distinctivă pentru lebădă, albul nefiind o condiţie pentru ca un
referent să fie numit aşa (lebedele putând avea şi alte culori), ci una dintre trăsăturile
enciclopedice ale lebedei, potenţial infinite, patrimonializată în conştiinţa vorbitorilor,
prin intensa vehiculare, dar şi prin soliditatea schemelor imaginare care au generat aceste
asociaţii (Vrbkovâ, 1971). Chiar dacă aceste căi de reconstrucţie a IMLL nu par să fie
totdeauna în deplin acord cu legile raţiunii, nu trebuie uitat că, în asemenea interpretări,
nu ne îndreptăm atenţia asupra lucrului în sine evocat de un cuvânt, ci asupra fondului
comun de conexiuni, care face posibile diferitele lui reprezentări, legându-le prin relaţiile subterane specifice unei logici de tip simbolic (Benoist, 1995, p. 41).
Se poate spune că, în EL, IMLL reprezintă entitatea de bază a IML, înţeles de către
Bartminski ca o conceptualizare punctuală a realităţii, fixată în limbă şi realizată de o
comunitate bine delimitată din punct de vedere geolingvistic: ,,ansamblul ideilor fixate
(stereotipizate) despre om şi lume care pot fi reconstruite plecând de la date lingvistice
de diferite tipuri : sistemul gramatical (categorii flexionare, morfologice, sintactice şi
textuale), sistemul semantic (sensul cuvintelor, dar şi al unităţilor lexicale mai complexe),
întrebuinţările şi, de asemenea, elementele «perilingvistice», credinţele şi atitudinile,
toate datele care se pot revela pertinent în momentul comunicării efective" (apud Koselak,
2007, p. 5).
Or, dacă IML presupune înscrierea în limbă a realităţii experimentate, trăite şi imaginate de o comunitate, reiese că acesta constituie doar o parte a imaginarului colectiv
(sau a ceea ce Houdebine-Gravaud numea IMC), şi anume cea fixată în date lingvistice,
putând fi reconstituită pornind de la aceste date, prin metodele utilizate în EL. Printre
aceste reprezentări despre lume se regăsesc, bineînţeles, şi judecăţile universale, experienţele şi convingerile comune întregii specii umane, însă EL îşi propune ca, pornind
de la formele specifice unui cod lingvistic, să identifice mai cu seamă judecăţile mai
mult sau mai puţin individualizate, datorate diferenţelor dintre condiţiile de a fi şi de a
exista în lume ale fiecărei comunităţi lingvistice. IML ar fi deci, din punct de vedere
genetic, reflexul experienţei cognitive a unei societăţi, iar din punct de vedere pragmatic, o formă specifică de modelare a lumii, care îi permite omului să se mişte în interiorul acesteia, reglându-i comportamentele. El apare, simultan, ca descriere-oglindire,
dar şi ca interpretare a lumii prin limbă, specifică unei anumite comunităţi. Din acest
motiv, IML a şi fost legat de apariţia unor valori culturale „interioare", care învestesc
limba cu puterea aparte de a funcţiona ca bază a identităţii unei etnii-culturi aflate în
pericol (Viviand, 2014, pp. 24-27).
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Imaginarul din perspectivă cognitivistă
Urmărind

reconstituirea sistemelor noţionale ale diferitelor limbi şi, mai ales, a microuniversului semantic specific fiecărei unităţi lexicale, EL se concentrează mai cu seamă
pe componenta statică, pe produsul fixat în date lingvistice. Spre deosebire de aceasta,
lingvistica cognitivă (LC) se axează pe procesul de producere a faptelor lingvistice (în
special a celor din planul lexical), pe mecanismele interne care explică creativitatea
lingvistică, cu care şi asociază conceptul de IML (Cholewa, 2008, p. 21). De altfel, din
cauza lipsei de interes pentru încărcătura culturală a conceptelor, valorizată la maximum
de EL, şi a excesului de preocupare pentru schemele mentale responsabile de inovaţia
lexicală, LC a fost chiar acuzată de o formă de „mentalism". Teoria metaforei conceptuale (cognitive sau convenfionale), formulată în cadrul celui de-al doilea val al ştiinţelor
cognitiviste din anii 1980 (Lak:off şi Johnson, 1985), explică mecanismele creativităţii
lexicale apelând la transferul de tip metaforic, care nu mai este asociat doar cu limbajul
poetic, ci şi cu limbajul cotidian, în utilizarea lui cea mai banală. Prezenţa metaforei în
limbajul comun este explicată prin necesitatea de a exprima concepte fundamentale, mai
abstracte sau mai neclare, cum ar fi timpul ideile , emoţiile ş.a., cu ajutorul altor concepte, concrete, care, ţinând de experienţele directe ale individului, pot fi mai uşor de
înţeles şi de delimitat.
În LC, metafora este tratată în sensul ei cel mai larg cu putinţă, ca element care
permite „înţelegerea a ceva (şi experimentarea acelui ceva) în termenii a ceva diferit"
(Lakoff şi Johnson, 1985, p. 15). Acest înţeles nu este străin de străvechile intuiţii ale
lui Cicero, pentru care metafora s-a ivit din cauza lipsei unor „expresii proprii pentru
noţiunile pe care experienţa în creştere a oamenilor le făcea necesare", astfel încât
oamenii s-au văzut nevoiţi să denumească noile noţiuni prin expresii vechi (Vianu, 1957,
p. 10). Prin această abordare se depăşesc graniţele limbajului, ajungându-se la un nivel
mult mai adânc, cel al gândirii înseşi. Aici metafora nu mai este privită doar ca figură,
ca ornament retoric, ci ca instrument cognitiv, ca ajutor fundamental al gândirii, prin
intermediul căruia putem realiza cum funcţionează creierul, atunci când omul încearcă
să înţeleagă lumea înconjurătoare, apelând la diferite categorii conceptuale pentru a
configura realitatea. Astfel, putem înţelege de ce vorbim despre concepte precum cel de
idee în termeni de: alimentaţie (,, a rumega o idee"), persoane (,,a fi părintele unei
idei"), plante (,,ideile răsar în mintea noastră"), mecanisme (,,o idee funcţionează sau
nu") etc. Asemenea exemple ne fac să conştientizăm modul în care noţiunile şi imaginile
se înlănţuie şi se coagulează, depinzând unele de altele, constituindu-se într-un veritabil
sistem conceptual metaforic prin care înţelegem, interpretăm şi ne reprezentăm mai bine
realitatea.
Deşi sunt socotite în prezent prea largi şi prea puţin nuanţate (Tomoiagă, 2015, p. 57),
marile categorii de metafore conceptuale delimitate de cognitivişti sunt edificatoare
pentru viziunea cognitivistă asupra IML : metaforele structurale, prin care un concept
este structurat metaforic în termenii unui alt concept, ce permite astfel restructurarea
celuilalt (Lakoff şi Johnson, 1985, p. 24). De pildă, în celebrele exemple discuţia
înseamnă război sau timpul înseamnă bani, un concept-ţintă mai abstract (discuţie,
respectiv timp) este definit cu ajutorul unui concept-sursă mult mai clar structurat, pe
baza experienţei (război, respectiv bani) ; metaforele de orientare, care dau conceptelor
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orientare spaţială, după repere ce ţin de experienţa corporală a individului, cum ar fi :
sus-jos, stânga-dreapta înainte-înapoi . Din această perspectivă, binele este plasat de
obicei sus, iar răul, jos, conform unei scheme imaginare modelate de ascensiunea verticală, valorizată pozitiv şi identificabilă în expresii precum : a sări în sus de bucurie/a
fi în al nouălea cer sau a fi doborât de durere/supărare/a fi la pământ etc. ; metaforele
ontologice , care sunt axate şi ele pe experienţa umană, având ca domeniu-ţintă tot
obiectele lumii experienţiale, emoţiile, ideile sau diferite evenimente. Omniprezente în
exprimarea noastră, ele sunt atât de naturale încât, atunci când spunem „ne-am cufundat/adâncit într-o stare de depresie", nici nu realizăm că folosim o metaforă de tip
substanJă-container, care conferă unui sentiment, altfel vag şi greu de definit, contururi precise, dar şi materialitate, transformându-l în ceva de-a dreptul palpabil (Lakoff
şi Johnson, 1985, p. 40).
Dincolo de excesele legate de plasarea conceptualizării înainte de momentul încarnării lingvistice - ajustate de semantica integrală şi de reprezentanţii noului val al cognitivismului de după anii 2000 (Tomoiagă, 2013), care precizează că procesul de
conceptualizare nu poate avea loc decât prin limbaj, în interiorul acestuia, şi nu anterior
lui-, rămâne esenţială şi revelatorie ideea că fenomenul metaforic contribuie la cunoaş
terea realităţii prin imagini, dar şi la crearea de noi semnificaţii, de noi conţinuturi de
cunoaştere, metafora însăşi constituindu-se în expresie şi conţinut al unui fapt experienţial nou, ce nu poate fi surprins în alt mod. Sistemul conceptual metaforic se întemeiază
pe modele încorporate ale imaginaţiei, numite, după model kantian, scheme imagistice
care constituie un fel de structuri-model ale imaginaţiei. Acestea relevă modul în care
se realizează conexiuni între diferite aspecte ale experienţei umane, ce conduc la diverse
inferenţe în sistemul nostru conceptual, fiind responsabile de organizarea reprezentărilor
umane la un nivel general şi abstract (Tomoioagă, 2013).

Integrarea pespectivelor asupra IML
Considerăm că

o abordare cât mai flexibilă cu putinţă a conceptului de IML nu poate
face abstracţie de niciuna dintre accepţiile inventariate mai sus : 1. reprezentările subiectutui vorbitor despre limbă (perspectiva metalingvistică); 2. reprezentările despre lume,
modelate cultural şi încifrate în date de ordin lingvistic (perspectiva etnolingvistică) ;
3. schemele imagistice implicate în apariJia noilor concepte care stau la baza gândirii
înseşi, fundamentând sistemul conceptual, de natură metaforică (perspectiva cognitivistă). Fiecare dintre aceste abordări cataloghează imaginarul ca fiind „lingvistic", în
funcţie de alte considerente. Prima (şi, practic, singura teorie recunoscută „oficial", la
această oră, în mediul românesc) fundamentează IML pe obiectul actului imaginativ,
care este limba însăşi. A doua nu mai consideră limba ca obiect al imaginarului, ci ca
mijloc de exprimare, ca purtător al unui imaginar colectiv, catalogat drept „lingvistic"
în funcţie de calea de manifestare - şi, implicit, de investigare şi de reconstituire - a
imaginarului cultural. În sfârşit, dezinteresată de amprenta culturală, LC investighează
tot limba, asociind IML exclusiv cu mecanismele actului imaginativ responsabile de
creativitatea lexicală.
Luată în parte, fiecare abordare a IML are un caracter restrictiv. Astfel, abordarea
metalingvistică pare să uite - sau, mai bine zis, îşi aminteşte doar din când în când - că
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limba este un „obiect cultural", printre atâtea altele, şi că, astfel privind lucrurile,
IML ar putea fi integrat cu uşurinţă în sfera mai largă a IMC. Pe de altă parte, EL se
referă de fapt la un IMC atunci când identifică imaginarul cu reprezentările (idei, credinţe, valori, atitudini etc.) despre lume specifice anumitor comunităţi culturale. Acest
imaginar este numit „lingvistic" doar în virtutea faptului că reprezentările în cauză sunt
fixate în date lingvistice (şi nu în imagini picturale, în muzică etc.), în absenta cărora
multe dintre ele s-ar pierde sau nu ar putea fi „accesate". În acelaşi timp, şi LC identifică un tip de imaginar colectiv, codat, încifrat în faptele de limbă, dar un imaginar
organizat după nişte scheme conceptuale, de natură metaforică, cu un mare grad de
universalitate, proprii gândirii umane, în general, care traversează limbile, ignorând
diferenţele determinate cultural.
În acest context, singura cale de a ieşi din dilema legată de „adevăratul" înţeles al
IML este, probabil, aceea de a formula cea mai largă şi mai laxă definiţie cu putinţă :
un imaginar colectiv, modelat cultural, incluzând totalitatea reprezentărilor despre diferite obiecte şi fenomene ale lumii (reale sau imaginare), inclusiv reprezentările despre
limbă (văzută ea însăşi ca obiect cultural), fixat în date lingvistice. Pentru o cât mai
fidelă şi mai „densă" reconstituire a lui, se poate apela atât la reperele stabilite de EL
pentru activitatea de profilare (care exploatează, în egală măsură, date lingvistice şi
culturale), cât şi la schemele imagistice descrise de cognitivişti, astfel încât să poată fi
înţeles caracterul motivat al unora dintre semnele lingvistice pe baza explorării mecanismelor imagistice ce le fundamentează. Îmbinarea metodelor furnizate de cele trei
perspective şi ponderea acordată fiecăreia va depinde, în mod firesc, de fragmentul de
realitate selectat pentru analiză. Esenţial este să nu se piardă din vedere faptul că multe
date lingvistice, asemenea comportamentelor lingvistice, sunt condiţionate cultural,
diversificarea, individuală sau de grup, depinzând de modul de gândire, de viziunea
asupra lumii, de sistemul de valori şi de intenţiile de comunicare ale subiectului sau ale
grupului gânditor (Bartminski, 2018, p. 12).
Această perspectivă integrată asupra IML a regizat modul de concepere a celor
douăzeci de studii găzduite de volumul consacrat PL şi IML românesc. Ele nu sunt
grupate antitetic, după axa stabilitate-patrimoniu vs dinamism-imaginar , ci urmează
mişcarea de du-te-vino dintre stabilitatea şi dinamica lingvistică : pe de o parte, IML
analizează şi interpretează date lingvistice deja intrate în patrimoniu, alimentându-se din
rezervorul PL ; pe de altă parte, PL se îmbogăţeşte continuu, gratie IML, care, exprimând capacitatea imaginativă, dinamică, a psihicului uman de a crea reprezentări noi
şi originale, codate lingvistic, contribuie la apariţia a noi fapte de limbă, dintre care
unele au şansa de a se pereniza prin patrimonializare. Chiar dacă, la un moment dat,
una sau alta dintre cele două perspective pare să cântărească mai greu, în realitate,
amândouă au modelat, într-un anumit grad, elaborarea fiecărui articol.
În selecţia faptelor de limbă oferite pentru exemplificare nu a fost urmată concepţia
clasică legată de expresiile imaginare , definite ca rezultat al asocierii absurde a unor
elemente „inasociabile", de tipul a vedea cai verzi pe pereţi, sau ca „traducere" a unor
acţiuni evident imposibile, cum ar fi a scrie pe mucul lumânării, în scopul creşterii
gradului de inedit şi, implicit, de expresivitate (Dumistrăcel, 2011, p. 177). Dimpotrivă,
delimitându-ne de această accepţie a „imaginarului", vehiculată deja în lingvistica
românească, am încercat să-i conferim IML o demnitate binemeritată, socotim noi,
recunoscând existenta unui univers imaginar comunitar pe deplin coerent, care poate fi
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relevat cu ajutorul elementelor lexicale (cuvinte, expresii, sentinţe, proverbe, unităţi
microdiscursive etc.). Motivul pentru care, cel mai adesea, ne-am limitat la vocabular
şi la unităţi microdiscursive este acela că lexicul reprezintă „indicatorul extrem de sensibil al culturii unui popor" (Sapir, 1949, p. 27), conţinând un inventar de concepte şi
valori esenţiale pentru planul existenţial, social şi cultural al unei comunităţi lingvistice
şi condensând totodată acel implicit cultural ce face dificilă găsirea unui echivalent în
alte limbi (Dyoniziac, 2001, p. 27). Din aceste raţiuni, am inclus în analiză şi expresiile catalogate îndeobşte ca fiind opuse expresiilor imaginare, numite copii ale realităţii
(deoarece conservă practici de mult uitate: ritualuri străvechi, realităţi profesionale,
relaţii social-politice - cf Dumistrăcel, 2011, p. 110). Am socotit că, în virtutea dimensiunii simbolice a limbajului, şi pentru crearea lor au fost activate nişte scheme imaginare,
în sens larg, modelate cultural: de exemplu, vălăritul, interpretat, în linie EL, ca oglindă
şi mărturie fidelă a practicii de udare a primului om ieşit la plug (Dumistrăcel, 2011 ;
Munteanu, 2013), dobândeşte, din perspectiva IML, statutul unui element lingvistic apt
să exprime şi să conserve în PL reprezentările omului tradiţional despre modul în care
poate influenţa bogăţia recoltelor în noul an agricol.

Bazine lingvistice
În organizarea tematică a studiilor cuprinse în acest volum, inspiraţi de teoria bazinelor
semantice a lui Gilbert Durand (1969), aleasă ca element ordonator pentru întreaga
Enciclopedie a imaginariilor din România de către coordonatorul acestei serii, am urmat
schema imaginară a limbii ca apă curgătoare. Asemenea unui fluviu, şi limba română a
adunat în matca ei atât izvoare îndepărtate, cu origine mai mult sau mai puţin cunoscută,
cât şi afluenţi proveniţi din bazine etnolingvistice bine determinate, preluaţi de-a lungul
istoriei, fără să-şi piardă sau să-şi schimbe fundamental natura (i.e. substanţa identitară).
După cum se ştie astăzi în biologia micromoleculară, apa este purtătorul fidel al unor
informaţii preluate de la elementele cu care aceasta intră în contact, informaţii care îi
influenţează structura, fără a putea atenta însă la profilul său propriu-zis, ce rămâne
uşor recognoscibil. Or, pe lângă schimbările aduse de râurile provenite din alte bazine
hidrografice, apele fluviului reflectă şi peisajele geografice şi culturale prin care trec,
astfel încât structura şi coloritul lor cuprind şi semne ale îndelungatei lor călătorii.
Urmând aşadar firul acestui „fluviu", s-a început cu explorarea reprezentărilor despre „izvoarele" care au alimentat din subteran limba română, elementele de substrat
traco-dace, individualizând-o printre celelalte limbi romanice. S-a continuat cu patrimaniul lexical moştenit din bazinul latinei, corelat cu împrumutul neologic latino-romanic în româna modernă, fiindcă acesta a generat, prin acţiune deliberată, un veritabil
„construct intelectual", un imaginar de factură metadiscursivă despre funcţia identitară
a acestor componente majore, invocate frecvent pentru a dovedi vechimea şi continuitatea românilor în spaţiul originar. Apoi sunt prezentate şi interpretate câteva dintre cele
mai reprezentative elemente de superstrat (elementul slav) sau de adstrat (fondurile
maghiar, respectiv german), provenite din bazine etnolingvistice uşor de identificat şi
de reconstituit, care au fost adaptate şi încorporate în marele „bazin lingvistic" românesc.
Limbajul religios reprezintă şi el un bazin semnificativ, întrucât poartă amprenta istoriei,
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a prestigiului tradiţiei, dar şi a moştenirii socioculturale rezultate în urma contactului
cu diverse limbi şi culturi, particularităţile sale încarnând o conştiinţă lingvistică marcată
de dorinţa de a respecta „litera şi spiritul textului sacru" (Chivu, 1997). Din seria
bazinelor etnolingvistice nu puteau lipsi anglicismele , care dau o coloratură intensă
profilului Românei de astăzi.
Următorul grup de bazine sau, mai de grabă, de microbazine alcătuitoare ale sistemului lingvistic românesc ilustrează limba imaginată ca element de construcţie a conştiinţei identitare, atât în mediul românesc, cât şi în alte spaţii locuite de români. Astfel,
sunt explorate primele reprezentări ale relaţiei dintre limbă şi naţiune, prezente în discursul secolelor al XVIII-iea şi al XIX-iea, dar şi imaginea limbii ca suport şi mijloc
de conservare a identităţii româneşti în Republica Moldova, respectiv în diaspora nouă,
analizându-se atât chestiunea limbii moldoveneşti, cât şi fenomenele lingvistice specifice
romaniolei sau rotalianei , variante ale limbii române vorbite de cele mai mari comunităţi de români din Spania sau din Italia. Aceeaşi axă limbă-identitate configurează şi
microbazinul consacrat limbii române înţelese ca loc al memoriei (Nora, 1986), care
adăposteşte imaginarul legat de necesitatea capitalizării limbii ca bogăţie spirituală, prin
intermediul marilor baze documentare (dicţionare, hărţi lingvistice etc.) realizate în
instituţiile responsabile de „muzeificarea" limbii. Iată că metafora cuprinsă în numele
Muzeului Limbii Române nu a fost aleasă întâmplător de către Sextil Puşcariu pentru a
denumi instituţia înfiinţată de el la Cluj, la început de secol XX, fiindcă ea reflectă fidel
intenţia de a înscrie întregul tezaur lingvistic românesc într-un impresionant „circuit
naţional al amintirii". Şi „tezaurul folcloric" este cercetat prin prisma propriului bazin
lingvistic, reper fundamental pentru profilul identitar al comunităţilor arhaice şi tradiţionale româneşti, dar şi o veritabilă matrice de formare şi de cizelare a limbajului
popular şi literar, deopotrivă. Din aceeaşi matcă a limbii ca reper identitar fac parte şi
alte microbazine, având ca nucleu ordonator proiecJiile autoidentitare ale românilor, dar
şi expresia alterităJii, adică modul în care a fost construită lingvistic imaginea pozitivă
sau negativă a sinelui, respectiv a celuilalt, un celălalt reprezentat fie de diferite popoare
cu care românii au venit ocazional în contact, de-a lungul istoriei, fie de acea „alteritate
temută", reprezentată de romi şi de evrei, cu care românii au convieţuit de-a lungul
vremii.
Un alt grup de studii evidenţiază câteva microbazine lingvistice specifice unor medii
socioculturale, al căror scop este producerea unui impact cât mai puternic la nivelul
întregii societăţi. Aici a fost integrat limbajul ideologic al mişcărilor totalitariste, cu
exemplificare pe legionarism, precum şi limbajul protestului cetăJenesc şi al publicităJii
televizuale. Totodată, nu puteau fi lăsate deoparte bazinele în care dinamismul IML se
reflectă extrem de pregnant, cele specifice grupurilor a căror identitate socială se exprimă
printr-un limbaj bine individualizat, indiferent - sau chiar dezaprobator, ostentativ - faţă
de normele prescriptive, de natură academică, dar extrem de sensibil în ceea ce priveşte
normele identificatorii. De pildă, cyberlimbajul este conturat tot mai pregnant în ultimii
ani, gratie comunicării mediate de calculator , captând elemente din alte bazine etnolingvistice, în special din engleză, şi demonstrând o mare capacitate de invenţie lingvistică.
Acelaşi potenţial de creativitate şi de inovaţie asigură şi personalitatea bazinului bătrâ
nului argou , valorizat, din acest motiv, pozitiv în ultima vreme, care satisface nevoia de
constituire şi de continuă afirmare a identităţii de grup prin diferenţiere faţă de cei din
afara grupului.
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Ultimul bazin studiat este cel al traducerilor , care adună elemente din diverse bazine
etnolingvistice, contribuind la îmbogăţirea şi modernizarea limbii, prin eforturile traducătorilor de a găsi un echivalent pentru un cuvânt străin, concretizate adesea în creaţii
lingvistice proprii, dar şi prin introducerea în limba română a numeroase neologisme.
Având în vedere marea diversitate şi specificitatea (micro)bazinelor aduse în discuţie,
nu s-au considerat necesare adoptarea unei viziuni unice asupra IML sau utilizarea unei
singure metode de lucru. Autorii au avut libertatea de a opta în studiile lor pentru formula capabilă să contureze cel mai bine raportul dintre dimensiunea patrimonială şi cea
imaginară, valorificând toate deschiderile oferite de teoriile IML.
Sperăm ca acest volum, în întregul lui, să fi reuşit să profileze o imagine lingvistică
şi culturală cât mai cuprinzătoare cu putinţă a limbii române înseşi, ca matrice în care
poate fi descoperită o parte semnificativă din istoria noastră culturală. Nădăjduim, de
asemenea, că aceste studii vor îndemna cititorii, vorbitori specialişti ori nespecialişti,
să reflecteze mai atent asupra relaţiei cu propria limbă. Astfel, ei ar putea întrezări
marile aventuri ce se ascund sub aparenta banalitate a cuvintelor uzuale, indiferent dacă
acestea sunt notate neglijent pe o bucată de hârtie, adunate cu grijă într-o carte ori dacă
,,zboară", libere, către un receptor, real sau virtual, spunându-i câte ceva despre universul imaginar al celor care le-au creat şi le-au vehiculat. Şi, nu în ultimul rând,
sperăm că aceste studii vor reuşi să evidenţieze, în conştiinţa lingvistică a vorbitorilor,
câteva dintre cuvintele-cheie cu valoare culturală adăugată (şi împărtăşită) prin care,
oriunde s-ar afla, românii se pot recunoaşte fără dificultate ca fiind locuitorii aceluiaşi
,,burg semantic". Un burg în care se simt cu toţii acasă, deoarece limba maternă reprezintă un loc al odihnei , după cum mărturisesc unii dintre vorbitori.

